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I niedziela zwykła: Modlitwa przed krzyżem
Lectio
Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym
wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.
św. Franciszek, Modlitwa przed krzyżem
Meditatio
Modlitwa św. Franciszka odmówiona przed krzyżem San Damiano jest jednym z
najcenniejszych świadectw jego duchowości. Dla zrozumienia głębi tej modlitwy ważny jest
kontekst, w jakim została ona odmówiona przez św. Franciszka.
Biedaczyna miał już za sobą młodzieńcze marzenia, przegraną bitwę i niewolę w
Perugii. Był w czasie bardzo intensywnego szukania woli Bożej. Nie pociągała go ziemska
sława, nie odczuwał powołania do kapłaństwa. Miał już poza sobą doświadczenie posługi
trędowatym, rozdanie swojego majątku. Był człowiekiem z wielkim trudem poszukującym
swego miejsca. To poszukiwanie przejawiało się przede wszystkim w bardzo intensywnej
modlitwie, w proszeniu Boga o ukazanie mu drogi.
Najwyższy, chwalebny Boże,
Bóg, przed którym stawał św. Franciszek, był najwyższy, to znaczy absolutnie
górujący ponad wszystkim. Nic, co dotąd wydarzyło się w życiu św. Franciszka, nie stało się
przez przypadek albo bez wiedzy czy dopuszczenia przez Boga. Bóg jest ponad wszystkim, to
znaczy, że wszystko lepiej widzi i wie niż człowiek, którego horyzont postrzegania jest
bardzo ograniczony. Nic Boga także nie przewyższa, nie jest większe od Niego, i dlatego
można powiedzieć, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych.
Skoro Bóg jest najwyższy, to Biedaczyna, który stawał wobec Niego, poczuł się mały.
Właśnie w relacji do Boga św. Franciszek odnalazł swój właściwy wymiar, miejsce, uznał się
za najmniejszego, bezradnego… I właśnie dlatego bardzo logiczne są następne słowa
modlitwy:
rozjaśnij ciemności mego serca
Bóg jest jasnością, światłem, nie ma w Nim żadnej ciemności. Człowiek ze względu
na swoje ograniczenia jest jakby z natury w ciemnościach i dlatego potrzebuje światła, które
płynie od Boga. Św. Franciszek ujawnia tutaj swoją duchowość, bowiem modli się o
oświecenie swego serca. Nie modli się o to, by Pan oświecił jego rozum, ale właśnie jego
serce. Biedaczyna ujawnia tu jeden z najważniejszych fundamentów swojej duchowości. To
co najbardziej ceni, to właśnie serce. Ono znajduje się w samym centrum jego pojmowania
człowieka w relacji do samego siebie, innych i do Boga. Serce jest istotą człowieka. To ono
przesądza o jego umiejętnościach nawiązywania relacji ze sobą i z innymi. Wielkość
człowieka mierzy się wielkością jego serca. Człowiek o wielkim sercu jest zdolny do wielkich
czynów, do postaw pełnych heroizmu. Można posiadać wielkie zdolności intelektualne, lecz
bez serca będą one tylko wiedzą i niczym więcej. Serce dla św. Franciszka było narzędziem
miłości, miejscem, które było w stanie stać się świątynią Boga.
i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość,
Biedaczyna nie prosi już, tak jak kiedyś, o sławę i powodzenie. Można powiedzieć,
jaki jest człowiek, taka jest jego modlitwa i prośby, jakie zanosi do Boga. Człowiek mały
prosi o rzeczy małe, przyziemne, tymczasowe. Człowieka wielkiego poznać po tym, że
potrafi prosić o rzeczy najważniejsze i istotne. Biedaczyna prosi o największe dary w życiu
chrześcijanina: o wiarę, nadzieję i miłość. Są to cnoty, które wprost odnoszą człowieka do
Boga, przesądzają o jakości jego chrześcijańskiego życia. Biedaczyna do kolejnych cnót
dodaje przymioty: prawdziwa, niezachwiana, doskonała. Te przymioty świadczą o głębi i
dojrzałości jego modlitwy. Św. Franciszek kończy tę swoją modlitwę prośbą o wypełnienie

swego posłannictwa, czyli o spełnienie woli Boga. Jest to najlepszy znak, że Biedaczyna już
dojrzał do tego, aby Bóg mógł mu objawić swoją wolę, co wyraziło się w odpowiedzi:
Franciszku, idź odbuduj mój Kościół.
Oratio
Za św. Franciszkiem pragniemy Panie wyznać Ci, że Ty jesteś najwyższy i dlatego
najlepiej wiesz, co nam potrzeba i co jest dla nas dobre. Prosimy Cię, Panie, o to, aby nasze
serca były zawsze otwarte na Ciebie i gotowe przyjąć wszystko to, co nam dajesz i na nas
dopuszczasz.
1. W Imię Pańskie rozpoczyna się
poniedziałek
Lectio
Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowaniu świętej Ewangelii Pana
naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Brat
Franciszek przyrzeka posłuszeństwo i uszanowanie papieżowi Honoriuszowi i jego prawnym
następcom, i Kościołowi Rzymskiemu. A inni bracia mają obowiązek słuchać brata
Franciszka i jego następców.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 1
Meditatio
Rodzaj literacki pierwszego rozdziału reguły to charakter uroczystej deklaracji. Św.
Franciszek zawarł w nim istotę formy życia swoich braci. By poznać ideał życia braci
mniejszych, trzeba szukać go przede wszystkim w regule. Ona jest konstytucją dla wszystkich
braci bez względu na czas i miejsce, w jakich przyszło im żyć i realizować swoje powołanie.
Trzeba, aby bracia mieli głębokie przekonanie, że charyzmat zawarty w regule jest wciąż
aktualny, że nie uległ on przedawnieniu, albo że można zastąpić go czymś nowym. Reguła
jest dla nas czymś niezastąpionym, a wszelkie konstytucje, statuty, regulaminy są tylko
komentarzem do reguły. Żaden dokument zakonny nie jest w stanie zastąpić reguły, ona na
zawsze pozostanie najczytelniejszym wykładnikiem charyzmatu danego św. Franciszkowi.
W pierwszym rozdziale jest zawarte ewangeliczne ziarno, które później rozwija się
przez dwanaście rozdziałów reguły.
Reguła i życie – u św. Franciszka najpierw było życie, głębokie doświadczenie
duchowe, praktyka, a później dopiero przepisy. Reguła nie stworzyła Franciszkowej formy
życia, ona była tylko jego kodyfikacją. To wszystko, co św. Franciszek zapisał w regule, nie
posiadało charakteru teoretycznego, ale było formą życia. To stwierdzenie jest bardzo istotne,
bowiem nasze życie nie tyle polega na zachowaniu jakichś konkretnych norm czy przepisów,
ale na wcielaniu Ewangelii w życie na sposób, w jaki uczynił to św. Franciszek.
…polega na zachowaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa – to
zdanie jest kluczowe dla całej reguły i jest istotą charyzmatu franciszkańskiego. Nasze życie
polega na zachowywaniu świętej Ewangelii. Słowo zachowywać jest używane przez św.
Franciszka jako klamra dla całej reguły, ono ją w pierwszym rozdziale otwiera, a w ostatnim
zamyka. Jakie jest znaczenie terminu „zachowywać”? Ma ono poczwórne znaczenie:
a) służyć świętej Ewangelii – bracia mają być sługami Ewangelii poprzez jej głoszenie i
oddanie się dziełu ewangelizacji siebie i innych;
b) zachowywać świętą Ewangelię – to znaczy wcielać ją w życie, praktykować ją,
kierować się nią w codzienności;
c) strzec jak źrenicy oka, mieć na oku świętą Ewangelię – to znaczy konfrontować
nieustannie swoje życie z Ewangelią, bo ona jest największym skarbem braci;
d) postawić w centrum domu, wspólnoty świętą Ewangelię – ta wspólnota nie ma mieć
innej troski jak strzeżenie Ewangelii; racją jej istnienia jest Ewangelia, bez niej nie ma
ona najmniejszego sensu ani szans na trwałość.

Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa to nic innego jak radosna Dobra Nowina o
tym, że Bóg nas kocha, że dał nam swego Syna i że w domu Ojca jest mieszkań wiele.
Dlatego zachowywanie świętej Ewangelii ze swojej natury jest czymś radosnym, stąd też
duchowość franciszkańska jest przeniknięta radością. Jej fundamenty są pozytywne, nie zaś
negatywne. Nasz zakon został powołany nie do jakiegoś szczególnego celu, na przykład
prowadzenia szpitali, parafii, szkół, itp., ale do tego, aby zachowywać Ewangelię. Konkretne
posługi, jakie wykonuje każdy brat, są tylko środkiem, narzędziem do spełnienia celu. Nie
można więc nigdy absolutyzować środka i mówić, że jestem od tej czy innej posługi, albo że
muszę być w tym czy innym miejscu. Zakon nasz miał zawsze ogromną wolność co do miejsc
i prac, one zawsze były czymś relatywnym w stosunku do celu. Mając przed oczyma świętą
Ewangelię i pragnąc ją we wszystkim zachowywać, nie musimy się martwić ani o
przetrwanie, ani o swoją aktualność. Tak jak Ewangelia nigdy się nie zestarzeje albo znudzi,
tak i nasz charyzmat, o ile tylko będziemy go wiernie zachowywać.
Oratio
Dziękujemy Ci, Boże, za św. Franciszka i za charyzmat, którego udzieliłeś przez niego
Zakonowi Braci Mniejszych. Dziękujemy Ci za to, że powołałeś nas do zachowywania świętej
Ewangelii. Pragniemy wszystko to, co zapisane jest w naszej regule, wiernie zachowywać, tak
aby Dobra Nowina poprzez nasze życie wciąż objawiała się światu.
2. Sposób przyjmowania braci
wtorek
Lectio
Tych, którzy przyjdą do naszych braci i pragnęliby przyjąć ten sposób życia, niech
bracia odeślą do swoich ministrów prowincjalnych, bo im jedynie, a nie komu innemu
przysługuje prawo przyjmowania braci. Ministrowie niech ich sumiennie wybadają w
zakresie wiary katolickiej i sakramentów Kościoła. I jeśli w to wszystko wierzą i pragną to
wiernie wyznawać i aż do końca pilnie zachowywać, i jeśli nie mają żon albo, jeśli mają,
wstąpiły już one do klasztoru lub z upoważnienia biskupa diecezjalnego dały im na to
pozwolenie i same złożyły ślub czystości, i są w takim wieku, że nie mogą budzić podejrzeń –
niech im powiedzą słowa Ewangelii świętej, aby poszli i sprzedali całe swoje mienie, i starali
się rozdać to ubogim. Jeśli nie mogą tego uczynić, wystarczy ich dobra wola.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 2,1–6
Meditatio
Rozdział drugi reguły św. Franciszka jest naturalną konsekwencją pierwszego. Jeśli
pierwszy rozdział jest deklaracją charyzmatu, wprost określającego ewangeliczną formę życia
braci, to drugi musi dotyczyć sposobu, w jakim można rozpocząć życie tym charyzmatem.
Pierwsze, co może nas uderzyć w myśli św. Franciszka jest to, że do braci trzeba
przyjść samemu. Powołanie zakonne jest zawsze indywidualną odpowiedzią, którą trzeba dać
Bogu. Nikt nie może drugiego „wysłać” do zakonu albo namówić go do takiego kroku.
Powołanie zakonne jest to zawsze kwestia, która w pierwszym rzędzie musi się rozegrać
pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Bóg ma prawo przedstawić człowiekowi projekt życiowej
drogi i wezwać go, aby ją przeszedł. Jednak każdy człowiek pozostaje wolny wobec tego
zaproszenia i może Bogu odmówić.
Być może niejeden z nas zna takie historie, w których ktoś nie poszedł za głosem
powołania. Równie smutne są historie tych, którzy znaleźli się w zakonie tylko dlatego, że
zostali przez kogoś namówieni czy wręcz posłani. Wiele późniejszych odejść z zakonu ma
źródło właśnie w braku osobistego spotkania z Bogiem, i decyzji, by pójść za Nim. Wszelkie
prowizorki czy też wstępowanie tylko na próbę, wcześniej czy później kończą się bólem nie

tylko osobistym, ale i całej wspólnoty. Nie ma chyba nic gorszego w życiu, jak być nie na
swoim miejscu i musieć robić coś, czego się nie kocha albo nie akceptuje.
Biedaczyna bardzo wyraźnie mówi, że by móc wstąpić do zakonu, trzeba pragnąć
przyjąć ten sposób życia. Do zakonu nie wstępuje się po to, aby samorealizować siebie, lecz
by zachowywać formę życia przekazaną św. Franciszkowi. Ta prawda powoduje, że niejako u
progu klasztoru trzeba umieć pozostawić wiele swoich ambicji. Trzeba też podkreślić, że
Biedaczyna mówi wyraźnie o przyjęciu sposobu życia, a nie zaś przepisów. Życia zakonnego
uczy się bardziej z przykładu współbraci, wspólnoty, aniżeli nawet z najwznioślejszych zasad.
Dlatego też czymś fundamentalnym dla zgłaszających się kandydatów jest poziom życia
wspólnoty. Nie można wymagać zachowywania czegoś, co jest nieobecne w życiu braci. Być
może wiele odejść kandydatów do życia franciszkańskiego miało przyczynę w braku dobrego
przykładu wspólnoty. Tak często wielu braci ulega pokusie nakładania na młodszych
współbraci ciężarów, których sami już dawno nie noszą.
Św. Franciszek władzę przyjmowania kandydatów rezerwuje tylko dla ministra
prowincjalnego. To on winien wybadać kandydata z zakresu wiary katolickiej i przyjmowania
sakramentów świętych. Słowo „wybadać” nie tyle należy rozumieć jako przeegzaminowanie,
co bardziej jako rozeznanie. By podjąć głos powołania, konieczne jest odpowiednie
rozeznanie zarówno ze strony powołanego, jak i wspólnoty, którą reprezentuje minister
prowincjalny. Rozeznanie ma na celu ograniczenie do minimum niebezpieczeństwa pomyłki,
która z czasem może przynieść bardzo bolesne konsekwencje. Biedaczyna mówi o
rozeznaniu, które dotyczy wiary i sakramentów. Miernikiem dojrzałości wiary jest między
innymi poziom życia sakramentalnego. W czasach św. Franciszka chodziło tutaj o absolutne
wykluczenie heretyków i błędnowierców. Dziś może bardziej chodzi o poziom duchowości
sakramentalnej kandydata, czyli nie tylko czy przystępuje do sakramentów, ale czy są one dla
niego życiodajnymi źródłami duchowości.
Rozeznanie ma doprowadzić do pewności, że kandydat w to wszystko wierzy i chce
zachowywać. Dopiero wtedy należy powiedzieć mu słowa Ewangelii o pozostawieniu
wszystkiego, by móc iść za Jezusem. Warunek pozostawienia dotychczasowego sposobu
życia jest podyktowany ewangeliczną logiką. Nie można dwom panom służyć, tkwić w
dwóch rzeczywistościach. By móc naśladować Pana, iść za Nim, dokądkolwiek nas
doprowadzi, trzeba być wolnym nie tylko wewnętrznie, ale też i zewnętrznie.
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, za dar powołania do franciszkańskiej formy życia. Z wielką
wdzięcznością wspominamy ten dzień, w którym nas dotknąłeś i wezwałeś do tego, abyśmy
żyli tak jak św. Franciszek. Dziękujemy Ci za prowincjała, który nas przyjmował, za
wspólnotę braci, która uczyła nas franciszkańskiego życia. Prosimy Cię też o nowe powołania
do naszej wspólnoty, by nie zabrakło tych, którzy chcą radykalnie zachowywać Ewangelię.
3. Habit
środa
Lectio
I niech się strzegą bracia i ich ministrowie, aby się nie wtrącali do ich spraw
doczesnych, żeby mogli nimi swobodnie rozporządzać, jak Pan ich natchnie. Jeżeli jednak
pytaliby o radę, to ministrowie mogą ich posłać do osób bogobojnych, za których radą
rozdaliby swoje dobra ubogim. Potem [ministrowie] dadzą im odzież na czas próby, to jest:
dwie tuniki bez kaptura, sznur, spodnie i kaparon sięgający do pasa, chyba, że tymże
ministrom co innego niekiedy wyda się właściwszym według Boga.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 2,7–10

Meditatio
Kolejny fragment drugiego rozdziału reguły św. Franciszka podkreśla temat wolności.
Kandydat, który prosi o przyjęcie do wspólnoty musi być wolny. Wolność ta jest mu
potrzebna po to, aby mógł bez przeszkód wejść do nowej wspólnoty i oddać się formacji.
Przywiązania odbierają wewnętrzną wolność, uniemożliwiają albo opóźniają proces formacji
do zachowywania Ewangelii. Oczywiście nie chodzi tu o jakąś wolność absolutną czy
pojmowaną abstrakcyjnie. Chodzi o wolność od tego wszystkiego, co przysłania Boga, co
zajmuje miejsce przed Nim. Formacja, jaką kandydat rozpoczyna od wstąpienia do zakonu,
ma między innymi na celu pogłębienie jego wolności.
Biedaczyna podkreśla także wolność, jaka winna cechować wspólnotę, która
przyjmuje kandydata. Powołanie nie jest własnością tak kandydata, jak i wspólnoty. Jest ono
darem Bożym, który powinien być uszanowany przez obie strony.
Wspólnota nie może podchodzić instrumentalnie do kandydata, nie licząc się z nim, a
spoglądając jedynie na swoje potrzeby. Jest ogromnym niebezpieczeństwem przyjmowanie
kandydatów bez odpowiedniej weryfikacji i rozeznania po to tylko, aby było nas więcej.
Długa historia zakonu zawsze świadczyła o prawdzie, że przyjmowanie kandydatów bez
weryfikacji ich powołania, oznaczało jego dekadencję. Ilość nigdy nie przechodzi
automatycznie w jakość. Jest nieuczciwością wobec kandydata przyjmowanie go w sytuacji,
kiedy brak jego powołania jest wręcz rzucający się w oczy. Albo ma takie przeszkody, które
w rzeczywistości uniemożliwiają mu życie franciszkańskim charyzmatem. Jest to też rana,
jaką zadaje się całemu zakonowi i okazja do wielu późniejszych zgorszeń.
Po odpowiednim rozeznaniu i opuszczeniu postulatu kandydat rozpoczyna czas próby,
czyli nowicjat. Każdy z nas doskonale wie, jak ważny, wyjątkowy i szczególny jest rok
nowicjatu. Ten rok dany jest po to, aby móc założyć bardzo solidny fundament pod całe nasze
franciszkańskie życie. W ciągu tego roku mamy praktycznie poznać i wypróbować
franciszkańską formę życia. Z pewnością my wszyscy, którzy przeżyliśmy nowicjat i
patrzymy na niego z perspektywy lat, przekonujemy się, jak bardzo ważny był to czas.
Doświadczenie modlitwy i wspólnoty, wykłady i praca, radość i trud wzrastania stanowiły
coś, co już na zawsze zostało w nas i czego nie da się zapomnieć.
Nowicjat rozpoczyna się ceremonią obłóczyn. Jest to szczególny dzień w życiu
każdego brata, ponieważ w tym dniu otrzymuje zewnętrzny znak przynależności do zakonu –
habit. Św. Franciszek nie zaczynał swego ewangelicznego życia od obłóczyn. Biedaczyna
najpierw spotkał Boga, przemienił swoje serce, otrzymał dar braci, a dopiero później
przywdział habit, czyli zewnętrzny znak swej konsekracji.
Habit św. Franciszka był strojem, który nosili pasterze i był koloru ziemi. Składał się
on z tuniki i kaptura, który był bardzo praktyczny przy jego wędrownym stylu życia. Tym, co
wyróżniało habit św. Franciszka, od stroju współczesnych mu mnichów, był biały sznur,
którym przepasywali się bracia. Zastąpił on pas, który nosił każdy mnich i kanonik. Biały
sznur z trzema węzłami stał się znakiem rozpoznawczym całej rodziny franciszkańskiej.
Przez wieki kolejne reformy zmieniały krój i kolor habitu, jednak cingulum pozostawało
niezmienne. Ten sam biały sznur przyjęły Ubogie Siostry – klaryski, a później i inne
zgromadzenia oparte na regule i duchowości franciszkańskiej.
Habit św. Franciszka jest w kształcie krzyża i ma nam zawsze przypominać, Komu
oddaliśmy nasze życie. Umiłowanie habitu, czego wyrazem jest jego noszenie, jest bardzo
czytelnym znakiem wierności powołaniu. Jest on widzialnym znakiem w świecie umiłowania
Boga i poświęcenia Mu siebie. Jest on dobrą nowiną dla świata, że Bóg jest tak wielką
Wartością, że można poświęcić Mu wszystko.
Oratio

Chcemy dziś Panie z wielką wdzięcznością wspomnieć dzień naszych obłóczyn. W tym
to dniu otrzymaliśmy habit św. Franciszka i nowe imię. Dziękujemy Ci za powołanie do
franciszkańskiej rodziny, za tych wszystkich braci, którzy począwszy od św. Franciszka nosili
ten sam habit przepasany białym sznurem. Prosimy Cię, Panie, aby ten zewnętrzny znak
naszej konsekracji prawdziwie oddawał to, co nosimy i przeżywamy w naszych sercach.
4. Profesja
czwartek
Lectio
Po upływie roku próby niech będą przyjęci pod posłuszeństwo, przyrzekając na zawsze
zachowywać ten sposób życia i regułę. I stosownie do rozporządzenia Ojca Świętego nie
wolno im w żadnym wypadku wystąpić z tego zakonu, bo według świętej Ewangelii nikt, kto
przykłada rękę do pługa, a ogląda się wstecz, nie nadaje się do królestwa Bożego.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 2,11–13
Meditatio
Początkowo św. Franciszek nie miał zamiaru wprowadzać nowicjatu. Miał on wiele
zaufania do kandydatów, którzy zgłaszali się do zakonu. Pierwsza generacja braci, urzeczona
postacią i ideałem św. Franciszka, w nim samym znajdowała najlepszego formatora. To
Biedaczyna osobiście przyjmował, formował i decydował, kto może pozostać w zakonie.
Problemy pojawiły się wraz z rozwojem liczebnym zakonu. Św. Franciszek już nie był w
stanie przyjmować wszystkich zgłaszających się kandydatów, a także osobiście zatroszczyć
się o ich formację. Te obowiązki zlecił innym braciom.
Innym problemem było pojawienie się braci, których początkowy zapał ostygł i
zaczęli sprawiać wiele kłopotów. Z pobożnych braci zamienili się w szukających przygód
włóczęgów, którzy czynili wiele zgorszenia i których bardzo trudno było przywołać do
porządku. Problem braci gorszycieli był tak nabrzmiały, że Kościół poczuł się zobowiązany
do interwencji. W 1221 r. papież bullą Cum secundum consilium nakazał wprowadzenie w
zakonie franciszkańskim roku nowicjatu. Dopiero po dobrym ukończeniu rocznej próby
można było dopuścić nowicjusza do profesji. Ten nakaz Stolicy Apostolskiej św. Franciszek
włączył do swojej reguły. I dlatego aby móc złożyć profesję, trzeba odbyć rok nowicjatu.
Profesja, o której pisze św. Franciszek w regule była uroczystą. Nie istniała w jego
czasach profesja czasowa. Została ona wprowadzona dopiero w połowie XIX wieku.
Biedaczyna mówi o tym, że po roku próby bracia mają być przyjęci pod
posłuszeństwo. Być pod posłuszeństwem znaczyło bycie inkorporowanym na zawsze do
wspólnoty braci. Każda wspólnota, by właściwie funkcjonować, musi mieć swoją choćby
najprostszą strukturę. W każdej wspólnocie musi być przełożony, inni zaś są zobowiązani być
mu posłusznymi. Trzeba pamiętać, że w czasach św. Franciszka podstawą były nie więzy
prawne, ale osobowe. Nie było poza regułą i Ewangelią innych przepisów, ale był za to
przełożony. Pozostawanie w komunii z przełożonym dawało gwarancję trwania w powołaniu
i w zakonie. Być pod posłuszeństwem oznaczało przyjmowanie woli Bożej, objawiającej się
przez przełożonych.
Profesja, jaką składają bracia jest uroczysta, to znaczy do końca swego życia. Jest to
przysięga dana Bogu, że odtąd będzie się zachowywać ten sposób życia i regułę. Należy
bardzo mocno podkreślić to, że Biedaczyna mówi o sposobie życia. Dlatego każdy z braci
musi zdawać sobie sprawę z oryginalności tego sposobu życia, jaki jest zapisany w regule.
Nasze życie musi mieć swoje franciszkańskie specyfikum i różnić się właśnie tym od życia
księży diecezjalnych, jezuitów czy dominikanów. To nie habit czyni nas braćmi mniejszymi,
ale życie według tego sposobu, jaki jest zapisany w regule.

Musimy zdawać sobie sprawę, że z czasem grozi nam utrata czy rozmywanie naszej
własnej tożsamości. W czasach św. Franciszka bracia bardzo szybko mogli stać się
kontestującą Kościół i ówczesną hierarchię społeczną grupą wiernych. Uratowały ich od tego
wierność i posłuszeństwo Kościołowi Rzymskiemu. Przez wieki zakon niejednokrotnie stawał
na krawędzi swego istnienia, gdy przyjmował wzorce życia i działalności, które nie były
zgodne z jego formą życia. Wystarczy tu wspomnieć budowę ogromnych klasztorów –
opactw, wraz z ziemskimi latyfundiami i wspólnotami skonstruowanymi na wzór mnichów.
Albo zamiast braterstwa przyjęcie posuniętej do absurdów ścisłej hierarchii, wyrażającej się
w precedensji i przywilejach.
Dziś nam grozi nie tylko zeświecczenie, ale i przejmowanie niefranciszkańskich
wzorców życia. Nie jesteśmy mnichami – wraz z ich stabilitas loci, kapłanami diecezjalnymi
– z posługą wyłącznie parafialną, czy też jezuitami oddanymi nauce. Jesteśmy braćmi
mniejszymi, którzy przyrzekli zachowywać tylko ten jeden a nie inny ewangeliczny sposób
życia.
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, za rok nowicjatu i pierwsze śluby, jakie złożyliśmy po jego
zakończeniu. Dziękujemy ci za franciszkański sposób życia, jaki mogliśmy wtedy poznać i
wypróbować w życiu. Pragniemy jak najwierniej zachowywać to wszystko, co w dniu profesji
przyrzekliśmy. Pomóż nam, Panie, wciąż odkrywać piękno naszego powołania i nie pozwól,
abyśmy je utracili.
5. Wytrwanie
piątek
Lectio
A ci, którzy przyrzekli już posłuszeństwo, niech mają jedną tunikę z kapturem i drugą –
którzy chcieliby mieć – bez kaptura. I w razie konieczności mogą nosić obuwie. I niech
wszyscy bracia noszą odzież pospolitą, i mogą ją z błogosławieństwem Bożym łatać
zgrzebnym płótnem lub innymi kawałkami materiału. Upominam ich i przestrzegam, aby nie
gardzili ludźmi i nie sądzili ich, gdy zobaczą ich ubranych w miękkie i barwne szaty i
spożywających wyszukane potrawy i napoje, lecz niech każdy raczej siebie samego sądzi i
sobą gardzi.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 2,14–17
Meditatio
Kolejny fragment reguły odnosi się do sposobu ubierania. Wydawałoby się, że ta
kwestia jest mało istotna, a jednak św. Franciszek poświęca jej kilka linijek. Jedną z
podstawowych konsekwencji złożenia profesji i inkorporacji do zakonu jest kwestia
utrzymania. Odtąd potrzeby, jakie mają bracia, zapewnia im wspólnota. Jedną z pierwszych
potrzeb jest ubiór. Biedaczyna pisze o prostych tunikach wraz z kapturem. Jego myśl jest
bardzo prosta; bracia niech zadowolą się tym, co jest konieczne, niech nie gromadzą ubrań, w
których nie chodzą. Jeśli mamy posiadać to, co jest do życia konieczne, to z natury swojej
powinno to być ograniczone do minimum.
Św. Franciszek pisze także o obuwiu. Wiemy, że Biedaczyna chodził boso, co było we
włoskim klimacie możliwe i co praktykowała większość ludzi. Buty były oznaką zamożności,
na którą żaden z minores nie mógł sobie pozwolić. Kwestia zupełnie się zmieniła, gdy bracia
udali się na północ Europy, do krajów o zimnym klimacie. To co było możliwe w Italii,
stawało się niemożliwe w innych krajach. Konieczność sprawiła, że bracia musieli zacząć
nosić obuwie. Nie był to znak utraty gorliwości, czy sprzeniewierzenie się ideałowi, ale
zwyczajna konieczność życiowa, która wymusiła na braciach zmianę pierwotnych zasad.
Możemy na tym przykładzie zaobserwować wolność, jaką miał św. Franciszek do
drugorzędnych spraw. Zawsze istnieje w życiu niebezpieczeństwo rozdrobnienia się, to

znaczy zagubienia tego, co istotne, na rzecz tego, co jest mniej ważne. Biedaczyna doskonale
zdawał sobie sprawę, że ubóstwa nie można sprowadzić do chodzenia boso i łatania habitu.
Ono ma o wiele głębszą treść i znaczenie. Dlatego trzeba nam szczególnie dzisiaj bardzo
dobrego rozeznania po to, aby zwłaszcza w dziedzinie ubóstwa rozróżnić to, co istotne, od
tego, co drugorzędne. Czasy, w jakich żyjemy, zewnętrznie bardzo się różnią od czasów
Biedaczyny, i dlatego byłoby dużym nieporozumieniem kopiowanie na siłę niektórych
zwyczajów ze średniowiecza. Ubóstwa nie można sprowadzić do jakiegoś zewnętrznego
folkloru, nawet jeśli ma ono swoistą, bardzo pobożną estetykę.
Noszenie pospolitej odzieży, jak to mówi św. Franciszek, jest dla nas bardzo dobrą
wskazówką co do właściwego rozróżnienia rzeczy istotnych od drugorzędnych. Pospolita
odzież, to znaczy taka, która jest noszona przez innych. Zwyczajni ludzie ubierają się w
sposób, który ma być dla nich wygodny i praktyczny. Ubiór ma służyć życiu, nie zaś stawać
się celem samym w sobie. Gdybyśmy w naszym franciszkańskim życiu zaczęli przywiązywać
przesadną wagę do ubioru, to nastąpiłoby wtedy pewne pomieszanie hierarchii wartości.
Mamy ubierać się prosto, poświęcając temu tylko tyle uwagi, na ile jest to konieczne.
Łatanie odzieży z błogosławieństwem, o którym pisze św. Franciszek, przypomina
nam o dwóch rzeczach. Po pierwsze powinniśmy umieć wykorzystać do końca to, co
używamy. Nie możemy nigdy żądać, aby ciągle zapewniano nam rzeczy nowe. Natomiast
druga rzecz, że wszystko, nawet to co materialne, wymaga dbania i konserwacji. Ubóstwo
zachowujemy też i wtedy, gdy potrafimy dbać o rzeczy materialne. Niszczenie jest zawsze
wykroczeniem przeciw ubóstwu. Żaden ubogi człowiek nie pozwoli sobie na bezmyślne
niszczenie rzeczy.
Biedaczyna kończy ten rozdział przestrogą dla braci. To, że żyją ubogo, nie może być
nigdy powodem do sądzenia tych ubranych w miękkie i barwne szaty i spożywających
wyszukane potrawy i napoje. Św. Franciszek doskonale wiedział, że jeśli przy autentycznym
ubóstwie zewnętrznym nie będzie pokory, to bardzo szybko zamieni się ono w tytuł do
oskarżania tych, którzy żyją, ubierają się i zachowują inaczej. Sądźmy lepiej siebie, bowiem
nikt z nas nie ma prawa do osądzania i gardzenia innymi.
Oratio
Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją Opatrzność, która się o nas troszczy. Dziękujemy
Ci za to, że mamy zapewnione wszystkie nasze podstawowe potrzeby materialne. Nikt z nas
nie cierpi głodu i chłodu. Prosimy Cię jednocześnie za tych wszystkich, którzy cierpią głód i
niedostatek. Broń nas przed zamknięciem się na potrzeby tych, którzy nie mają nawet tego, co
konieczne do życia. Obudź w nas pragnienie podzielenia się tym, co mamy i używamy, z tymi,
którzy tego potrzebują.
6. Oficjum
sobota
Lectio
Klerycy niech odmawiają oficjum Boskie według przepisów świętego Kościoła
Rzymskiego, za wyjątkiem psałterza. Dlatego mogą mieć brewiarze. Bracia nieklerycy niech
odmawiają dwadzieścia cztery „Ojcze nasz” za jutrznię, pięć za laudesy, po siedem za prymę,
tercję, sekstę i nonę, dwanaście za nieszpory, siedem za kompletę. I niech modlą się za
zmarłych.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 3,1–4
Meditatio
Trzeci rozdział reguły jest logiczną konsekwencją dwóch pierwszych rozdziałów. W
pierwszym św. Franciszek zawarł istotę charyzmatu swego zakonu. Drugi poświęcił
sposobowi wstąpienia do wspólnoty i formacji. Trzeci rozdział dotyczy praktycznej realizacji

franciszkańskiej formy życia. Ta praktyka składa się z trzech fundamentalnych relacji życia
franciszkańskiego, mianowicie: relacji do Boga – modlitwa; do siebie samego – post; do
bliźniego – iść na cały świat, by zwiastować Ewangelię.
Należy podkreślić kolejność rzeczy w ujęciu św. Franciszka. Nie miał on wątpliwości,
że fundamentem wspólnoty, jak i życia każdego brata, jest jego relacja z Bogiem. Asceza,
jako doskonalenie siebie, i ewangelizacja tracą sens, jeśli nie są budowane na modlitwie. Nie
można się łudzić, że praktyki ascetyczne mogą zastąpić relację z Bogiem. Podobnie jak
działalność apostolska nie musi wcale oznaczać, że ktoś jest zjednoczony z Bogiem.
O relacji z Bogiem świadczy przede wszystkim modlitwa. Ona jest fundamentem
życia braci. Nic nie zastąpi modlitwy, ponieważ jest ona najbardziej podstawowym środkiem
do bycia w bliskości z Bogiem. Św. Franciszek zdawał sobie doskonale sprawę, że musi
nadać swojej wspólnocie trwały fundament modlitewny. Wiedział, że nie może ograniczyć się
tylko do zachęty, aby bracia modlili się według własnej potrzeby czy natchnienia. Potrzebny
był trwały fundament dla codziennej modlitwy poszczególnych braci, jak i całej wspólnoty.
Tym fundamentem jest oficjum, do którego odmawiania jest zobowiązany każdy z braci.
Modlitwa liturgiczna odpowiadała doskonale na Franciszkowe pragnienie, aby całe
życie braci zamieniło się w uwielbianie Boga. Dzień rozpoczęty i zakończony odmawianiem
Psalmów posiadał w ten sposób ramy oparte na modlitwie uwielbienia Boga Najwyższego.
Brewiarz zawiera w sobie ogromny skarbiec modlitwy będącej uwielbieniem,
dziękczynieniem, prośbą i przebłaganiem. W Psalmach można odnaleźć słowa, które mogą
odpowiadać każdej naszej sytuacji życiowej.
Liturgia brewiarzowa jest uprzywilejowanym miejscem słuchania Bożego Słowa. To
w brewiarzu znajdujemy Psalmy, czytania, modlitwy, które mają nas napełniać Bożym
Słowem. To Słowo może z jednej strony oświecać i tłumaczyć sytuację, w jakiej się
znajdujemy, a z drugiej może być inspiracją dla naszych czynów. Brewiarz jest księgą życia,
ponieważ bez względu na czas, nasz wiek i okoliczności, w jakich się znajdujemy, stale karmi
i podtrzymuje w nas życie duchowe.
Jak bardzo św. Franciszek kochał brewiarz, świadczy nie tylko gorliwość, z jaką go
odmawiał, ale i to, że był on dla niego codziennym źródłem Bożego Słowa, z którego bardzo
obficie czerpał. Jego pisma są pełne cytatów z psałterza. Ukochanie Psalmów przez św.
Franciszka możemy poznać także i po tym, że on sam, na wzór brewiarzowego, ułożył swoje
oficjum o Męce Pańskiej.
Brewiarz w naszym życiu ma być kręgosłupem naszej codziennej modlitwy. Nie
możemy dopuścić do tego, by brewiarz był odmawiany tylko z powodu nałożonego
obowiązku. On musi być dla każdego z nas księgą życia, dzięki której nasze życie zamieni się
w nieustanne wielbienie Boga. To brewiarz odmawiany wspólnotowo ma sprawić, że nasze
wspólnoty staną się miejscem, w którym płynie Boża chwała. Jeśli któryś z braci zaniedbuje
osobistego czy wspólnotowego odmawiania oficjum, jest to wtedy czytelny znak kryzysu jego
powołania. Wspólnota, która nie odmawia brewiarza wspólnotowo, traci rację swojego bytu,
sprzeniewierza się swemu powołaniu do tego, aby być miejscem Bożej chwały.
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, za to, że powołałeś nas do życia we wspólnocie
franciszkańskiej, której pierwszym i najważniejszym zadaniem jest uwielbianie Ciebie.
Dziękujemy Ci za brewiarz, modlitwę Kościoła, którą odmawiamy od początku naszego
wstąpienia do franciszkańskiej wspólnoty. Prosimy Cię o łaskę skupienia i gorliwości w
naszym codziennym odmawianiu oficjum.

II niedziela zwykła
Lectio
Najwyższy,
wszechmocny,
dobry Panie,
Twoja jest chwała,
cześć,
uwielbienie
i wszelkie błogosławieństwo,
i tylko Tobie, o Najwyższy, one przystoją
i żaden człowiek nie jest godzien chwały.
św. Franciszek, Kantyk stworzeń 1–2
Meditatio
Rozpoczynając medytację Kantyku stworzeń św. Franciszka, konieczne jest
przypomnienie okoliczności, w jakich został on napisany. Biedaczyna pod koniec swego
życia był już bardzo schorowany i osłabiony. Udał się do San Damiano, do św. Klary, by tam,
w miejscu gdzie przemówił do niego Bóg, odpocząć i nabrać sił. Jego pobyt w San Damiano
trwał ponad pięćdziesiąt dni. To, co mu najbardziej dokuczało, to światło. Najmniejszy
promień słońca sprawiał jego chorym oczom ogromny ból. Aby więc uniknąć tego cierpienia,
św. Franciszek prawie cały czas przebywał w celi z pozasłanianymi oknami. Ból oczu był tak
ogromny, że Biedaczyna nie potrafił ani spać, ani odpoczywać. Wśród tego bólu św.
Franciszek wypowiedział modlitwę, prosząc o pomoc w cierpieniach, aby mógł je znieść z
cierpliwością.
Można by tę modlitwę porównać do tej, którą Jezus wypowiedział w Ogrodzie
Oliwnym. Św. Franciszek zmagał się ze swoją słabością i niemocą, przeżywał swoje
Getsemani i dlatego prosił Ojca niebieskiego o siły, aby mógł udźwignąć krzyż cierpienia.
Wczesne źródła franciszkańskie opisują, że Biedaczyna otrzymał w nocy zapewnienie o
swoim zbawieniu. Pokrzepiony i rozradowany tą obietnicą, rankiem oświadczył swoim
braciom, że chce:
Na chwałę ku swemu pocieszeniu i ku zbudowaniu bliźniego ułożyć nową pieśń
„Pochwałę Pana” przez Jego stworzenia. Każdego dnia one nam służą i bez nich nie możemy
się obejść, i w nich rodzaj ludzki bardzo obraża Stwórcę. Każdego dnia okazujemy
niewdzięczność za tak wielkie dobrodziejstwo nie oddając za to chwały, jak powinniśmy to
czynić, naszemu Stwórcy i Dawcy wszelkiego dobra. Siadając zamyślił się i potem zaczął
mówić:
Najwyższy,
wszechmocny,
dobry Panie,
Twoja jest chwała,
cześć,
uwielbienie
i wszelkie błogosławieństwo,
Kantyk stworzeń jest więc modlitwą powstałą wśród cierpienia. Jest to okrzyk wiary i
miłości św. Franciszka. Jest ona świadectwem tego, co Bóg uczynił w duszy Biedaczyny. Jest
ona potwierdzeniem, że najpiękniejsze rzeczy powstają wśród wysiłku i bólu. Cierpienie
oczyszcza człowieka, jego widzenie i pojmowanie świata. Stąd to Biedaczyna mógł ułożyć
strofy modlitwy, która do dziś zachwyca nas swoją harmonią, głębią i niezwykłą pięknością.

Bóg jest najwyższy i wszechmocny, ponieważ jest Stwórcą wszelkich bytów. To od
Boga pochodzi wszystko, co jest stworzone. Stworzenie jako owoc mocy stwórczej Boga ma
w sobie porządek i harmonię. Wystarczy ją odkryć, zachwycić się nią, aby dojść do Stwórcy.
Stworzenie mówi nam o dobroci Boga, bo przecież to, że cokolwiek istnieje, istnieje tylko z
tego powodu, że tak chce Bóg. A chce, ponieważ jest dobry i kocha. Można powiedzieć, że
stworzenie istnieje z miłości i dobroci Stwórcy. Można mieć też pewność, że stworzenie nie
zaniknie, ponieważ dobroć i miłość Boga są wieczne i niezmienne.
Twoja jest chwała,
cześć,
uwielbienie
i wszelkie błogosławieństwo.
Stworzenie nie powinno ustawać w uwielbianiu Stwórcy. Samo istnienie natury
oddaje cześć Temu, który ją stworzył. Jednak człowiek obdarzony rozumem i wolną wolą
może oddawać chwałę, cześć i błogosławieństwo Stwórcy w pełni świadomie. Natura
widziana w perspektywie Stwórcy nigdy nie oddali człowieka od Boga, ale będzie go zawsze
przybliżać do Niego. I dlatego winniśmy mieć zawsze oczy szeroko otwarte na piękno tego
wszystkiego, co nas otacza i po czym chodzimy.
Oratio
Tobie Boże, Stwórco, pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za to wszystko, co
stworzyłeś. Źródłem każdego stworzenia jest Twoja miłość i mądrość. Chcemy je
rozpoznawać i za nie składać Tobie nasze dziękczynienie i uwielbienie.
1. Post
poniedziałek
Lectio
I niech poszczą od uroczystości Wszystkich Świętych do Bożego Narodzenia. Co do
świętego postu, który zaczyna się od Objawienia Pańskiego i trwa nieprzerwanie przez
czterdzieści dni i który Pan uświęcił swoim świętym postem, kto go dobrowolnie zachowa,
niech będzie błogosławiony od Pana, a kto nie chce, nie jest do niego obowiązany. Lecz inny
post [czterdziestodniowy] przed Zmartwychwstaniem Pańskim niech bracia zachowują. W
innych zaś okresach obowiązani są do postu tylko w piątki. W razie oczywistej potrzeby nie są
jednak bracia obowiązani do postu cielesnego.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 3,5–9
Meditatio
Normy dotyczące postu św. Franciszek umieścił w swojej regule zaraz po opisie
obowiązków dotyczących modlitwy. Jest w tym głęboki sens. W Biblii często, gdy się mówi o
modlitwie, zaraz potem dotyka się tematyki postnej. Modlitwa jest niczym innym jak
oddawaniem Bogu chwały za pomocą swego serca i umysłu. Post natomiast jest oddawaniem
Bogu chwały za pomocą ciała. Post to nic innego jak porządkowanie swego ciała, po to aby
móc nim służyć Bogu i oddawać Mu uwielbienie.
Post służy modlitwie, bowiem ona pochodzi z człowieka obdarzonego cielesnością. Im
bardziej w człowieku ciało jest poddane duchowi, tym głębsza jest jego modlitwa. Post służy
właśnie temu, by człowiek odzyskał harmonię w sobie, by to, co duchowe, trzymało pieczę
nad tym, co w nim jest cielesne. Człowiek zintegrowany w sobie jest zdolny do głębokiego
kontaktu z Bogiem, czyli do modlitwy. Ktoś, kto jest wewnętrznie rozrywany przez
nieuporządkowane pożądania, z wielką trudnością nawiązuje modlitewny kontakt z Bogiem.
Św. Franciszek doskonale znał naturę człowieka, ponieważ sam wiele przeżył. Od
młodzieńca, który łatwo ulegał zmysłowości, przez pokutę, czyli post, i modlitwę doszedł do

wielkiej harmonii w sobie. Wiedział bardzo dobrze, że nie wystarczy sama modlitwa, ale
konieczna jest także asceza, by mieć w sobie pokój i móc się modlić.
Nie róbmy sobie żadnych złudzeń, że potrafimy w naszym życiu modlić się wytrwale i
głęboko bez postu. Ciało ma to do siebie, że wymaga nieustannego porządkowania.
Pożądliwości nie można uporządkować raz na zawsze. Jeśli ktoś nie potrafi odmówić swoim
zmysłom ich zaspokojenia, i jednocześnie będzie chciał, aby w nim panował duch modlitwy,
jest w wielkim złudzeniu. I dlatego tak ważne miejsce we franciszkańskiej formie życia
zajmuje post. Zadaniem postu jest zachowanie w braciach otwartości na Ducha Pańskiego.
Tak więc post nie jest celem samym w sobie, ale jest zawsze środkiem do tego, aby być
posiadanymi przez Boga.
Dla św. Franciszka ważny był jeszcze jeden motyw. Biedaczyna pościł, ponieważ to
samo czynił Jezus. Nie można mówić na serio o naśladowaniu Jezusa, wyłączając z niego
post. Nasz Zbawiciel wielokrotnie pościł, jak choćby przed rozpoczęciem swojej publicznej
działalności. Nie można naśladować Chrystusa wybiórczo, tylko w tym, co niewiele kosztuje
naszą naturę. Praktyka postna, aby nas rozwijała duchowo, musi mieć odniesienie do
Chrystusa. Winna być niczym innym, jak tylko wstępowaniem w te ślady, które On nam
pozostawił tu na ziemi.
Biedaczyna był bardzo wierny nauczaniu Jezusa, który chciał praktykę postu uwolnić
od obłudy. Post nie może być czymś, co wynosi nas nad innych albo usprawiedliwia nas
samych przed sobą. Faryzeizm polegał właśnie na tym, że za praktykami postnymi nie stała
czysta intencja, by podobać się Bogu, ale chęć zyskania ludzkiego poklasku.
Między innymi właśnie dlatego św. Franciszek nie absolutyzuje praktyki postnej: W
razie oczywistej potrzeby nie są jednak bracia obowiązani do postu cielesnego. Są sytuacje,
okoliczności, w których roztropność może zwolnić z postu. Ta norma była ważna szczególnie
ze względu na wędrowny styl życia braci. Nie można sztucznie przewidzieć wszystkich
sytuacji albo dawać sztywne normy. Chodzi bardziej o dojrzałość braci, którzy mają pamiętać
o konieczności postu i jego praktyce wtedy, gdy jest to możliwe i potrzebne.
Okresy postne naznaczone przez św. Franciszka w regule wyznaczają szczególne
okresy pokutne w życiu braci. Niemożliwe jest pościć cały rok albo przez wszystkie dni
tygodnia. Jednak w zasięgu naszych możliwości jest wyznaczenie sobie praktyk postnych w
określonych dniach i okresach pokutnych. Post może mieć także wymiar bardzo jednoczący
wspólnotę braci. Wspólnotowa umiejętność odmówienia sobie czegoś świadczy o dobrej
kondycji duchowej wspólnoty. Brat, który jest obok i pości, może być dla współbrata
ogromnym zbudowaniem i dopingiem do życia poddanemu Duchowi Pańskiemu.
Oratio
Jezu, który tak często do modlitwy dołączałeś i post, prosimy Cię o gorliwość w
naszych praktykach pokutnych. Niech nasz post i modlitwa oddają Ci chwałę, niech
pomagają nam być coraz bardziej uporządkowanymi wewnętrznie, a przez to coraz bardziej
otwartymi na Twoją łaskę.
2. Jak bracia mają iść przez świat
wtorek
Lectio
Radzę zaś moim braciom w Panu Jezusie Chrystusie, upominam ich i zachęcam, aby
idąc przez świat nie wszczynali kłótni ani nie spierali się słowami i nie sądzili innych. Lecz
niech będą cisi, spokojni i skromni, łagodni i pokorni, rozmawiając uczciwie ze wszystkimi,
jak należy. I jeśli nie zmusza ich do tego oczywista konieczność lub choroba, nie powinni
jeździć konno. Do któregokolwiek domu wejdą, niech najpierw mówią: Pokój temu domowi.
I zgodnie ze świętą Ewangelią mogą spożywać wszystkie potrawy, jakie im podadzą.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 3,10–14

Meditatio
Po modlitwie i poście św. Franciszek w trzecim rozdziale swej reguły podaje kolejny
fundament życia braci mniejszych: bracia mają iść przez świat.
Biedaczyna zrywa tutaj definitywnie z monastyczną koncepcją życia zakonnego.
Miejscem życia i działalności braci nie jest już zamknięty klasztor, ale cały świat. Zadaniem
braci nie jest tworzenie opactw, silnych placówek klasztornych, ale wyjście do świata, aby
głosić mu Ewangelię. Jest to największa nowość, jaką Biedaczyna wniósł w ówczesne pojęcie
życia zakonnego. Tak więc bracia mają wędrować przez świat na wzór Apostołów. Można
śmiało powiedzieć, że Biedaczyna wskrzesił na nowo do życia ewangelizacyjną formę
działalności, jaką praktykowali pierwsi Apostołowie.
Trzeba nam bardzo mocno podkreślić kierunek działalności braci. To nie świat na
braci, ale bracia mają się otworzyć na świat. To bracia mają wychodzić do ludzi i głosić im
Dobrą Nowinę tam, gdzie się oni znajdują i żyją. Logiczne jest więc, że forma życia braci nie
mogła opierać się na mniszej stałości miejsca czy liturgicznej służbie, która nigdy nie może
być przerwana.
To, na owe czasy rewolucyjne, nowe otwarcie się, jest i dzisiaj dla nas czymś, co nas
powinno poruszyć i jednocześnie inspirować. Każde czasy zawierają w sobie
charakterystyczne znaki i wyzwania. Nigdy nie jest tak, że czas się zatrzymuje i jego
problemy pozostają niezmienne. Skoro więc świat się zmienia, potrzeba wciąż nowego
otwierania się braci. Nie można poprzestać na powielaniu nawet uświęconych przez historię
wzorców, ponieważ one mogą już nie odpowiadać współczesności. Dlatego to Franciszkowe
wezwanie, aby bracia szli przez świat, jest wciąż aktualne. Aby być wiernymi naszemu
charyzmatowi, nie możemy się zamykać, żyć chwalebną przeszłością, powtarzać utarte
schematy. Nie możemy też czekać, aż ludzie przyjdą do nas. Trzeba nam się otwierać i
wychodzić do ludzi. Nasz charyzmat jest realizowany w ruchu, nie zaś w siedzeniu na
miejscu i robieniu wciąż tych samych rzeczy.
Św. Franciszek opisuje, w jaki sposób ma wyglądać ewangelizacyjna wędrówka braci
przez ten świat. Po pierwsze bracia są zwiastunami Dobrej Nowiny i dlatego nie mogą
używać środków, które byłyby jej zaprzeczeniem. Osądzanie innych, kłótnie, spory trudno
uznać za środki, które mówią przekonująco o tym, że Bóg jest miłością. Trzeba pamiętać, że
ten sposób ewangelizacji był dla św. Franciszka kontestacją tego, co robili na przykład
krzyżowcy. Biedaczyna nie chciał używać negatywnych sposobów głoszenia Ewangelii. Dla
niego było jasne, że za głoszonym orędziem musi stać dobre życie braci. Stąd też znajdujemy
katalog cnót, jakimi powinni się odznaczać bracia idący przez świat: Lecz niech będą cisi,
spokojni i skromni, łagodni i pokorni, rozmawiając uczciwie ze wszystkimi, jak należy. Łatwo
możemy podsumować ten sposób ewangelizacji, mówiąc, iż bracia mają być zwiastunami
pokoju. By jednak móc dać pokój innym, trzeba go najpierw mieć w sobie.
Przepis mówiący o tym, że bracia nie powinni jeździć konno ma swoje źródło w trosce
Biedaczyny o autentyczność życia i postawy braci. Koń był w jego czasach znakiem
bogactwa i niezależności. Posiadanie konia oznaczało przynależenie do klasy maiores, gdy
tymczasem bracia byli minores. Jeśli nawet dzisiejsze czasy zupełnie się zmieniły, także pod
tym względem, to aktualną pozostaje myśl św. Franciszka. Środki, jakie używamy do
ewangelizacji, nie mogą rozmywać naszej tożsamości. Jeśli jesteśmy prawdziwie braćmi
mniejszymi, to nie powinniśmy używać środków, które są właściwe dla wielkich i bogatych
tego świata. Nic tak nie przekonuje o autentyczności tego, co mówimy i głosimy, jak ubóstwo
i prostota, które za tym stoją.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, o otwartość naszych serc i umysłów. Spraw, abyśmy nie czekali,
aż ludzie przyjdą do nas, ale daj nam tyle siły i odwagi, byśmy potrafili do nich wychodzić.

Prosimy Cię o autentyczność w naszej postawie, aby była ona pełna pokoju i szacunku dla
każdego, z którym rozmawiamy.
3. I niech nie przyjmują pieniędzy
środa
Lectio
Nakazuję stanowczo wszystkim braciom, aby żadnym sposobem nie przyjmowali
pieniędzy lub rzeczy mających wartość pieniężną osobiście lub przez zastępcę. Jednak o
potrzeby chorych i odzież innych braci powinni się starać tylko ministrowie i kustosze – i to z
największą troską – za pośrednictwem przyjaciół duchowych, w zależności od miejsc, pór
roku i zimnych krajów, jak to uznają za konieczne, zawsze z tym zastrzeżeniem, aby – jak
powiedziano – nie przyjmowali pieniędzy lub rzeczy mających wartość pieniężną.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 4
Meditatio
Ten krótki rozdział reguły, dotyczący ubóstwa, przesądza o szczególnej wyjątkowości
franciszkańskiej formy życia. Św. Franciszek z całą mocą i stanowczością zabronił braciom
przyjmować i używać pieniędzy. Do tego zakazu Biedaczyna dodaje obowiązek
spoczywający na przełożonych, a który dotyczy troski o potrzeby braci zarówno chorych, jak
i zdrowych.
Nakaz św. Franciszka jest tak jasny i oczywisty, że właściwie nie powinno być
żadnych dyskusji, a jednak właśnie ten czwarty rozdział reguły, od początku istnienia zakonu,
aż po dzień dzisiejszy, był zawsze zarzewiem sporów, dyskusji, a nawet głębokich podziałów.
Jakie jest źródło tak radykalnego sprzeciwu św. Franciszka wobec posiadania i
używania pieniędzy przez braci? Niewątpliwie punktem wyjścia jest Ewangelia, a zwłaszcza
słowa, które Biedaczyna usłyszał w Porcjunkuli, aby na drogę nie brać nic – ani pieniędzy,
dwóch sukien… Wiemy, jak radykalnie i dosłownie Biedaczyna potraktował te słowa, i jak
chciał być im wiernym aż do końca swego życia. W ósmym rozdziale reguły
niezatwierdzonej Biedaczyna wyjaśnia motywy, które pchnęły go do postawienia tak
radykalnego wyrzeczenia: Patrzcie i bójcie się zła i pożądliwości. Św. Franciszek, znawca
ludzkiej natury, wiedział doskonale, że pieniądz rozbudza pożądliwość posiadania i niszczy
tych, którzy poświęcają się królestwu niebieskiemu. Pieniądz sam w sobie jest wartością
dwuznaczną, to znaczy może być używany tak ku dobremu, jak i ku złemu. Ta dwuznaczność
pieniądza może bardzo szybko zakłamać franciszkańskie ubóstwo i poddać w wątpliwość
pokutną misję zakonu. Aby zabezpieczyć braci przed taką utratą wiarygodności i
oddziaływania, św. Franciszek nie znalazł lepszego sposobu, niż zakaz przyjmowania
pieniędzy.
Zakaz przyjmowania pieniędzy miał jeszcze jedno uzasadnienie: socjalne. W
średniowieczu pieniądz był znakiem wielkości i był gwarantem władzy, czci i
bezpieczeństwa. Dlatego zakaz przyjmowania pieniędzy był podyktowany troską św.
Franciszka o zachowanie w braciach ducha pokory i mniejszości. Trzeba nam także pamiętać,
że wraz ze św. Franciszkiem rozpoczyna się nowa epoka ekonomiczna, oparta właśnie na
pieniądzu. W stosunkach międzyludzkich pieniądz zaczynał mieć władzę decydującą. Kiedy
św. Franciszek pisał regułę, w rękach ubogich było bardzo mało pieniędzy, powszechny był
handel wymienny, polegający na zapłacie w naturze. Dla ludzi ubogich czymś naturalnym
było życie bez pieniędzy, gdy tymczasem ich posiadanie i używanie było synonimem
przynależności do wyższej klasy.
Dziś pieniądz pod wieloma względami stracił to znaczenie, jakie miał w
społeczeństwie i kulturze czasów św. Franciszka. Pieniądze dzisiaj są rozpoznawane
powszechnie jako jedyny środek wymiany i jako taki jest on w rękach wszystkich, zarówno

ubogich, jak i bogatych. Patrząc z tej perspektywy na pieniądz, przynajmniej w części
zmieniają się zasady jego używania.
Jak długo pieniądz pozostaje „jedynym środkiem wymiany”, akceptowanym przez
społeczeństwo dla zabezpieczenia wszystkich potrzeb naturalnych, bracia mogą go używać.
Pozostaje nam jednak konieczność zachowania ducha czwartego rozdziału reguły. Pieniądz
ma być zawsze używany w formie koniecznego środka. Nie wolno nigdy dopuścić do
nieuzasadnionego gromadzenia go, po to aby w nim odnaleźć swe bezpieczeństwo i
samowystarczalność, gdyż właśnie to jest zaprzeczeniem ducha franciszkańskiego.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, o Twe światło, abyśmy potrafili dobrze w naszym życiu
rozeznawać sprawę używania pieniędzy. Broń nas, Panie, przed niebezpieczeństwem
gromadzenia pieniędzy i pokładania w nich poczucia bezpieczeństwa. Niech każdy otrzymany
grosz służy budowaniu Twego królestwa niebieskiego.
4. Praca
czwartek
Lectio
Ci bracia, którym Pan dał łaskę, że mogą pracować, niech pracują wiernie i pobożnie,
tak żeby uniknąwszy lenistwa, nieprzyjaciela duszy, nie gasili ducha świętej modlitwy i
pobożności, któremu powinny służyć wszystkie sprawy doczesne.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 5,1–2
Meditatio
Kolejny, piąty rozdział reguły podejmuje temat pracy. Umieszczenie tego rozdziału
właśnie w tym miejscu nie jest przypadkowe. Po dokładnym wyjaśnieniu, czym jest
charyzmat zakonu, po określeniu najbardziej podstawowych obowiązków braci względem
Boga i bliźniego oraz zdefiniowaniu życia w najwyższym ubóstwie, przychodzi kolej na
pracę.
Praca jest najnaturalniejszą konsekwencją życia w ubóstwie. Św. Franciszek nie
dopuszczał do siebie myśli, że jego bracia mogliby żyć na czyjś koszt. Praktyka ubóstwa,
powierzenie się Opatrzności Bożej, nigdy nie może wykluczać pracy, ale odwrotnie, zawsze
ją zakłada.
Biedaczyna uważa pracę za łaskę. To stwierdzenie było na owe czasy czymś bardzo
rewolucyjnym. Pracę uważano za coś złego, za karę, ponieważ pracować musieli ci, którzy
nie posiadali majątku. W ówczesnej mentalności bogactwo oznaczało błogosławieństwo
Boże, a kto był bogaty, nie musiał pracować, ponieważ to nie on na siebie, ale na niego
pracowali inni. Niewątpliwie praca była czymś właściwym dla minores, natomiast ci, którzy
należeli do wyższej klasy, po prostu nie pracowali. Jednak praca była wykonywana z musu,
ponieważ była ona konieczna dla wypracowania środków do życia. Nikt na pracę nie
spoglądał z perspektywy daru Bożego. Dopiero św. Franciszek powiedział, że praca bez
względu na stan i zamożność jest łaską, czyli czymś dobrym.
Praca w życiu braci nie ma tylko wymiaru ekonomicznego. Jest ona podjęciem
współpracy z łaską Bożą. Praca ma prowadzić do coraz szerszego rozwoju, i to na wielu
płaszczyznach. Człowiek i jego kultura rozwijają się przez współpracę z łaską. Bez pracy
człowiek się cofa, a nawet wręcz degeneruje.
Możemy dziś, z perspektywy wieków, ocenić, jak błogosławione owoce w historii
zakonu przyniósł ten rozdział reguły. Począwszy od wielkich dzieł naukowych, niezliczonej
ilości książek, poprzez wytwory rąk braci, aż po budowle, które służą nam do dzisiaj. To, że
mamy w czym mieszkać, jest zasługą między innymi pracowitości naszych poprzedników.

Należy doceniać to wszystko, co całe pokolenia braci wypracowały i pozostawiły nam jako
dziedzictwo.
Praca w ujęciu Biedaczyny ma także cel ascetyczny. Jest lekarstwem na lenistwo,
które jest wielkim nieprzyjacielem duszy. Ktoś, kto oddaje się lenistwu, staje się łatwym
celem dla pokus. Właściwie staje się wobec nich bezradny. Być może właśnie z lenistwa
wzięły się bardzo głębokie upadki wielu braci. Brat, który nie chce pracować, jest pasożytem
we wspólnocie, ponieważ żyje na koszt innych. Jest to smutne, jeśli we wspólnocie znajdują
się ci, którzy potrafią wykonywać swoje obowiązki solidnie i uczciwie, a i tacy, którzy
spychają swoją pracę na innych. Trzeba się strzec, aby ktoś nie uznał się przedwcześnie za
emeryta, który nie jest już zobowiązany do pracy na rzecz wspólnoty.
Św. Franciszek pisze, że bracia mają pracować wiernie i pobożnie. Sens tego terminu
nie polega na tym, że praca ma być wykonywana w jakimś uniesieniu mistycznym. Znaczenie
terminu pobożnie w czasach św. Franciszka oznaczało: ofiarnie. Biedaczyna chciał, aby
bracia to, co czynili, wykonywali w duchu ofiarności. Jest to doskonała wskazówka do tego,
jak mamy pracować, bez względu na to, co wykonujemy, jednak zawsze z ofiarnością. Chodzi
tu o umiejętność poświęcenia siebie, ale także o oddanie tego, co czynimy, Bogu.
Biedaczyna daje nam jeszcze jedną fundamentalną wskazówkę co do sposobu pracy.
Nie może ona nigdy stać się celem czy wartością samą w sobie. Musi się znajdować w relacji
do Boga i nie może nam Go nigdy przysłonić. Nie może nigdy być tak w naszym życiu, że
praca stanie się bożkiem, który przysłoni nam Boga. Dlatego św. Franciszek tak stanowczo
przestrzega przed niegaszeniem pracą ducha świętej modlitwy i pobożności.
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, za łaskę pracy. Za to, że możemy codziennie współdziałać z
Tobą w dziele rozwoju świata. Prosimy Cię o ducha ofiarności w naszych pracach, abyśmy
nigdy nie popadli w lenistwo. Prosimy Cię także o to, by nigdy praca nie przysłoniła nam
Ciebie i by nie osłabiła naszej modlitwy.
5. Wynagrodzenie za pracę
piątek
Lectio
Jako wynagrodzenie za pracę mogą przyjmować rzeczy potrzebne do utrzymania
siebie i swoich braci, z wyjątkiem pieniędzy lub rzeczy mających wartość pieniężną i niech to
czynią z pokorą, jak przystoi sługom Bożym i zwolennikom najświętszego ubóstwa.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 5,3–4
Meditatio
Św. Franciszek poprzez normy dotyczące pracy bardzo wyraźnie deklaruje, że jest ona
podstawowym źródłem utrzymania braci. W ten sposób Biedaczyna rozwiązał jeden z
najbardziej palących problemów, z jakimi musiał zmierzyć się nowo powstały zakon. Skoro
bracia odrzucili mniszy sposób życia, oparty na stałości miejsca, własności i dochodów,
musieli znaleźć nowe środki dla zapewnienia sobie bytu.
Niewątpliwie z pomocą św. Franciszkowi przyszła Ewangelia i przykład pierwszych
Apostołów. To Chrystus wraz z Apostołami wybrał wędrowny sposób życia, utrzymując się z
tego, co ofiarowali im dobrzy ludzie. Jeden z Apostołów trzymał trzos to znaczy, że był on
odpowiedzialny za kwestie ekonomiczne we wspólnocie apostolskiej. Apostołowie nie
rozporządzali prywatną własnością, ponieważ wszystko oddawali do wspólnoty. Czytając
Ewangelię, możemy zauważyć, że problem ekonomiczny jakby nie był w ogóle widoczny. Po
prostu Jezus wraz z Apostołami zupełnie oddali się głoszeniu dobrej nowiny, zaś kwestie
ekonomiczne zajmowały rolę wyłącznie służebną.

Św. Paweł swoją postawą w jakimś stopniu dopełnił to, co pozostawili w dziedzictwie
Jezus i Apostołowie. Jako Apostoł oddany w zupełności głoszeniu Ewangelii, a zwłaszcza
zakładaniu nowych wspólnot, miał prawo do utrzymania przez chrześcijańskie gminy. Paweł
jednak świadomie z tego zrezygnował. Nie chciał być ciężarem dla kogokolwiek, lub też być
posądzonym, że żyje z przepowiadania. Św. Paweł, jeśli to było tylko możliwe, pracował
własnymi rękoma, wykonując to, co potrafił.
We franciszkańskiej formie życia praca jest pierwszym i podstawowym źródłem
utrzymania braci. Św. Franciszek nie wchodzi już tutaj w szczegóły, jaka to ma być praca.
Jest to uzależnione od miejsca, czasów, a także zdolności poszczególnych braci. Nie ma pracy
lepszej lub gorszej, ponieważ każda jest jedynie środkiem do utrzymania, a nie celem samym
w sobie.
Z pracą jest związana kwestia zapłaty. Zakaz przyjmowania pieniędzy za pracę należy
rozumieć w kontekście ówczesnych czasów. Powszechnie panował handel wymienny i można
było bez większych trudności obejść się bez pieniędzy. Gdy braciom wynagrodzenie za pracę
dawano w naturze, to przy ich sposobie życia było to w zupełności wystarczające.
Niewątpliwie Biedaczyna przez ten zakaz chciał zabezpieczyć braci przed
niebezpieczeństwem gromadzenia środków finansowych, czego w żaden sposób nie można
pogodzić z duchem ubóstwa. Św. Franciszek chciał za wszelką cenę zachować ducha
ewangelicznej zasady: „darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.
Dziś, gdy pieniądz stał się powszechny w użyciu, także dla biednych, norma
nieprzyjmowania zapłaty pieniężnej nabrała nieco innego wymiaru. Nie chodzi więc o
dosłowne literalne wypełnianie tego zakazu, ale o utrzymanie jego ducha. Nie można żądać
zapłaty w sposób absolutny. Trzeba umieć przyjąć to, co nam dają, nawet jeśli wyda nam się
to nieadekwatne do włożonego wysiłku. Taka wielkoduszność uchroni nas przed gonitwą za
zyskiem.
Jest też znakiem dzisiejszych czasów, że bracia coraz więcej prac domowych
wykonują we własnym zakresie, czyniąc przez to swe życie o wiele bardziej proste i ubogie,
aniżeli to było wcześniej. Zatrudnianie świeckich pracowników do prac, które bracia mogą
wykonać we własnym zakresie, nie jest czymś normalnym i właściwym. Jest to w zasadzie
wyjątek podyktowany koniecznością. Nie powinno być już takich prac domowych, jak
choćby sprzątanie, które są zarezerwowane dla braci niekapłanów. Klasztor i troska o jego
utrzymanie materialne dotyczy wszystkich braci, a nie tylko niektórych.
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, za łaskę pracy na wzór Apostołów i św. Pawła. Pragniemy
pracować wiernie i pobożnie, i w ten sposób uczciwie zarabiać na swe utrzymanie.
Dziękujemy Ci za wszystkich ofiarodawców, którzy wynagradzają nas za pracę i w ten sposób
pomagają nam w życiu według naszego charyzmatu.
6. Kwestia własności
sobota
Lectio
Bracia niech niczego nie nabywają na własność: ani domu, ani ziemi, ani żadnej innej rzeczy.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 6,1
Meditatio
Rozdział szósty reguły św. Franciszek poświęca ubóstwu. Można powiedzieć, że ten
rozdział stanowi centrum reguły. Tutaj mamy zastosowany w praktyce charyzmat opisany w
pierwszym rozdziale. Bracia, którzy wybierają życie według Ewangelii, tak jak Apostołowie,
pozostawiają wszystko dla królestwa niebieskiego.
Ci, którzy pozostawili świat, nie mogą teraz przywłaszczać sobie czegokolwiek. Ich
najwyższym dobrem jest Bóg. Bóg jest tak wielki, że może w zupełności wypełnić serce

braci. Trzeba pamiętać, iż dla kogoś, kto wybrał Boga, wszystko wtedy staje się relatywne.
Nawet największe dobra w życiu, takie jak zdrowie czy powodzenie, stają się czymś
drugorzędnym wobec Boga. Nie jest to coś nieludzkiego, ponieważ Bóg dał nam obietnicę, że
ktokolwiek dla Niego pozostawi dom, ojca i matkę, otrzyma życie wieczne i stokroć więcej
już tu, na ziemi. Mając taką obietnicę, możemy być spokojni, że w życiu nie zabraknie nam
nigdy tego, co jest konieczne.
Terminem kluczowym do zrozumienia tego rozdziału reguły jest pojęcie własności.
Posiadanie czegoś na własność oznacza, że ktoś jest panem tego dobra. Może z tym zrobić,
cokolwiek mu się podoba, używać albo sprzedać. Właściciel dobra jest suwerenem, ponieważ
nikt inny nie ma prawa do rozporządzania jego własnością. Można powiedzieć, że posiadanie
czyni kogoś panem siebie samego i rzeczy.
Trzeba pamiętać, że Biedaczyna żył w czasach, kiedy własność była miarą człowieka i
jego statusu. Posiadacz majątku stawał się jego panem i nie musiał się liczyć z innymi.
Majątek dawał mu poczucie samowystarczalności i niezależności.
Właśnie tego wszystkiego chciał się wystrzec św. Franciszek. Jedynym Panem jest
Bóg, i to On jest Właścicielem wszystkiego. Brat to, co posiada, ma jakby wypożyczone
przez Boga. Jest użytkownikiem, a nie właścicielem. Biedaczyna wiedział doskonale, że w
momencie, gdy bracia poczują się właścicielami, to nie oni, ale Bóg staje się relatywny.
Własność bowiem daje poczucie niezależności i samowystarczalności, i w skrajnych
przypadkach może dojść do tego, że Bóg staje się niepotrzebny.
Te rozważania nie były dla św. Franciszka czymś teoretycznym, wiedział on
doskonale, że musi dać swoim braciom wystarczająco mocną podstawę, aby nie zagubili
ideału najwyższego ubóstwa. Dlatego słowo „posiadanie” zastąpił terminem „używanie”.
Bracia nie mogą niczego posiadać na własność, ale mogą używać to, co jest im konieczne do
życia i działalności. Nie są więc właścicielami, ale użytkownikami. Są ewangelicznymi
włodarzami, których Pan obdarzył zaufaniem, dając im talenty do rozmnażania. To nimi mają
oni dobrze obracać, nie zaś zakopywać.
To prawo nieprzywłaszczania sobie dotyczy zarówno pojedynczych braci, jak i całego
zakonu. Według św. Franciszka, to nieprzywłaszczanie sobie obejmuje nie tylko dobra
materialne, ale i duchowe, takie jak własna wola, dary intelektualne. Wszelkie dobro jest nam
dane po to, aby móc żyć i głosić Ewangelię.
Żyjemy dziś w czasach, gdy kwestie własności są regulowane przez prawo świeckie i
kościelne. Klasztory, w których mieszkamy, nie mogą być niczyje, dlatego kwestia ich
własności musi być regulowana według prawa świeckiego i kościelnego. To jednak, że
miejsca, w których mieszkamy, są własnością zakonu, nigdy nie stanowi tytułu do tego, by
któryś z braci uznawał je za swoją własność albo tak je traktował. W każdej chwili mamy być
gotowi do tego, aby pozostawić miejsce, w którym żyjemy, albo rzecz, którą używamy.
Mając takiego ducha, spełniamy nakaz św. Franciszka, by nie nabywać niczego na własność.
Oratio
Boże, Ty jesteś Panem wszelkiego dobra! Dziękujemy Ci za zaufanie, jakim nas
obdarzasz, gdy dajesz nam różne dobra. Nie chcemy stawać się ich właścicielami, ale tymi,
którzy używają ich dla Twojej chwały. Dziękujemy Ci za to, że wyrzekając się własności,
niczego, co konieczne do życia, nam nie brakuje.

III niedziela zwykła
Lectio
Bądź pochwalony Panie
ze wszystkimi Twoimi stworzeniami,
szczególnie z panem bratem słońce,
przez które dajesz nam dzień i nas oświecasz,
i ono jest piękne,
i rozpromienione wielkim blaskiem
przez Ciebie, Najwyższy,
i Twoim jest ono wyobrażeniem.
św. Franciszek, Kantyk stworzeń, 3–4
Meditatio
Św. Franciszek rozpoczyna swoją pochwałę stworzeń od słońca. Jest ono dla niego
panem i bratem i wyobrażeniem Boga Najwyższego. Biedaczyna obserwując naturę,
kontemplując ją, po jej śladach dochodził do jej Stwórcy. W przyrodzie Biedaczyna
odnajdywał odbicie przymiotów Boga. Lektura stworzeń doprowadziła go do niezwykłych
wniosków, które wprost dotyczyły Boga.
Bóg dla św. Franciszka jest słońcem. Słońce, tak jak Bóg, jest panem i bratem. U św.
Franciszka te dwa przymioty zawsze cechowały jego relację do Boga. Bóg był zawsze kimś
najwyższym – Panem, ale w Chrystusie był też zawsze bratem. Bóg jest zawsze dla człowieka
Kimś bardzo bliskim, którego możemy doświadczyć zawsze i wszędzie. Ta odległość
zmniejszyła się szczególnie przez wcielenie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Ale
jednocześnie Bóg jest dla nas Tajemnicą niedocieczoną, Kimś, kto nas przekracza w sposób
nieskończenie doskonały. Podobnie jest ze słońcem. Jest ono niewyobrażalnie daleko od nas,
a jednak każdy z nas może je codziennie zobaczyć i poczuć ciepło, które płynie z niego.
Słońce jest daleko od nas, ale i jednocześnie bardzo blisko. Dosięga nas ono przez swoje
promienie, dając nam światło i ciepło. Bóg także dosięga nas codziennie poprzez swoje łaski.
Oświeca nas swoją mądrością i ogrzewa miłością. Wystarczy mieć tylko wiarę, aby Bóg tak
bardzo daleki stał się bliski.
Bóg przez słońce daje nam dzień i nas oświeca. Całe życie przyrody, a w niej i nasze,
jest zawarte w rytmie dnia i nocy. Wschodzące słońce przynosi nam dzień i jasność, a jego
zachód oznacza ciemność. Nowy dzień to nowe życie i droga, którą codziennie trzeba przejść.
Zachód to symbol kresu życia. Cały ten cykl jest wyznaczany przez słońce. Bóg jest dawcą
życia i On wyznacza jego kres. Tak jak bez słońca, tak też i bez Boga nie jest możliwe życie.
Słońce jest źródłem światła. Bóg też jest światłością, która oświeca każdego
człowieka. Bez światła nie ma życia; ono jest konieczne do tego, aby zarówno człowiek, jak
i zwierzęta czy rośliny mogły żyć. Kiedy człowiek wchodzi w ciemności, to traci drogę,
orientację, a na końcu życie. Światło, które płynie od Boga jest dla człowieka gwarantem
właściwej drogi.
To słońce wyznacza cykl dnia i nocy, pór roku. To od niego zależy, czy jest lato czy
zima. Tak też i Bóg wyznacza człowiekowi jego cykl życia. Żaden człowiek nie jest w stanie
cofnąć się w czasie albo wybiec naprzód. Jego życie rozgrywa się w ramach wyznaczonych
mu przez Boga. Bóg, jak i słońce są świadkami historii każdego stworzenia.
Biedaczyna, zachwycając się słońcem, pisze, że jest ono piękne. Piękno jest
przymiotem Boga, który sam jest Pięknem i źródłem piękna. Piękność słońca możemy
podziwiać w jego kształcie i barwach. Jego kolisty kształt jest symbolem doskonałości w
pięknie. Słońce oświecając ziemię, sprawia, że możemy dojrzeć jej kolory. To dzięki słońcu
mamy jasność, dzięki której możemy podziwiać wszelkie kolory. Bez słońca nie byłoby
możliwe dostrzeżenie jakiegokolwiek piękna materialnego. To dzięki Bogu człowiek jest

zdolny dostrzegać piękno, kontemplować je i zachwycać się nim. Bóg, który jest pięknem,
staje się źródłem piękna dla człowieka i sprawia, że tenże jest zdolny je tworzyć.
Słońce jest rozpromienione wielkim blaskiem. Są to życiodajne promienie, które
dosięgają każdego stworzenia i zapewniają mu życie. Bez promieni słonecznych życie na
ziemi zaniknie. Te promienie słoneczne są symbolem łaski, która nieustannie płynie od Boga.
To Bóg przez swoją miłość stworzył świat i nieustannie go podtrzymuje. Gdyby nie Bóg,
świat w jednej chwili obróciłby się w nicość. Jeśli istniejemy, to tylko dzięki miłości Boga,
która nas powołała do życia i daje wszystko, co jest konieczne do tego, aby to życie nadal
istniało.
Oratio
Boże, Ojcze, uwielbiamy Cię w całym dziele stworzenia! Za św. Franciszkiem
patrzymy z zachwytem na słońce, które jest tak wielkie i pożyteczne. Dziękujemy Ci za Twoje
promienie łaski, które nas podtrzymują przy życiu, za światło, które nam oświeca drogę i za
ciepło, które daje nam bezpieczeństwo.
1. Teologia ubóstwa
poniedziałek
Lectio
I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie, służąc Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie
proszą o jałmużnę; i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym
świecie. W tym jest dostojeństwo najwyższego ubóstwa, że ono ustanowiło was, braci moich
najmilszych, dziedzicami i królami królestwa niebieskiego, uczyniło ubogimi w rzeczy
doczesne, a uszlachetniło cnotami. Ono niech będzie cząstką waszą, która prowadzi do ziemi
żyjących. Do niego, najmilsi bracia, całkowicie przylgnąwszy, niczego innego dla Imienia
Pana naszego Jezusa Chrystusa nie chciejcie nigdy na ziemi posiadać.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 6,2–6
Meditatio
Drugi fragment szóstego rozdziału reguły dotyczy teologii ubóstwa. Św. Franciszek
chciał tutaj dać swoim braciom jak najsolidniejsze podstawy i motywy do tego, aby żyć w
ewangelicznym ubóstwie. Kwestia motywacji do ubóstwa jest czymś niezwykle ważnym,
ponieważ ona przesądza o tym, czy jest ono ewangeliczne, czy nie. Biedaczyna, jeśli pisze o
ubóstwie, to ma na myśli nie jego wymiar socjalny czy ekonomiczny, ale ewangeliczny.
Dlatego motywacja ubóstwa św. Franciszka jest zakotwiczona w Ewangelii, nie zaś w racjach
typu socjologicznego czy ekonomicznego.
I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie.
Św. Franciszek określa swoich braci jako pielgrzymów, którzy przemierzają świat.
Pielgrzym to ktoś będący nieustannie w drodze do celu. Pragnienie osiągnięcia celu nie daje
mu spokoju i sprawia, że nigdzie nie zatrzymuje się na stałe. Gdyby opuściło go pragnienie
osiągnięcia celu, to ustałby w drodze. Musi więc mieć silną motywację – pragnienie, aby nie
ulec pokusie zatrzymania się gdzieś na stałe.
Pielgrzymowanie zakłada wysiłek i wielokrotne zmaganie się z przeciwnościami.
Największym niebezpieczeństwem dla pielgrzyma jest pokusa zniechęcenia, utraty wiary we
własne siły. Nikt w zastępstwie za pielgrzyma nie podejmie drogi. Jest to jego osobisty
wysiłek, a zarazem i jego odpowiedzialność.
Pielgrzym na drogę bierze ze sobą tylko to, co jest konieczne. Wszystko, co
przeszkadzałoby mu w drodze albo ją opóźniało, musi pozostawić, gdyż może to utrudnić
albo nawet uniemożliwić dotarcie do celu. Pielgrzym wie, iż czymś najważniejszym na drogę
jest pragnienie, które nosi się w sobie. Nie potrzebuje więc wielu rzeczy zewnętrznych do
tego, by wędrować naprzód.

Być obcym na tym świecie to nic innego jak uznać, że nie tutaj, na ziemi, jest dom i cel
wędrówki. Nasza ojczyzna jest w niebie, a każdy dzień przynosi nam konieczność przebycia
kolejnego etapu naszej drogi.
Porzucenie ideału ubóstwa to nic innego, jak tworzenie sobie tutaj, na ziemi, swojego
domu. Ktoś, kto nie żyje ubogo, zaczyna się coraz bardziej otaczać rzeczami, które wydają
mu się konieczne. Nie potrafiąc ich pozostawić, staje się ich sługą, a z czasem niewolnikiem.
Jego życie jest naznaczone wtedy smutkiem, ponieważ tylko wędrówka i nadzieja osiągnięcia
celu czyni go radosnym.
Św. Franciszek podaje nam trzy motywy naszego ubóstwa. Pierwszy z nich wskazuje,
że sam Pan dla nas stał się ubogim. Wybór Jezusa ma być i naszym wyborem. Nie można
mówić o naśladowaniu Jezusa, jeśli się nie pragnie żyć, tak jak On żył. Jezus uczynił się dla
nas ubogim, to znaczy, że z miłości do nas zrezygnował z posiadania rzeczy i wygodnego
życia. Dzięki swemu ubóstwu mógł się skupić całkowicie na spełnieniu swej misji
Odkupienia. Nic Go nie zatrzymywało w spełnieniu woli Ojca.
Drugi motyw mówi, że ubóstwo czyni braci dziedzicami i królami królestwa
niebieskiego. To dzięki naszemu ubóstwu Jezus może nas skutecznie obdarować swoimi
łaskami. Człowiek bogaty nie potrzebuje łask, on jest samowystarczalny dla siebie samego,
dlatego nie może dziedziczyć, czyli otrzymywać darów niebieskich. To w człowieku ubogim
szczególnie wyraźnie ujawnia się potęga Boga i chwała Jego królestwa. Bez autentycznego
ubóstwa bracia nie odziedziczą tego, co jest najważniejsze: królestwa niebieskiego.
Trzeci motyw ubóstwa, według św. Franciszka, ma braci do niego zachęcić, bo ono
ich uszlachetnia cnotami. Do ubóstwa jest przywiązany cały szereg cnót. Bez ubóstwa nie
ostoi się żadna cnota, gdyż nic tak nie niszczy życia wewnętrznego jak pycha,
samowystarczalność i przypisywanie sobie różnych zasług. Autentyczne ubóstwo jest zawsze
ozdobą każdego brata mniejszego.
Oratio
Jezu, ze względu na Twój przykład życia ubogiego, pragniemy i my wybrać życie w
ubóstwie. Pomóż nam być prawdziwymi pielgrzymami do Twego królestwa. Niech nic nas nie
zatrzyma w tej drodze do królestwa niebieskiego.
2. Braterstwo
wtorek
Lectio
I gdziekolwiek bracia przebywają lub spotkaliby się, niech odnoszą się do siebie jak
członkowie rodziny. I niech jeden drugiemu z zaufaniem wyjawia swoje potrzeby, jeśli bowiem
matka karmi i kocha syna swego cielesnego, o ileż troskliwiej powinien każdy kochać i karmić
swego brata duchowego! A jeśli który z nich zachoruje, inni bracia powinni tak mu
usługiwać, jakby pragnęli, aby im służono.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 6,7–9
Meditatio
Druga część szóstego rozdziału reguły jest poświęcona braterstwu. Św. Franciszek
przeszedł od ubóstwa do braterstwa. To przejście ujawnia nam kolejną myśl Biedaczyny,
który sposób życia braci oparł właśnie na ubóstwie i braterstwie. Tutaj jakby w soczewce
mamy dwie najbardziej emblematyczne właściwości Zakonu Braci Mniejszych.
Wspólny fundament ubóstwa i braterstwa znajduje się w ojcostwie Boga. Ubóstwo w
swojej praktyce jest wyznaniem wiary w Boga, w Jego ojcowską troskę i opatrzność.
Ubóstwo ma zapewnić braciom stały dostęp do Ojca, możliwość doświadczania Jego
wszechmocy, delikatności i troski.
Z ojcostwa Boga wypływa nasze istnienie. Jeśli Bóg jest Ojcem, to my jesteśmy jego
dziećmi, a między sobą braćmi. Ubóstwo bez Boga nie ma sensu, co więcej, gdy zabraknie

odniesienia do Niego, to zamienia się ono w przekleństwo. Braterstwo bez Boga jest czymś
sztucznym i w praktyce niemożliwym.
Przypomnienie tych prawd jest niezmiernie ważne, ponieważ bez właściwego
fundamentu każda budowla jest narażona na katastrofę. Ważna jest kolejność rzeczy, najpierw
musi być autentyczne spotkanie z Bogiem, z którego wypływa postawa ubóstwa i braterstwa.
Problemy z ubóstwem czy braterstwem mają zazwyczaj swoje źródło w osłabionej relacji z
Bogiem. Dlatego jasna staje się dla nas myśl, że rozdział o ubóstwie i braterstwie św.
Franciszek umieścił po rozdziałach, w których dał normy dotyczące relacji z Bogiem.
Skoro bracia przyjęli wędrowny sposób życia, to nigdy nie ma takiej sytuacji, w której
ich życie przebiegałoby ciągle w jednej wspólnocie, między tymi samymi braćmi. Przez całe
nasze życie będziemy spotykać różnych braci. Ta różnorodność jest dla nas czymś bardzo
znamiennym. W ramach jednej prowincji żyją bracia w różnym wieku, o różnej mentalności
czy wykształceniu. Nie ma dwóch jednakowych braci i dlatego nasze wspólnoty są tak
różnorodne.
Nie możemy także wpadać w mentalność prowincjonalizmu. Wstąpiliśmy do zakonu,
który składa się z wielu prowincji, w których żyją bracia zachowujący ten sam sposób życia.
Ileż radości powinno przynosić nam spotkanie z bratem z innego kontynentu, kraju,
mówiącego innym językiem, mającym inny kolor skóry. Właśnie wtedy mamy szczególną
możliwość przekroczenia tego, co nas różni, a doświadczenia więzów duchowych. Nigdy nie
może być tak, że brat, który żyje daleko od nas, jest nam obojętny.
Więzy pomiędzy braćmi mają być takie jak są w rodzinie. Św. Franciszek nie bez
powodu odwołuje się tu do przykładu matki, karmiącej i kochającej swoich synów. Nasze
wspólnoty są tworzone na wzór rodziny, w których węzłem jest nie organizacyjna sprawność,
ale miłość. To ona jest węzłem, który łączy braci. Miłość braterska przejawia się szczególnie
we wzajemnej trosce o siebie. Każdy ma prawo do wypowiedzenia swoich potrzeb i
oczekiwania, że zostaną one zrozumiane i przyjęte. Zamknięcie się i niewyjawianie swoich
potrzeb, tak jak i brak otwarcia na potrzeby współbraci, jest znakiem braku miłości
braterskiej. Nie można mówić o zdrowej wspólnocie braterskiej, w której jedni są
pozamykani na drugich.
O poziomie braterstwa świadczy też stosunek do braci chorych. Są różne choroby,
niekoniecznie tylko cielesne. Brat chory to taki, który jest słaby, który nie może normalnie
spełniać swoich obowiązków. Zawsze we wspólnotach będzie istniał problem braci
uzależnionych, takich, którym w życiu się nie udało albo się pomylili w swoich wyborach.
Św. Franciszek mówi nam, że nikt nie może być wyjęty z naszej miłości braterskiej. Trzeba
nam pamiętać, że to co złego przytrafiło się jednym, może się przytrafić i nam.
Oratio
Boże, Ojcze, dziękujemy Ci za to, że stworzyłeś nas i przeznaczyłeś do tego, abyśmy
żyli w jednej ludzkiej rodzinie. Dziękujemy za każdego brata, którego nam dałeś. Pragniemy
wciąż pogłębiać nasze więzi braterskie przez wzajemne powierzanie się sobie i przyjmowanie
naszych trosk i potrzeb. Prosimy Cię także za naszych braci chorych i tych wszystkich, którzy
źle się mają.
3. Grzech
środa
Lectio
Jeśli jacyś bracia za podszeptem nieprzyjaciela [duszy] dopuszczą się grzechu
śmiertelnego i jeśli idzie o taki grzech, którego odpuszczenie, zgodnie z postanowieniem
braci, wymaga zwrócenia się do ministrów prowincjalnych, wspomniani bracia obowiązani
są zwrócić się do nich jak najprędzej, bez zwlekania. Ministrowie zaś, jeśli są kapłanami,

niech sami z miłosierdziem nałożą im pokutę; jeśli zaś nie są kapłanami, niech ją nadadzą za
pośrednictwem innych kapłanów zakonu, jak wobec Boga uznają za lepsze.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 7,1–2
Meditatio
Szósty rozdział swojej reguły św. Franciszek zakończył wezwaniem do troski o
chorych braci. Choroba, jak wiemy, może dotyczyć całego człowieka, zarówno jego ciała, jak
i duszy. Logiczną więc konsekwencją św. Franciszka jest rozdział, który dotyczy choroby
duszy, czyli grzechu.
Biedaczyna okazuje się tutaj prawdziwym realistą – wiedział doskonale, że tam gdzie
jest człowiek, jest i grzech. Stworzenie samo w sobie jest ograniczone i zdolne do
sprzeniewierzenia się sobie i swemu Stwórcy. Tam gdzie jest wolna wola, jest zawsze
możliwość jej nadużycia, czyli grzechu. Ponadto trzeba pamiętać, że każdy człowiek jest
naznaczony znamieniem grzechu pierworodnego. To właśnie ten grzech, dziedziczony po
pierwszych rodzicach, sprawia, że nasza natura jest osłabiona i zdolna do wybrania zła.
Św. Franciszek w swoim życiu także doświadczył rzeczywistości grzechu. Jego
grzechy młodości, związane z lekkomyślnością i próżnością, poraniły jego wnętrze. Cały
proces jego nawrócenia polegał nie tylko na zerwaniu z grzechem i oczyszczeniu serca.
Biedaczyna musiał poddać uleczeniu wszystkie zranienia, jakie były skutkiem grzechów. Ten
proces uleczenia był długotrwały i bardzo bolesny. Dlatego św. Franciszek pisząc o grzechu,
dobrze znał jego rzeczywistość i skutki.
Głównym sprawcą grzechu jest szatan, który jest nieprzyjacielem duszy. To on jest
tym, który na różne sposoby stara się odwieść braci od Boga. Trzeba zdawać sobie sprawę z
tego, że szatanowi jest obojętny sposób kuszenia, byleby doprowadził on do grzechu. Czy jest
to wprost pokusa do złego, czy ma ona pozór dobra, jest to naprawdę nieistotne. Szatan
posługuje się często słabością ludzkiej natury braci. Wie doskonale, gdzie i jak uderzyć, aby
osiągnąć swój zamierzony cel.
Nie można się więc dziwić, że często przegrywamy naszą batalię i popełniamy
grzechy. I dlatego potrzebujemy pokuty, która nas oczyszcza ze złego. Grzech ma nie tylko
wymiar osobisty, ale także i wspólnotowy. Są takie grzechy, które poważnie naruszają
porządek naszego życia, ale i też ranią innych. Musimy zdawać sobie sprawę, że żyjąc w
braterskiej wspólnocie, grzech nigdy nie będzie tylko naszą prywatną sprawą.
Św. Franciszek pisze w regule o takich grzechach, których odpuszczenie, zgodnie z
postanowieniem braci, wymaga zwrócenia się do ministrów prowincjalnych. Wspólnota ma
prawo ustalić katalog przewinień, które ją szczególnie ranią i których odpuszczenia
wymagana jest obecność ministrów prowincjalnych. Biedaczyna nie ułożył takiego katalogu
grzechów, pozostawiając to braciom. Z pewnością chodzi o poważne naruszenia dyscypliny i
moralności, takie choćby jak bezprawne opuszczenie klasztoru czy sprzeniewierzenie
pieniędzy.
Jest bardzo znamienne, że św. Franciszek ustala w regule, iż o wyznaczenie pokuty ma
się zwrócić sam brat, który zgrzeszył, i to bez zwlekania, jak to tylko szybko jest możliwe.
Także i tutaj jest zawarta mądrość i doświadczenie Biedaczyny. Pokuta za grzechy musi brać
swój początek we wnętrzu grzesznika. Nie można do prawdziwej pokuty zmusić kogoś
środkami zewnętrznymi. One mogą być pomocą, ale same z siebie automatycznie nie muszą
sprawić poprawy. Władza nakładania pokuty nie jest koniecznie związana z sakramentem
pojednania. Jeśli minister prowincjalny jest kapłanem, to może także nałożyć pokutę
sakramentalną, ale jeśli nie jest, to wystarczy, że pokutnika odeśle do innego kapłana. Ważne
jest jednak to, że minister prowincjalny w imieniu wszystkich braci przyjmuje pokutnika i
wyznacza mu sposób naprawienia tego, czym zranił Boga, siebie i całą wspólnotę.
Oratio

Boże, pragniemy Ci wyznać naszą słabość i grzeszność. Ty wiesz najlepiej, jak łatwo
przychodzi nam Cię obrazić. Przepraszamy za wszystkie nasze grzechy. Chcemy także
przeprosić za wszystkie te grzechy, które zraniły naszą wspólnotę. Pozwól nam, przez szczerą
pokutę, póki jest to możliwe, naprawić wszystkie nasze winy względem naszych współbraci.
4. Cierpliwość
czwartek
Lectio
I niech się strzegą, aby się nie gniewali i nie denerwowali z powodu czyjegoś grzechu,
bo gniew i zdenerwowanie są i dla nich, i dla innych przeszkodą w miłości.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 7,3
Meditatio
Św. Franciszek pisząc w regule o grzechu i pokucie, poruszył na koniec bardzo
praktyczny wymiar tego tematu. Tak jak powiedzieliśmy, grzech narusza porządek nie tylko
w relacji do Boga, ale i do drugiego człowieka i całej wspólnoty. Są przewinienia, które nie
zawsze wprost dotykają drugiego współbrata, ale są też i takie, które potrafią drugiego
niszczyć. Trudno w tym miejscu wymieniać te wszystkie grzechy, które niszczą więzy
braterskie i ranią drugiego współbrata. Z naszego własnego doświadczenia wiemy, że są one
liczne i wbrew pozorom często spotykane.
Rana zadana wspólnocie czy drugiemu współbratu wymaga naprawienia, czyli pokuty.
To naprawienie, o ile jest to możliwe, powinno być adekwatne do wyrządzonej krzywdy. Są
sytuacje, w których wystarczą słowne przeprosiny, ale czasem zdarza się, że to nie wystarczy.
Wynagrodzenie za wyrządzone krzywdy jest prostym wymogiem sprawiedliwości i miłości
braterskiej. Brak takiego adekwatnego wynagrodzenia sprawia, że często gromadzą się
niewyrównane rachunki krzywd, które z czasem mogą zupełnie zniszczyć więzy braterskie.
Obowiązek wynagrodzenia za rany zadane wspólnocie jest czymś poważnym i
spoczywa wprost na bracie, który przewinienie uczynił. Wszystko jest proste, jeśli ten, który
uczynił źle, przyznaje się do winy i szczerze za nią żałuje. Dla niego pokuta będzie czymś
naturalnym i nie cofnie się on przed żadnym wysiłkiem podjęcia jej. Gorzej, jeżeli ktoś nie
uznaje swojej winy i nie poczuwa się do potrzeby naprawienia krzywdy. Niestety, nasze życie
braterskie mówi nam, że takie postawy można spotkać.
Tutaj właśnie szczególne zadanie ma minister prowincjalny. To on powinien przez
dialog uświadomić bratu, co złego zrobił, i nakłonić go do pokuty. Jest to zadanie trudne i
wymagające dużych umiejętności. Św. Franciszek zwraca uwagę, aby minister w czasie
napominania wystrzegał się gniewu i zdenerwowania, gdyż są one przeszkodą w miłości.
Z tej rady św. Franciszka wynika, że najważniejsza jest miłość. To ona jest podstawą
w relacji pomiędzy prowincjałem a bratem, który zgrzeszył. Nic nie może dyspensować nas z
miłości, nawet grzech.
Trzeba jednak zaznaczyć, że miłość ma wiele wymiarów i jako taka nigdy nie jest w
opozycji do sprawiedliwości. To miłość zakłada sprawiedliwość i jej służy. Nigdy miłość nie
może oznaczać słabości czy bezkarności. Jeśli któryś z braci zranił wspólnotę, to nie może
sobie dalej żyć i udawać, jakby nic się nie stało. Niestety, życie braterskie mówi nam, że są
tacy, którzy uważają, że miłość powinna zawsze wybaczyć i dać szansę. Jednak tej szansy nie
rozumieją jako możliwości do poprawy życia, ale do dalszego grzeszenia i ranienia
wspólnoty. Narusza się miłość we wspólnocie, jeśli toleruje się w niej postawy ją raniące. Nie
ma nic gorszego, jak niereagowanie na zło albo wręcz ciche sprzyjanie mu. Napomnienie czy
nakładanie pokuty nie jest jakimś aktem zemsty, czy wyrównywaniem osobistych rachunków.
Jest to działanie, które ma wypływać z miłości i musi mieć na celu dobro danego brata, jak i
całej wspólnoty.

W wyznaczaniu pokuty minister prowincjalny nie może kierować się tylko swoim
uznaniem. Są grzechy, za które prawo ogólne wyznacza pokutę. Tak więc nakładanie pokuty
to najczęściej nic innego, jak stosowanie prawa.
Są również tak poważne przewinienia, za które należy usunąć brata z zakonu. Jeśli
zajdzie taka sytuacja, to szczególnie należy pamiętać o zachowaniu miłości i sprawiedliwości.
Jest to wydarzenie pełne bólu i dlatego przez nieroztropne zachowanie nie należy jeszcze go
powiększać i pogłębiać.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, za naszych przełożonych, na których spoczywa poważny
obowiązek napominania i nakładania pokuty. Daj im cierpliwość i światło, aby ta szczególna
posługa braterska zawsze służyła dobru poszczególnych braci, jak i całej wspólnoty.
5. Ministrowie
piątek
Lectio
Wszyscy bracia obowiązani są mieć zawsze jednego z braci tego zakonu za ministra
generalnego i sługę całego braterstwa i mają ścisły obowiązek być mu posłuszni.
W razie jego śmierci ministrowie prowincjalni i kustosze niech wybiorą następcę na kapitule
w Zielone Święta.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 8,1–2
Meditatio
Wraz z ósmym rozdziałem reguły św. Franciszek podejmuje tematykę struktury
zakonu. Po przedstawieniu charyzmatycznych cech swojego braterstwa, Biedaczyna dopiero
teraz zajmuje się jego zewnętrzną organizacją. Przez to uwidacznia się nie tylko logika, ale i
hierarchia wartości u św. Franciszka. Dał on pierwszeństwo charyzmatowi przed strukturami.
Zdawał sobie doskonale sprawę, że nawet najlepsze i najsprawniejsze struktury nie są w
stanie zapewnić ducha. Najpierw musi być silna tkanka duchowa braci, której mają służyć
struktury. Należy zdać sobie sprawę, że zakon sam w sobie nigdy nie jest tylko strukturą
charyzmatyczną albo organizacyjną. Te dwa wymiary istnieją dla siebie i jako takie muszą
sobie służyć. Wielowiekowa historia zakonu daje świadectwo, że czymś bardzo
niebezpiecznym było wpadanie skrajności. Ruch spirytualnych, który lekceważył struktury,
ostatecznie przyniósł wiele szkody zakonowi. Rozbudowana wręcz do absurdu jurydyczna
struktura zakonu w czasach nowożytnych okazała się tylko iluzją wielkości. Kasaty i inne
czynniki zewnętrzne bezlitośnie rozprawiły się ze strukturami, ukazując ich słabość i
iluzoryczność.
Na czele zakonu św. Franciszek postawił ministra generalnego. Rola generała w
zakonie jest szczególna. Jest ona niewątpliwie charyzmatyczna. Generał jest sukcesorem św.
Franciszka i niejako automatycznie przejmuje tę rolę, jaką w zakonie miał Biedaczyna. Jego
zadaniem jest czuwanie nad tym, aby zakon był wierny swemu charyzmatowi. To on ma
umacniać braci, aby byli wierni swemu powołaniu. Każdy brat w generale zakonu ma prawo
szukać i znaleźć oparcie i pomoc w zachowywaniu franciszkańskiego charyzmatu.
Osoba generała jest łącznikiem wszystkich braci. Poprzez wizyty braterskie w
prowincjach bracia mogą w jego osobie niejako spotkać się z całym zakonem. Niewątpliwie
ta posługa odwiedzania braci, tam gdzie oni żyją i pracują, ma wielkie znaczenie dla
witalności zakonu. Historia zakonu uczy, że obecność generała w prowincjach zawsze
przyczyniała się do ich rozwoju i powrotu do pierwszej gorliwości. Czymś niebezpiecznym i
wyrządzającym wiele szkody było zarządzanie zakonem niejako zza biurka, bez
bezpośredniego kontaktu z prowincjami.
Minister generalny ma także władzę jurysdykcyjną nad zakonem. To on stoi na jego
czele i wykonuje według reguły i konstytucji swoją władzę. Minister generalny ma

wyjątkową łaskę spoglądania na zakon nie z perspektywy jednej prowincji czy konferencji,
ale z perspektywy obejmującej całość zakonu. Jego spojrzenie jakby z natury jest pozbawione
jakiegoś partykularyzmu i zamknięcia się tylko w jednej prowincji. Generał zakonu wraz ze
swoją kurią generalną mieszka w Rzymie, stolicy chrześcijaństwa, i uczestniczy we
wszystkich ważnych wydarzeniach dla Kościoła, takich jak synody i inne spotkania. Dzięki
tej szczególnej łączności z Watykanem, generał widzi swój zakon także z perspektywy całego
Kościoła powszechnego.
Czymś ważnym w posłudze charyzmatycznej i jurysdykcyjnej ministra generalnego są
środki, jakimi się posługuje. Tak jak św. Franciszek, który pisał listy do ministrów, jak i do
całego zakonu, każdy generał poprzez swoje listy zwraca się do swoich braci. Pisma
Fraternitas czy Acta Ordinis docierają do każdej prowincji, wspólnoty czy brata. Dzięki temu
głos ministra generalnego jest łatwo dostępny. Dziś żyjemy w czasach, których figura
ministra generalnego nie jest tak odległa i tajemnicza jak kiedyś. W ostatnich latach jego
wizyty w naszej prowincji pomogły wielu braciom w swej odnowie i poczuciu łączności z
całym zakonem. Dzięki tej obecności ministra generalnego pomiędzy nami, wielu z nas
odczuło pragnienie, aby wierniej wstępować w ślady św. Franciszka.
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, za generała naszego zakonu. Za to, że przewodzi i pomaga nam
w życiu charyzmatem franciszkańskim. Prosimy cię za niego, umacniaj go, oświecaj swoją
łaską, obdarzaj potrzebnymi siłami duchowymi i fizycznymi. Udziel nam ducha posłuszeństwa
i uległości wobec tego, co poleca nam uczynić minister generalny.
6. Kapituły
sobota
Lectio
Na tę kapitułę mają się zawsze zbierać razem ministrowie prowincjalni w miejscu
wyznaczonym przez ministra generalnego, i to raz na trzy lata albo rzadziej lub częściej, w
zależności od zarządzenia wspomnianego ministra. I jeśli kiedy dla ogółu ministrów
prowincjalnych i kustoszów stałoby się widoczne, że wspomniany minister nie jest odpowiedni
do służby i ogólnego pożytku braci, obowiązani będą wspomniani bracia, którym powierzony
jest wybór, w imię Pańskie wybrać sobie innego na kustosza.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 8,3–4
Meditatio
W drugiej części ósmego rozdziału reguły św. Franciszek pisze o strukturze swego
zakonu. Należy zawsze pamiętać, że św. Franciszek zrewolucjonizował ówczesne życie
zakonne, wprowadzając swoją nową oryginalną formę życia.
Do czasów św. Franciszka istniały trzy formy życia konsekrowanego: mnisi –
zachowujący stałość miejsca i łączący modlitwę z pracą, pustelnicy – żyjący i modlący się w
odosobnieniu, kanonicy – czyli kapłani prowadzący życie wspólne. Biedaczyna idąc za łaską
Bożą, do tych trzech form dodał czwartą: apostolską. Franciszkańska forma życia to nic
innego jak wskrzeszenie tego sposobu życia, jaki wiedli Apostołowie wybrani i posłani przez
Jezusa, aby zanieść Ewangelię aż po krańce świata.
Apostołowie żyli we wspólnocie zgromadzonej wokół Jezusa – bracia także prowadzą
życie wspólne na ich wzór. Po rozesłaniu Apostołowie oddali się posłudze ewangelizacji –
także i ona jest dla braci mniejszych racją ich istnienia. Św. Franciszek musiał więc do tej
apostolskiej formy życia znaleźć odpowiednie struktury, albowiem od początku miał
świadomość, że nie jest ani mnichem, pustelnikiem czy kanonikiem.
Podstawy organizacyjne naszego zakonu, ułożone przez św. Franciszka, są
następujące. Bracia żyją w małej wspólnocie, na której czele stoi gwardian. Kilka klasztorów
tworzy prowincję, którą kieruje minister prowincjalny. Wszystkie prowincje tworzą cały

zakon, na którego czele stoi minister generalny. Bracia przenoszą się z klasztoru do klasztoru,
według aktualnych potrzeb ewangelizacji. W ten sposób wędrują tak jak Apostołowie, mając
dużą mobilność, która jest bardzo przydatna w ich posłudze. Ta wędrówka sprawia, że żaden
z braci nie jest przywiązany do miejsca i urzędu na stałe.
Ustrój zakonu jest demokratyczny, bowiem najwyższą władzę sprawuje w nim
kapituła, a poza nią minister generalny czy prowincjalny. Św. Franciszek ustalił, że bracia
mają regularnie zwoływać kapitułę. Jest ona jednym z podstawowych filarów struktury
zakonu. Mamy trzy rodzaje kapituł, które odpowiadają trzem podstawowym poziomom
zakonu. Kapituła generalna, zwoływana według ustaleń Konstytucji Generalnych, a którą
tworzą aktualni ministrowie prowincjalni. Ta kapituła wybiera generała zakonu i ma władzę
go deponować, gdyby stałoby się widoczne, że wspomniany minister nie jest odpowiedni do
służby i ogólnego pożytku braci. Jej szczególnym zadaniem jest rozeznawanie znaków czasu,
tak aby można adekwatnie do dzisiejszych potrzeb głosić Ewangelię.
Kapituła prowincjalna jest zwoływana w prowincji i uczestniczą w niej bracia żyjący i
pracujący w niej. Ta kapituła ma także za zadanie wybór ministra prowincjalnego oraz
zbadanie warunków, w jakich bracia żyją i głoszą Dobrą Nowinę.
Ostatni rodzaj to kapituły lokalne, zwoływane przez gwardiana domu. Ich zadanie jest
podwójne: formacyjne, a także weryfikacja ewangelizacji dokonywanej przez braci
należących do tejże wspólnoty. Można powiedzieć, że kapituła domowa to wspólnotowe
sprawowanie odpowiedzialności za klasztor i jego dzieła apostolskie.
Rola ministra generalnego, prowincjalnego czy gwardiana to przede wszystkim
posługa powierzonym sobie braciom. Jest on sługą i jednocześnie zwornikiem wspólnoty.
Spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność za braci, ponieważ to on, poprzez swoją
posługę, ma strzec ich powołania. Nie dziwmy się więc, że św. Franciszek chciał, aby
kapituły zwoływano w okolicy uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Trzeba szczególnej
pomocy Tego, który jest Ożywicielem i Dokonawcą, aby posługa ministra była wykonywana
dobrze i z pożytkiem dla braci.
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, za nasz zakon i jego strukturę. Za to, że możemy w nim żyć i
głosić Dobrą Nowinę światu na wzór Apostołów. Prosimy Cię, Panie, aby kapituły były
zawsze doświadczeniem Twojego działania i obecności. Prosimy Cię za naszych ministrów,
aby towarzyszyła im pomoc Ducha Świętego w sprawowaniu ich służby.
IV niedziela zwykła
Lectio
Bądź pochwalony mój Panie
przez siostrę księżyc i gwiazdy,
któreś poukładał na niebie,
a które są jasne,
cenne
i piękne.
św. Franciszek, Kantyk stworzeń 5
Meditatio
To, co może nas szczególnie uderzyć w pieśni słonecznej św. Franciszka, to jego
braterstwo ze stworzeniami. Słońce jest dla niego panem i bratem, zaś księżyc i gwiazdy
siostrami. Biedaczyna spoglądając na stworzenia, odnosił je do Boga i personifikował.
Stawały się one dla niego kluczem do zrozumienia Boga, świata, drugiego człowieka i
samego siebie. Tak więc medytując stworzenia, św. Franciszek dochodził do prawdy o Bogu,
sobie i drugim człowieku.

Kiedy codziennie zachodzi słońce, to świat ogarniają ciemności, które są symbolem
zła, smutku, braku bezpieczeństwa. Ciemność jest personifikacją zła, bowiem szatan jest
ojcem ciemności. Jednocześnie wraz z nocą pojawia się księżyc i gwiazdy. Noc jest
konieczna do tego, aby móc ujrzeć księżyc z gwiazdami.
Jest to przepiękny symbol podstawowego prawa w życiu duchowym. Człowiek musi
doświadczyć ciemności, opuszczenia, zła, aby mógł dostrzec wiele wartości. Na co dzień, gdy
jest jasno, często nie dostrzegamy, jak wiele dobra nas otacza. Musi przyjść doświadczenie,
ciemność, aby móc rozpoznać i docenić to dobro. Nie możemy się dziwić, że Bóg często
doświadcza nas ciemnościami, abyśmy mogli przejrzeć i bardziej docenić to, co posiadamy.
Noce są czymś naturalnym dla przyrody i koniecznym dla jej funkcjonowania. Także
dynamika dni i nocy, światłości i ciemności, próby i pociechy są czymś normalnym dla życia
duchowego. Poznanie i akceptacja tego prawa jest czymś bardzo ważnym dla naszego życia.
Uczy bowiem przyjmowania zarówno tego, co pozytywne, jak i tego, co negatywne. Nie
można spodziewać się, że zawsze będzie świeciło słońce i będzie wszystko jasne i oczywiste.
Noce i ciemności też stanowią istotną część naszego życia duchowego, i nic nie jest w stanie
je zastąpić. Księżyc świecący w nocy daje nam tyle światła, że świat nie pogrąża się w
zupełnej ciemności. Blask, który z niego bije, pochodzi ze słońca i jako taki niesie w sobie
zapewnienie, że słońce jest i świeci, tylko że teraz jest ukryte.
Każda noc, nawet najbardziej ciemna, niesie w sobie pewność, że kiedyś się skończy.
Można powiedzieć, że noc jest wstępem do dnia. Kiedy spojrzymy na życie św. Franciszka, to
szybko dostrzeżemy dynamizm dnia i nocy, cierpienia i pociechy, jasności i ciemności.
Trzeba było na przykład dużych ciemności duchowych, by św. Franciszek mógł wyraźnie
usłyszeć w San Damiano głos Boga: idź, odbuduj mój Kościół. Trzeba było ogromnego
cierpienia duchowego, by na La Vernie Biedaczyna mógł otrzymać stygmaty.
Księżyc i gwiazdy są więc symbolem nadziei. Przypominają nam, że choć ciemność
ogarnia świat, to jednak zawsze są księżyc i gwiazdy. To one uzmysławiają nam jak wielki
jest wszechświat. To w nocy szczególnie widać głębię nieba, jego niezmierzoność. Jest to
symbol niezmierzoności ducha. Astronomia mówi nam, że gwiazdy, które widzimy, stanowią
jedynie znikomą część wszechświata. Czyli wszechświat jest o wiele większy niż to, co
widzimy. Podobnie jest też i w życiu duchowym. To, co dostrzegamy, rozumiemy, stanowi
jedynie część ogromnej rzeczywistości. Trzeba mieć więc ogromną wyobraźnię, moc ducha,
aby przekroczyć to, co jest dostrzegalne i wejść w o wiele głębszy duchowy wymiar.
Księżyc i gwiazdy mówią nam także o niezwykłej precyzji i porządku we
wszechświecie. Za każdym razem, gdy popatrzymy na niebo pełne gwiazd, może nas uderzyć
nie tylko ich piękno, ale i porządek. Nie ma tu miejsca na jakiś przypadek albo
nieregularność.
Nie dziwmy się więc zachwytowi św. Franciszka nad niebem, księżycem i gwiazdami.
Jest to nieustający zachwyt na Stwórcą, którego potęga i mądrość stały się czytelne w
stworzeniach.
Oratio
Uwielbiamy Cię, Panie, przez wszystkie gwiazdy i księżyc, które świecą na
firmamencie nieba. Mówią nam one o Twojej, Boże, nieskończoności, potędze i mądrości.
Dziękujemy ci za noce, w czasie których możemy podziwiać księżyc i gwiazdy. Dziękujemy Ci,
Boże, za te noce ducha, w czasie których mogliśmy doświadczyć wartości i ceny cierpienia
prowadzącego do radości poranka.
1. Głoszenie kazań
poniedziałek
Lectio

Bracia niech nie głoszą kazań w diecezji biskupa, który by im tego zabronił. I żaden z
braci niech się nigdy nie waży głosić kazań do ludu, dopóki go minister generalny tego
braterstwa nie podda egzaminowi, nie zatwierdzi i nie powierzy mu obowiązku
kaznodziejskiego.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 9,1–2
Meditatio
Kolejny, dziewiąty rozdział reguły jest naturalną ciągłością poprzedniego – ósmego.
W pierwotnej wspólnocie braci był zwyczaj, że po zakończonej kapitule św. Franciszek
wyznaczał przełożonych, do których przyłączali się bracia. Takie to utworzone na kapitule
małe wędrowne wspólnoty braci św. Franciszek błogosławił w Porcjunkuli i wyznaczał im
miejsce, gdzie mieli się udać, aby głosić Ewangelię.
Właśnie to posłannictwo było czymś szczególnym dla braci. Kiedy papież Innocenty
III ustnie zatwierdził Zakon Braci Mniejszych, to udzielił im pozwolenia, by głosić kazania
pokutne. Tak więc misja kaznodziejska od początku charakteryzowała życie i posłannictwo
braci. Pierwszy najbardziej spontaniczny okres w tworzącym się zakonie był naznaczony tym,
że każdy brat był zobowiązany do głoszenia kazań. To głoszenie Ewangelii miało charakter
pokutny i często odbywało się nie w kościołach, ale w różnych miejscach publicznych –
wszędzie tam, gdzie mogli zgromadzić się słuchacze. Kazania te były krótkim napomnieniem
i wezwaniem do czynienia pokuty, czyli zerwania z grzechem. Ta forma kazań nie wymagała
od braci przygotowania teologicznego. Liczyła się tu bardziej autentyczność, szczerość i
gorliwość, które mogłyby skłonić słuchaczy do nawrócenia.
Niewątpliwie ta forma ludowego kaznodziejstwa wędrownego sprawiła, że bracia
zaczęli powoli wywierać coraz większy wpływ na życie religijne wiernych. Jednak ta forma
ewangelizacji niosła ze sobą spore niebezpieczeństwa. Brak przygotowania teologicznego
mógł bardzo szybko sprawić, że w przepowiadaniu braci pojawią się błędy dogmatyczne, co
oznaczałoby utratę wiarygodności całego ruchu franciszkańskiego. Z rozrastaniem się zakonu
okazało się, że nie wszyscy bracia mają wystarczające dary, aby być kaznodziejami, nawet
wędrownymi czy ludowymi.
Drugim problemem, który wiązał się z wędrownym kaznodziejstwem, była relacja z
miejscowym duchowieństwem. Trzeba pamiętać, że głoszenie kazań przez braci odbywało się
jakby poza głównym nurtem duszpasterskim, który swoje centrum miał w parafii. Pojawienie
się braci na terenie lokalnego Kościoła bardzo szybko doprowadziło do częstych konfliktów z
biskupami i kapłanami diecezjalnymi. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że bracia posiadając
zatwierdzenie papieskie, początkowo nie byli znani ani biskupom, ani proboszczom. Bardzo
często byli myleni z heretykami, których wówczas nie brakowało, a którzy prowadzili
podobny do braci sposób życia. Poza tym ich akcja ewangelizacyjna odbywała się nie w
kościele parafialnym, ale pośród ludzi, co dla miejscowych kapłanów często uchodziło za
nadużycie.
Te wszystkie problemy św. Franciszek musiał rozwiązać i uporządkować w swojej
regule. Po pierwsze Biedaczyna wprowadził normę, która wymagała autoryzacji miejscowego
biskupa dla braci, którzy na jego jurysdykcyjnym terenie mieli głosić kazania. Biedaczyna
ujawnił tutaj swoje ogromne wyczucie. Posiadając zatwierdzenie papieskie, nie musiał pytać
biskupów miejsca o zgodę na głoszenie kazań na terenie ich diecezji. Uczynił to jednak, gdyż
zdawał sobie doskonale sprawę, że żadna ewangelizacja nie ma szans na trwałe powodzenie,
jeśli jest dokonywana poza albo nawet wbrew woli biskupa. Bracia podejmują ewangelizację
w Kościele i dla Kościoła, którego prawnym pasterzem jest zawsze biskup miejsca.
Św. Franciszek rozwiązał także kwestię autoryzacji dla kaznodziei. Minister generalny
ma obowiązek poddać wszystkich braci, którzy chcą głosić kazania, egzaminowi. Muszą oni
wykazać się odpowiednią wiedzą i przygotowaniem. Urząd kaznodziei jest nadawany przez

ministra, więc nikt nie może sobie go uzurpować. W ten sposób Biedaczyna rozwiązał
kwestię weryfikacji braci, którzy chcieli głosić kazania.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, za Kościołami lokalnymi, gdzie nasi bracia głoszą Ewangelię.
Niech ich posługa Słowa za każdym razem przyczynia się do zbudowania ludu i umocnienia
Kościoła. Prosimy Cię za wszystkimi księżmi proboszczami, którzy nas proszą o głoszenie
kazań, aby byli dobrymi i troskliwymi pasterzami swoich owiec.
2. Sposób głoszenia kazań
wtorek
Lectio
Upominam również i zachęcam tych braci, aby ich słowa w kazaniach, jakie głoszą,
były wypróbowane i czyste na pożytek i zbudowanie ludu. Niech mówią mu o wadach i
cnotach, o karze i chwale słowami zwięzłymi; bo słowo skrócone uczynił Pan na ziemi.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 9,3–4
Meditatio
Druga część dziewiątego rozdziału reguły dotycząca kaznodziei, czyni jakby krok
dalej. Po zapewnieniu autoryzacji i łączności z Kościołem lokalnym, św. Franciszek zajmuje
się duchowością kaznodziejów i tego, co oni głoszą.
Słowa upominam i zachęcam nadają szczególną wagę temu, co św. Franciszek chciał
przekazać braciom głoszącym kazania. Jest to upomnienie, ale i jednocześnie zachęta, aby
słowa, które głoszą, były wypróbowane i czyste. Słowo wypróbowane to przede wszystkim
takie, które jest pewne. Kaznodzieja nie jest powołany do tego, by głosił jakieś swoje nowe
teorie. Jego zadaniem jest głoszenie Dobrej Nowiny, która w istocie swojej jest prosta.
Biedaczyna z pewnością spotkał się w swoich czasach z kaznodziejami, których słowo było
rozwlekłe i niemające wiele wspólnego z rzeczywistością, w której żyli jego słuchacze. Tacy
kaznodzieje bardziej szukają siebie i swojej chwały, aniżeli pożytku duchowego i zbudowania
ludu. Poruszona tutaj kwestia jest bardzo istotna dla kaznodziejów, bowiem dotyczy ona
intencji, z jaką przystępują oni do głoszenia kazań.
Prawa intencja to taka, która ma przede wszystkim na celu chwałę Bożą i pożytek
duchowy słuchaczy. Jest więc czymś naturalnym, że w takim słowie forma jest dostosowana
do treści. Przerost formy nad treścią w kazaniach doprowadza do utraty ich autentyczności i
mocy przekonywania. Zarówno treść i formę kazań należy dostosować do możliwości i
oczekiwań słuchaczy. Kaznodzieja, który nie liczy się ze słuchaczami, bo jest zapatrzony w
siebie i swoje słowo, wyraźnie sprzeciwia się swojemu posłannictwu.
Prawa intencja dotyczy także wynagrodzenia za kazania. Zasadą naczelną jest, że
właściwa nagroda pochodzi nie od ludzi, ale od Boga. Spodziewanie się nagrody niebieskiej
jest tym, co zawsze stoi na straży bezinteresowności działań ewangelizacyjnych.
Jeśli intencja głoszenia kazań jest inna, i ma na przykład na celu zgromadzenie
środków materialnych, to niesie z sobą duże niebezpieczeństwo pomylenia celów. Głoszenie
kazań nie może być traktowane jako sposób zarabiania na życie. Wydaje się, że w tej
dziedzinie trzeba by dokonać dziś bardzo szczerego rachunku sumienia. Dobro dusz nie może
być tylko podporządkowane rachunkowi ekonomicznemu.
W czasach św. Franciszka wynagrodzenie za głoszone kazania polegało na tym, że
słuchacze zapewniali im zamieszkanie i pożywienie. Z czasem bracia zaczęli przyjmować
wynagrodzenie w naturze, a później ofiary pieniężne. Dziś musimy być bardzo szczerzy
wobec Boga i siebie, jeśli chodzi o intencję, z jaką podejmujemy się głoszenia Słowa Bożego.
Św. Franciszek krótko dotyka treści głoszonych kazań. Pisze, że bracia mają mówić
…o wadach i cnotach, o karze i chwale słowami zwięzłymi. Biedaczyna bardzo pragnął, aby
bracia zachowali prostotę w przepowiadanym słowie. Nie chciał, aby kaznodzieje

podejmowali tematy, które nie dotyczą relacji Boga i człowieka. Trzeba pamiętać, że Zakon
Braci Mniejszych powstał jako wspólnota, której specjalnością były krótkie kazania pokutne.
Stąd to wezwanie Biedaczyny, aby zajmować się cnotami i wadami, karą i wieczną chwałą.
Być może trzeba również bardzo mocno zweryfikować nasze kazania także pod względem
treści. Nie chodzi tu o jakiś powrót do moralizowania, ale o podjęcie tematów, które wprost
dotyczą kondycji duchowej człowieka.
Biedaczyna przywiązywał także ogromną wagę do tego, aby za słowami kaznodziei
stało jego dobre życie. Bardzo mocno pisał o tym św. Bonawentura. Mówił, że należy bardzo
ubolewać nad kaznodzieją, gdy brakuje mu prawdziwej pobożności. Ujawnia się to wtedy, gdy
przez głoszenie kazań nie szuka zbawienia dusz, ale własnej chwały, albo gdy prywatnym
życiem burzy to, co zbudował prawdą głoszonej nauki (1 B VIII, 2a).
Oratio
Pragniemy Cię, Panie, prosić o postawę bezinteresowności w głoszeniu Słowa Bożego.
Dziękujemy Ci za wszystkich kaznodziejów, którzy oglądają się jedynie za nadzieją zapłaty
niebieskiej. Spraw także, Panie, aby za każdym słowem naszych kaznodziejów stało ich
przykładne życie.
3. Napomnienie braterskie
środa
Lectio
Bracia, którzy są ministrami i sługami innych braci, niech odwiedzają i upominają
swoich braci oraz pokornie i z miłością niech ich nakłaniają do poprawy, nie wydając im
poleceń niezgodnych z ich sumieniem i naszą regułą. Bracia zaś, którzy są podwładnymi,
niech pamiętają, że dla Pana Boga wyrzekli się własnej woli.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 10,1–2
Meditatio
Po rozdziale dotyczącym sposobu głoszenia kazań, św. Franciszek wraca do tematyki
wewnętrznej organizacji zakonu. By dobrze zrozumieć normy z dziesiątego rozdziału,
konieczne jest zarysowanie jego kontekstu historycznego.
Kiedy w 1209 r. papież Innocenty III zatwierdził ustnie zakon, to tenże liczył
dwunastu braci. W czternaście lat później, gdy św. Franciszek pisał regułę, zakon liczył już
ponad pięć tysięcy braci. W początkowej fazie struktury zakonu nie tylko że były w
powijakach, ale nawet nie były one konieczne. Św. Franciszek przyjmował do wspólnoty,
formował braci, posyłał ich, by głosili Ewangelię. Można powiedzieć, że Biedaczyna był
żywą strukturą zakonu. Jednak sytuacja z każdym rokiem zaczęła się radykalnie zmieniać. Z
małej wspólnoty powstał potężny ruch, który wymagał trwałych i silnych struktur
zachowujących czystość charyzmatu.
Jednym z najważniejszych problemów była formacja kandydatów oraz załatwianie
bieżących problemów braci. Św. Franciszek, gdy wyjechał do Ziemi Świętej, to mianował w
Porcjunkuli jednego brata, który przyjmował kandydatów, a drugiego, który wizytował braci.
W ten sposób zakon nabywał pierwsze struktury. Konieczny był brat odpowiedzialny za
przyjmowanie i formację braci oraz który załatwiałby wszystkie ich sprawy personalne.
Następnym etapem był podział zakonu na prowincje, na których czele stali ministrzy
prowincjalni. To w osobie prowincjała każda prowincja zyskiwała przełożonego, który był
niejako dla swoich braci nowym Franciszkiem, i na którym spoczywała odpowiedzialność za
kształt i poziom życia braci. To on jest pierwszym formatorem prowincji i jej sługą.
Biedaczyna daje swoim ministrom w regule podstawowy instrument sprawowania swojej
władzy, jakim jest wizytacja i napomnienie braterskie.
Odwiedzanie braci przybrało z czasem podwójną formę: wizytacji kanonicznej i
odwiedzin braterskich. Wizytacja kanonicza, czyli przepisana przez prawo, ma na celu

dokładne zapoznanie się z warunkami życia i pracy braci. Jej zadaniem jest także kontrola i
weryfikacja życia w klasztorze i dzieł apostolskich podejmowanych przez braci. Warunki i
cele wizytacji kanonicznej są regulowane przez prawo ogólne i partykularne. Trzeba jednak
pamiętać, że wizytacja u św. Franciszka nie była tylko sprowadzona do formy prawnej. Nie
chodzi tu tylko o sprawdzenie stanu materialnego klasztoru i przejrzenie wszystkich ksiąg.
Wizytacja to przede wszystkim rozmawianie z braćmi, to osobisty dialog ministra z tymi,
którzy zostali mu powierzeni. Dlatego wizytacji w tym sensie i znaczeniu nie można
delegować komuś innemu.
Drugi rodzaj wizyty to odwiedziny braterskie. Św. Franciszek kreuje tutaj styl
rządzenia ministra jako posługę sprawowaną braciom, nie tylko w swojej siedzibie, ale i tam,
gdzie bracia żyją i pracują. Odwiedzanie braci sprawia, że minister dobrze poznaje ich
warunki życia, problemy wspólnotowe i osobiste. Bez odwiedzin braterskich jego posługa
byłaby narażona na niebezpieczeństwo podejmowania decyzji bez realnego rozeznania
możliwości i warunków życia konkretnego brata.
Wizytacje kanoniczne i braterskie w całej historii zakonu były jednym z najlepszych i
najskuteczniejszych sposobów jego odnowy. To właśnie w czasie tych wizytacji jest okazja
do napominania braci, korygowania różnych błędów i nadużyć. Św. Franciszek daje bardzo
wyraźną normę zarówno ministrom, jak i braciom. Ci pierwsi mają odznaczać się pokorą i
miłością, zaś ci drudzy mają pamiętać, że dla Pana Boga wyrzekli się własnej woli.
Oratio
Panie Boże polecamy Ci naszych ministrów prowincjalnych i ich posługę wspólnocie
braterskiej. Obdarzaj ich zdrowiem i siłami, aby potrafili podołać swej służbie. Obdarz ich
cierpliwością i miłością w czasie rozmów z braćmi. Spraw także, aby bracia nigdy nie
zapomnieli dla Kogo opuścili świat i co przyrzekli. Niech każda wizyta ministra
prowincjalnego będzie świętem dla wspólnoty i okazją do jeszcze ściślejszego zachowywania
tego, co bracia przyrzekli Bogu.
4. Relacje z ministrem
czwartek
Lectio
Dlatego nakazuję im stanowczo, aby byli posłusznymi swoim ministrom we wszystkim,
co przyrzekli Panu zachowywać, a co nie sprzeciwia się ich sumieniu i naszej regule. I
gdziekolwiek są bracia, którzy poznają i zrozumieją, że nie zdołają zachować reguły według
ducha, powinni i mogą zwrócić się do swoich ministrów. Ministrowie zaś niech ich przyjmą z
miłością i dobrocią i niech im okażą tak wielką serdeczność, aby bracia mogli z nimi
rozmawiać i postępować jak panowie ze swoimi sługami. Tak bowiem powinno być, aby
ministrowie byli sługami wszystkich braci.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 10,3–6
Meditatio
Kolejny fragment dziesiątego rozdziału reguły dotyczy relacji pomiędzy przełożonymi
a podwładnymi. Po sformułowaniu obowiązku wizytacji braci przez swojego ministra, św.
Franciszek zajmuje się postawą podwładnych.
Biedaczyna sformułował bardzo mocny nakaz, aby bracia byli posłusznymi swoim
ministrom we wszystkim, co przyrzekli Panu zachowywać. Trzeba zdawać sobie sprawę, że
posłuszeństwo prawowitym przełożonym stanowi kręgosłup życia poszczególnych braci,
wspólnoty lokalnej, jak i całego zakonu. Życie zakonne polega na realizowaniu projektu,
którego autorem nie jest człowiek, ale Bóg. To, inaczej mówiąc, jest realizowaniem woli
Bożej. Ta wola Boża ujawnia się między innymi poprzez decyzje przełożonych.
Św. Franciszek daje tutaj dwa wskazania co do woli Bożej i woli przełożonych. Po
pierwsze mamy być posłuszni w tym wszystkim, co dotyczy naszego sposobu życia. A więc

polecenia przełożonych muszą być zgodne z formą naszego życia. Zasady tej formy są
zawarte w regule, konstytucjach i prawodawstwie partykularnym. Dlatego też przełożeni
sprawują swoją władzę na podstawie naszego prawa. Daje ono im jasne normy, nakłada
prawa i obowiązki, dzięki czemu ich posługa nie jest chaotyczna i przypadkowa. Przełożony
nie jest ponad prawem i dlatego nie może wydawać poleceń, które nie są z nim zgodne. Jest
on tym, który pierwszy przewodzi w zachowywaniu franciszkańskiej formy życia. Ponieważ
tylko wtedy może żądać jej zachowywania przez innych współbraci.
Po drugie św. Franciszek bardzo wyraźnie mówi, że polecenia przełożonych nie mogą
sprzeciwiać się sumieniu braci. Zakładając, że bracia mają zdrowe i prawe sumienia, nikt nie
ma prawa ich łamać. Sumienie jest głosem Boga rozlegającym się we wnętrzu człowieka, jest
czymś świętym, czemu nie wolno się sprzeciwiać. Nikt nie powinien postępować wbrew
swojemu i innych sumieniu. Żaden człowiek nie ma władzy nad sumieniem innych.
Św. Franciszek nadaje prawo braciom do odwoływania się do swoich wyższych
przełożonych: I gdziekolwiek są bracia, którzy poznają i zrozumieją, że nie zdołają zachować
reguły według ducha, powinni i mogą zwrócić się do swoich ministrów. To prawo odwołania
się było w historii zakonu bardzo często wykorzystywane. Prawie każda reforma zakonu
miała właśnie tutaj swój początek. Byli bracia, którzy pragnęli zachowywać regułę ściślej,
według ducha, i zwracali się do przełożonych, aby ci umożliwili im spełnienie ich pragnień.
Należałoby postawić pytanie, co znaczy w naszym życiu zachowywać regułę według
ducha? Odpowiedź można znaleźć w przeciwstawieniu sobie ducha i litery. Literalne
odczytywanie naszego sposobu życia to sztywne umieszczenie go w normach i paragrafach, i
ograniczenie się tylko do spełniania tych przepisów. Zachowywanie ducha reguły wymaga
doszukiwania się jego najgłębszego sensu i praktykowania go w czasach i warunkach, w
których żyjemy. Pomocą w tym poszukiwaniu ma służyć minister prowincjalny, z którym
należy rozeznawać i weryfikować światło, jakie przychodzi podczas refleksji nad naszym
sposobem życia. Dzięki tej posłudze ministra prowincjalnego uniknie się niebezpieczeństwa
popadnięcia w indywidualizm albo w konflikty z całą wspólnotą.
Św. Franciszek, pisząc o relacji pomiędzy przełożonymi a podwładnymi, używa takich
terminów jak: miłość, serdeczność, dobroć. Wyczuwa się tu jego troskę, by te relacje były
naznaczone ciepłem i bliskością. Biedaczyna zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że kiedy
pomiędzy przełożonym a podwładnym zapanuje miłość, sprawowanie władzy i
posłuszeństwo nie napotkają dużych trudności.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, o gorliwość w poszukiwaniu i wypełnieniu Twojej woli.
Pragniemy z wiarą przyjąć naszych przełożonych i w duchu reguły akceptować ich polecenia.
Prosimy Cię, Panie, aby relacje pomiędzy ministrami i braćmi były pełne miłości, dobroci,
szczerości i zaufania, i służyły ku wzajemnemu zbudowaniu i wypełnieniu Twojej woli.
5. Posłuszeństwo
piątek
Lectio
Upominam zaś i zachęcam w Panu Jezusie Chrystusie, aby bracia wystrzegali się
wszelkiej pychy, próżnej chwały, zazdrości, chciwości, trosk i zabiegów tego świata, obmowy i
szemrania, i ci, którzy nie umieją czytać, niech się nie starają nauczyć, lecz niech pamiętają,
że nade wszystko powinni pragnąć posiąść Ducha Pańskiego wraz z Jego uświęcającym
działaniem, modlić się zawsze do Niego czystym sercem i mieć pokorę, cierpliwość w
prześladowaniu i w chorobie, i kochać tych, którzy nas prześladują, ganią i obwiniają, bo Pan
mówi: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za prześladujących i potwarzających was.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, bo do nich należy
królestwo niebieskie. Kto zaś wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 10,7–12

Meditatio
Ostatni fragment dziesiątego rozdziału reguły ma uroczysty charakter napomnienia i
zachęty. Św. Franciszek po omówieniu relacji pomiędzy ministrami a braćmi, zajmuje się
tutaj duchowym wymiarem ubóstwa. Wymienia cały katalog wad, jakich mają wystrzegać się
bracia, a są to: pycha, próżna chwała, zazdrość, chciwość, świeckie troski i zabiegi, obmowa i
szemranie. Wszystkie te wady są zaprzeczeniem postawy duchowego ubóstwa. Można więc,
pozytywnie odwracając myśl św. Franciszka, powiedzieć, że bracia mają troszczyć się o to,
by być nie tylko ubogimi materialnie, ale i duchowo.
Jest tu także widoczna myśl św. Franciszka, że wspólnota braterska jest miejscem,
gdzie bracia pracując nad sobą, usuwają wady a nabywają cnoty. Tak więc wspólnota nie jest
tylko miejscem, z którego wychodzi akcja ewangelizacyjna, ale też miejscem osobistego
uświęcenia. Usuwanie wad to wymiar negatywny życia ascetycznego braci, którego nic nie
jest w stanie zastąpić. Jest to zadawanie śmierci staremu człowiekowi, po to by mógł się
narodzić nowy. Jednocześnie praca wewnętrzna braci ma wymiar pozytywny, polegający na
nabywaniu cnót i poszerzaniu tego dobra, jakie już w nich jest.
Zdajemy sobie sprawę, że to, co utrudnia posłuszeństwo, a nawet je czasem
uniemożliwia, jest związane z różnymi przejawami braku duchowego ubóstwa. Człowiek
pyszny i pełen próżnej chwały nie jest w stanie nagiąć się do poleceń przełożonych. Pycha
mówi mu, że to on powinien rozkazywać, ponieważ wie najlepiej, co i jak zrobić. Zazdrość
powoduje, że ktoś jest wewnętrznie wiecznie nieszczęśliwy, widząc, że inny coś ma, a on nie.
Prowadzi ona wprost do naruszenia miłości braterskiej, ponieważ chce odebrać drugiemu to,
co posiada, albo przynajmniej mu dorównać. Chciwość to nieumiarkowana chęć posiadania
czegoś, bez liczenia się z możliwościami i prawdziwymi potrzebami.
Te wymienione powyżej wady niszczą nie tylko osobiste życie duchowe
poszczególnych braci, ale także i całą wspólnotę. Są jakby uderzeniem, które przetrąca
wewnętrzny kręgosłup wspólnoty. Nie można więc mówić o trwałości wspólnoty bez
autentycznej pracy nad sobą poszczególnych braci, którzy ją tworzą.
Św. Franciszek pisze także, że ci, którzy nie umieją czytać, niech się nie starają
nauczyć. Ten fragment reguły był, niestety, w historii zakonu bardzo opacznie zrozumiany i
stosowany w praktyce. Biedaczyna nie był przeciwny nauce ani nabywaniu umiejętności
pisania i czytania, jeśli to służyło posiadaniu przez braci Ducha Pańskiego wraz z Jego
uświęcającym działaniem. Biedaczyna zdawał sobie doskonale sprawę z niebezpieczeństwa,
jakie nosi w sobie nabywanie wiedzy dla samej siebie. Wiedza, której nie towarzyszy pokora,
staje się źródłem pychy, a ta jest bezpośrednim zaprzeczeniem ducha minorytas. Św.
Franciszek, gdy widział, że nauce towarzyszy autentyczna pokora, radował się z tego i
błogosławił uczącemu się bratu.
Bracia mają pragnąć posiąść Ducha Pańskiego, i to musi być naczelna zasada w ich
pracy nad sobą i w formacji. To czy posiadają Ducha wraz z Jego uświęcającym działaniem
mogą zweryfikować, gdy spotkają ich prześladowania i przeciwności, choroby i niesłuszne
oskarżenia. Trudności są zawsze momentem weryfikacji w naszym życiu duchowym. To Bóg
często je dopuszcza na nas, aby wyrwać nas ze złudzeń dotyczących naszej doskonałości.
Oratio
Miłosierny Boże prosimy Cię, udziel nam Twojego Ducha wraz z Jego uświęcającym
działaniem. Niech On uczy nas pokory, cichości i życia w posłuszeństwie. Broń nas przed
pychą, zazdrością, tym wszystkim, co niszczy w nas duchowego człowieka i więzi braterskie
pomiędzy nami. Prosimy Cię o miłość, cierpliwość i wytrwałość w przeciwnościach, a także o
to, by wiedza, którą nabywamy, jeszcze bardziej pomogła nam w ukochaniu Ciebie.
6. Relacje z kobietami
sobota

Lectio
Zakazuję stanowczo wszystkim braciom wdawać się w podejrzane znajomości i
rozmowy z kobietami. I niech nie wchodzą do klasztorów mniszek oprócz tych braci, którym
Stolica Apostolska udzieliła specjalnego pozwolenia. Niech też nie będą ojcami chrzestnymi
mężczyzn lub kobiet, aby z tego powodu nie powstało zgorszenie wśród braci lub z powodu
braci.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 11
Meditatio
Przedostatni rozdział reguły św. Franciszek poświęca relacji braci ze światem kobiet.
Biedaczyna, zrywając z monastyczną wizją życia zakonnego, musiał liczyć się z tym, że
bracia będą żyć w zupełnie innych warunkach. Jeśli klasztor mnichów stanowił zamknięty i
samowystarczalny dla siebie świat, to bracia z natury swojej prowadzili o wiele bardziej
otwarty sposób życia. Dla nich ideałem nie była samowystarczalność, ale życie w komunii z
ludźmi, których spotykali na swojej drodze. Mnisi, mając zapewnione wszystko w swojej
klauzurze, nie musieli mieć dużego kontaktu z ludźmi żyjącymi w świecie. Co więcej, jak
tylko mogli, unikali tego kontaktu. Bracia z natury swego charyzmatu wychodzili do ludzi,
żyli pośród nich, przynosząc im Dobrą Nowinę o Bogu.
Biedaczyna wiedział, że pośród ludzi otaczających braci były, są i będą kobiety. Co
więcej, św. Franciszek zdawał sobie doskonale sprawę z niebezpieczeństwa, jakie groziło
jego zakonowi. Trzeba pamiętać, że nasz zakon powstał w okresie, w którym bardzo mocno
rozwinęły się świeckie ruchy pokutno-pauperystyczne. Ruchy te z czasem powpadały w
otwarte błędnowierstwo i konflikt z Kościołem. Charakterystyczna dla tych ruchów była
równoczesna obecność w nich mężczyzn i kobiet. Wędrując razem, dzielili swoje życie, co z
czasem doprowadziło do wielu nadużyć i zgorszeń. Św. Franciszek za wszelką cenę chciał
uniknąć aury dwuznaczności i zgorszeń, które mogłyby otoczyć wędrujące wspólnoty braci.
Gdyby do czegoś takiego doszło, mogłoby to zniszczyć nowo powstały zakon. Była jeszcze
jedna przyczyna, dla której św. Franciszek nie chciał, aby wspólnocie braci towarzyszyły
kobiety. Wiemy, że Biedaczyna był bardzo zazdrosny o swoją wolność i swobodę. Nie chciał
się wiązać z kimkolwiek, kto mógłby tę wolność ograniczyć. Kobiety wędrujące przy
braciach bardzo ograniczyłyby tę swobodę. Chcąc nie chcąc bracia musieliby się nimi
opiekować, a tego św. Franciszek nie chciał. Jedynym wyjątkiem od tej zasady były Ubogie
Siostry – klaryski, które jednak nie prowadziły wędrownego trybu życia, ale żyły zamknięte
w klauzurze.
Z tych powodów Biedaczyna wydał tak surowy zakaz, by nie wdawać się w
podejrzane znajomości i rozmowy z kobietami. Także zabronił wchodzić bez odpowiedniej
autoryzacji do klasztoru mniszek. Zakaz bycia ojcami chrzestnymi miał na celu także
wykluczenie wszelkich podejrzeń i zgorszeń, a także stał na straży wolności braci. Wiadomo,
że na ojca chrzestnego spadają odpowiednie obowiązki, z których bracia nie mogliby się
właściwie wywiązać.
Nie wolno jednak sądzić, że te zakazy były powodowane jakąś złą czy nieludzką
relacją Biedaczyny do kobiet. Mają one jedynie charakter porządkowy i mają na celu pomóc
braciom w zachowaniu właściwych relacji do świata kobiet.
Należy przy okazji rozważania tego rozdziału reguły zapytać się o nasz stosunek do
świata kobiet. Czymś nienaturalnym i niechrześcijańskim jest przyjmowanie postawy wrogiej
czy obojętnej. Bardzo często za takimi postawami kryją się albo zranienia, albo wręcz ludzka
niedojrzałość. Nasza relacja do kobiet będzie zawsze właściwa, gdy będziemy pamiętać o
tym, kim jesteśmy i jednocześnie uszanujemy zamysł, jaki Bóg darował każdej kobiecie.
Spójrzmy, ile szlachetnych niewiast pomaga braciom w ich głoszeniu Ewangelii. Jak
często spotykamy się z ich życzliwością, opieką i bezinteresowną troską. Byłoby tragicznym
błędem niedostrzeganie tego albo myślenie, że sami damy sobie radę. Św. Franciszek potrafił

przyjąć pomoc i obecność przy sobie nie tylko św. Klary, ale także i Jakobiny z Settesoli.
Wystarczy spojrzeć, jak wyglądała jego relacja do tych dwóch kobiet, aby mieć najlepszy
przykład i dla naszego życia.
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, za te wszystkie szlachetne niewiasty, które postawiłeś na naszej
drodze i które na różne sposoby nam pomagają. Dziękujemy Ci za ich miłość pełną ciepła,
bezinteresowności i macierzyństwa. Prosimy Cię, abyśmy zawsze potrafili dostrzec i
uszanować to, co Ty w nich złożyłeś i nie dozwól, abyśmy kiedykolwiek mieli Cię zasmucić
przez niewłaściwą relację z kobietami.
V niedziela zwykła
Lectio
Bądź pochwalony mój Panie
przez brata wiatr,
powietrze,
obłoki
i każdą pogodę,
przez które karmisz swoje stworzenia.
św. Franciszek, Kantyk stworzeń 6
Meditatio
Ciąg dalszy Kantyku stworzeń św. Franciszka przynosi nam jego modlitwę zanoszoną
do Boga poprzez aurę, która nas otacza. Biedaczyna spogląda na to wszystko, co nas otacza i
odnosi to do Boga, i czyni równocześnie osnową swojej modlitwy.
Bądź pochwalony mój Panie
przez brata wiatr,
Wiatr jest symbolem Ducha Świętego. Właściwością wiatru jest to, że nie wiadomo,
skąd bierze swój początek. Jego źródło jest dla nas tajemnicze, ale i jednocześnie bardzo
realne, bowiem każdy czuje, gdy wiatr wieje. Duch Święty jako Osoba Boska również dla nas
pozostaje zawsze Tajemnicą, ale równocześnie wszyscy odczuwamy Jego działanie. Tak jak
wiatr może powstać nagle, niejako znikąd, tak też i Duch Święty przychodzi często
niespodziewanie.
Tak jak nie ma miejsca na ziemi, gdzie nie może wiać wiatr, tak też nie ma takiego
miejsca, które byłoby wyłączone z działania Ducha Świętego. Wieje On, kiedy, gdzie i jak
chce. Wiatru nie można wpisać w jakiś szablon, on jest zawsze nieprzewidywalny w swoim
działaniu. Także właściwością Ducha Świętego jest to, że Jego działania nie da się zmieścić w
jakichś szablonach. A nawet więcej, czymś charakterystycznym dla Ducha Świętego jest to,
że przebija On wszelkie ramy i schematy. Takim przykładem jest życie św. Franciszka i
powstanie jego zakonu, które było zupełnym novum w życiu Kościoła tamtych czasów.
Nieprzypadkowo Biedaczyna mówił, że Duch Święty jest Generałem zakonu, ponieważ on
sam nie byłby w stanie ani go stworzyć, ani nim pokierować.
Wiatr jest niewidzialny, ale czuje się jego dotyk i moc. Podobnie jest z Duchem
Świętym, nie widać Go, ale po owocach poznaje się Jego działanie. Coś, co jest niewidzialne,
staje się widzialne i doświadczalne. Jest to jedno z najważniejszych praw życia duchowego:
owoce mówią nam o źródle swego pochodzenia, wskazują nam na swój początek. Czymś, co
zadziwiało Biedaczynę, a i z czasem cały Kościół, było to, iż z niczego powstał tak wielki
Zakon Braci Mniejszych. O jego źródle nie przesądzał ludzki zamysł, ale działanie Ducha
Świętego. Owoce, które wydał zakon, z czasem stały się wielką nadzieją Kościoła. A ich
źródłem, o czym nie możemy nigdy zapominać i co zawsze podkreślał św. Franciszek, był
Duch Święty wraz ze swoim uświęcającym działaniem.

Wiatr ma również w sobie niezwykłą moc, która potrafi dokonać wielkich zniszczeń.
Wszyscy wiemy, że działaniu wichru, trąby powietrznej nic nie jest w stanie się oprzeć. I moc
Ducha Świętego jest tak wielka, że potrafi pokonać nawet największe przeszkody. Wystarczy
wspomnieć, czego byliśmy świadkami, upadek komunizmu. Okazało się, że materialistyczna
potęga, budowana na ateistycznym fundamencie, nie mogła się oprzeć mocy płynącej z
Ducha. Nie ma takiego zła, które nie może być pokonane i oczyszczone przez uświęcające
działanie Ducha Świętego. Prawdziwie, dla Niego nie ma przeszkody, która by nie mogłaby
być pokonana.
Dalej św. Franciszek chwali Boga poprzez powietrze, obłoki i każdą pogodę.
Powietrze jest także jak Bóg, ponieważ bez niego umiera człowiek i wszelkie życie. Bez Boga
zamiera wszelkie życie. Ta prawda była dla Biedaczyny czymś bardzo oczywistym. Bez Boga
wszystko dla niego traciło swój sens i umierało. Lecz św. Franciszek nie podchodził do życia
negatywnie, ale pozytywnie. Był zachwycony, że tak jak żadnemu człowiekowi nie brakuje
powietrza, tak też i nie zabraknie mu miłości Boga. Bóg zanurza człowieka w swojej dobroci i
otacza go nią, tak jak otacza go powietrze.
Oratio
Pragniemy Ci, Boże, dziękować za działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Że
potrafi On stworzyć coś z niczego, przyjść wtedy, gdy po ludzku nie ma żadnej nadziei. Niech
Jego działanie ciągle nas oczyszcza, zaskakuje i zadziwia. Niech podmuch Ducha Świętego
prowadzi nas i uświęca coraz bardziej.
1. Ewangelizacja misyjna
poniedziałek
Lectio
Bracia, którzy za boskim natchnieniem zechcieliby udać się do Saracenów i innych
niewiernych, niech proszą swoich ministrów prowincjalnych o pozwolenie. Ministrowie zaś
niech udzielają pozwolenia tylko tym, których uznają za odpowiednich do wysłania.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 12,1–2
Meditatio
Dwunasty, ostatni, rozdział reguły św. Franciszka ma charakter syntezy, w której
jeszcze raz Biedaczyna podejmuje tematy najważniejsze dla siebie i swego zakonu. Pierwszy
fragment tego rozdziału dotyczy ewangelizacji misyjnej zakonu. Może nas zdziwić, że św.
Franciszek nie umieścił tego wymiaru życia braci przy rozdziale traktującym o kaznodziejach.
Odpowiedź jest prosta, ponieważ Biedaczyna uznał ten wymiar za bardzo ważny i umieścił go
w syntezie reguły obok tak fundamentalnych tematów, jak katolickość, ewangeliczność,
ubóstwo i pokora.
Należy podkreślić absolutną nowość zakonu franciszkańskiego, która leżała w jego
misyjności. Św. Franciszek jako pierwszy w Kościele napisał regułę, w której zawarł normy
dotyczące misji wśród niewiernych. Nie był to więc tylko sposób życia braci, dotyczący ich
samych i struktury zakonu – tak jak to było w wielkich regułach monastycznych św.
Benedykta czy św. Pachomiusza. Św. Franciszek założył zakon, do którego istoty należała
misyjność, wyrażająca się w tym, aby iść i głosić Ewangelię niewiernym.
Trzeba podkreślić fakt, że te normy były poprzedzone doświadczeniem Biedaczyny i
jego braci. Wiemy, że św. Franciszek nosił w sobie gorące pragnienie, aby udać się z misjami
do niewiernych, lecz burza na morzu mu to uniemożliwiła. Pierwsi święci zakonu to
męczennicy z Maroka. Udali się tam, aby głosić Saracenom Ewangelię, za co zapłacili
najwyższą cenę: oddali swoje życie. To pragnienie, by udać się z misjami do Saracenów było
niezwykle silne w pierwotnej wspólnocie braci. Wystarczy wspomnieć św. Antoniego z
Padwy i jego próby udania się do niewiernych.

Nigdy później w historii zakonu nie było takiego okresu, w którym bracia nie
udawaliby się na misje. Być może między innymi dlatego nasz zakon jest dziś obecny na
wszystkich kontynentach i stał się wielką wspólnotą międzynarodową. Misje zagraniczne
były i są znakiem jego żywotności i owocności dla Kościoła.
Św. Franciszek pisze, że bracia, którzy pragną udać się do Saracenów i innych
niewiernych, muszą posiadać Boskie natchnienie. Wiemy, że jest to jedno z ulubionych
terminów Biedaczyny i jednocześnie fundamentalnych w jego duchowości. Boska inspiracja
to nic innego jak łaska płynąca z góry, od Boga. To dar Ducha Świętego, który pcha
konkretnego brata do takiej a nie innej postawy czy decyzji. Pragnienie wyjazdu na misje jest
więc darem od Boga i jako takie nie może mieć naturalnego źródła.
O wyjazd na misje, według myśli św. Franciszka, trzeba prosić swoich ministrów.
Ponieważ minister prowincjalny nie jest autorem Boskiej inspiracji, nie może kogoś zmusić
do wyjazdu na misje albo mu to nakazać. Ta inicjatywa wychodzi od Boga i jako taka jest w
pierwszym rzędzie kierowana do konkretnego brata. Ten dar Boskiej inspiracji jest czymś z
natury swojej bardzo delikatnym i naznaczonym tajemnicą, dlatego wymaga rozeznania. Tego
rozeznania nigdy nie dokonuje się w pojedynkę, ale zawsze ze swoim ministrem
prowincjalnym. To do prowincjała należy ostateczna weryfikacja pragnienia udania się na
misje. Tutaj Biedaczyna pisze bardzo lapidarnie: Ministrowie zaś niech udzielają pozwolenia
tylko tym, których uznają za odpowiednich do wysłania. W słowach odpowiednich do
wysłania zawiera się między innymi: dobre zdrowie, gorliwość apostolska i dobre życie
moralne, braterskie i zakonne. Misje nigdy nie mogą być ucieczką od siebie, problemów czy
szukaniem przygód. Niewierność tym zasadom może stać się przyczyną niejednej tragedii czy
głębokiego rozczarowania.
Wspomnijmy w tym miejscu wszystkich naszych braci z prowincji, którzy udali się na
misje zagraniczne. Ich ofiara i poświęcenie się jest wielkim skarbem całej naszej wspólnoty
prowincjalnej. Jest czymś bezcennym, co oni dają Kościołowi i krajom, w których pracują.
Oratio
Dziś pragniemy prosić Cię, Panie, o dar licznych powołań misyjnych z naszej
wspólnoty. Niech dar Twojej inspiracji dosięgnie wielu z nas, tak aby Twoja Ewangelia
mogła być głoszona przez nas aż po krańce świata. Prosimy Cię też za naszych braci, którzy
już są na misjach, prosimy Cię, wspomagaj ich swoją łaską.
2. Jedność z Kościołem
wtorek
Lectio
Ponadto nakazuję ministrom na mocy posłuszeństwa prosić Ojca Świętego o jednego z
kardynałów świętego Kościoła Rzymskiego, by kierował tym braterstwem, opiekował się nim
i utrzymywał je w karności.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 12,3
Meditatio
Kolejna nowość, jaką wprowadził św. Franciszek do życia zakonnego, to instytucja
kardynała protektora. Aby dobrze zrozumieć jego miejsce i rolę w strukturze zakonu,
konieczne jest przypomnienie historycznego kontekstu, w jakim Biedaczyna otrzymał tę
pomoc ze strony Kościoła.
Pierwsze lata istnienia zakonu nie niosły ze sobą szczególnych trudności, jak chodzi o
strukturę wspólnoty. Można powiedzieć, że po ustnym zatwierdzeniu zakonu przez papieża
Innocentego III wszystko opierało się na autorytecie św. Franciszka. To on czuwał nad
wszystkim i póki mógł ogarnąć wszystkich braci, nie było większych problemów. Ten
początkowy, bardzo idylliczny, okres szybko się zakończył wraz ze wzrostem liczby braci.
Niewątpliwie szczytowym momentem w tych trudnościach był okres, w którym św.

Franciszek przebywał w Ziemi Świętej. To podczas jego nieobecności ujawniły się głosy w
zakonie, żądające przyjęcia już istniejącej reguły monastycznej. Biedaczyna uświadomił sobie
wtedy, że sam o własnych siłach nie jest w stanie rozwiązać tych trudności. Tomasz z Celano
opisuje, że Biedaczyna poprosił wtedy papieża Honoriusza III o audiencję i tak przedstawił
mu swoją prośbę: Panie, jak wiecie, ubodzy i pospolici ludzie nie mają łatwego przystępu do
tak wielkiego majestatu. Dzierżycie bowiem w ręku świat i załatwiacie wielkie sprawy, co nie
pozwala Wam na zajmowanie się tymi bardzo małymi. Dlatego, panie, proszę Waszą
świątobliwość o uprzejmość dania nam pana na Ostii w tym celu, żeby przy zachowaniu
zawsze Waszej przewodniej powagi, bracia mogli doń uciekać się w razie potrzeby i od niego
otrzymywać dobrodziejstwo obrony i kierownictwa (2 Cel 25).
Prośba, jaką zaniósł św. Franciszek, spodobała się papieżowi Honoriuszowi i tak jak
prosił Biedaczyna, został wyznaczony na protektora kardynał Hugolin, biskup Ostii. Tenże
kardynał, według słów Tomasza z Celano, stał się dla zakonu: troskliwym żywicielem,
pasterzem i alumnem. Ten pierwszy kardynał protektor zakonu został wybrany papieżem i już
jako Grzegorz IX dalej otaczał zakon swoją opieką.
Funkcja kardynała protektora zakonu była przywilejem udzielonym wyłącznie
franciszkanom. Wymagały tego nie tylko okoliczności – liczba braci, trudności strukturalne –
ale przede wszystkim nowa struktura zakonu. Zakon Braci Mniejszych był pierwszą
wspólnotą silnie scentralizowaną i poddaną bezpośrednio jurysdykcji papieża. Logiczne jest,
że przy tak dużej liczbie braci i ciągle narastających problemach, osoba kardynała protektora
była opatrznościowa. Zwłaszcza kiedy zabrakło św. Franciszka, kardynał protektor chronił
zakon przed błędami i pomagał rozwiązywać szczególne trudności.
Władza, jaką miał kardynał protektor w niczym nie uszczuplała tej, jaką miał minister
generalny. Kardynał interweniował wtedy, gdy jakiś problem przerastał możliwości
rozwiązania go przez władze zakonu.
Funkcja kardynała protektora trwała aż do Soboru Watykańskiego II. W 1964 roku
jego obowiązki przejęła Watykańska Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego.
Tak więc wszystkie sprawy zakonu wymagające interwencji Stolicy Apostolskiej są
załatwiane przez Kongregację, na której czele stoi kardynał prefekt.
Dziś, patrząc z perspektywy wieków, widzimy, jak wielkim dobrodziejstwem było
poddanie zakonu bezpośredniej jurysdykcji papieża i ustanowienie funkcji kardynała
protektora. Ilekroć zakon był w potrzebie, zawsze mógł liczyć na pomoc ze strony Kościoła i
ją otrzymywał. Kardynał protektor był zawsze widzialnym łącznikiem zakonu z Kościołem.
Sprawiał, że zakon nie istniał i działał gdzieś na peryferiach Kościoła, ale był zawsze w jego
sercu, przynosząc wiele zbawiennych owoców.
Oratio
Dziś, Panie, szczególnie pragniemy Ci podziękować za opiekę, jaką Twój święty
Kościół roztoczył nad naszym zakonem. Dziękujemy za tę bezcenną pomoc, jaka przyszła do
nas w ciągu wieków przez kardynałów protektorów. Dziś pragniemy prosić za watykańską
kongregację, która czuwa i nami się opiekuje. Błogosław kardynałowi prefektowi i tym
wszystkim, którzy współpracują z nim dla dobra naszego zakonu.
3. Co znaczy zachowywać Ewangelię?
środa
Lectio
Abyśmy zawsze poddani i położeni pod stopy tego świętego Kościoła, ugruntowani w
wierze katolickiej, zachowywali ubóstwo i pokorę, i świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa
Chrystusa, jak to stanowczo przyrzekliśmy.
św. Franciszek, Reguła zatwierdzona 12,4
Meditatio

Tak jak pierwszy, tak i ostatni werset reguły zatwierdzonej św. Franciszka zawiera w
sobie istotę tego, co Biedaczyna chciał pozostawić swoim braciom. Jest to jakby klamra, która
zamyka i jednocześnie spina całą regułę. Chciejmy więc przez medytację tych ostatnich zdań
jeszcze raz ująć, co dla Biedaczyny było najważniejsze w sposobie życia ofiarowanym przez
niego dla braci.
Abyśmy zawsze poddani i położeni pod stopy tego świętego Kościoła
Wspólnota braterska musi być zawsze w Kościele i dla Kościoła. Ona nie istnieje dla
samej siebie, nie jest jakimś zamkniętym w sobie elitarnym klubem, który obraca się tylko we
własnym kręgu. Zakon Braci Mniejszych jest tą cząstką Kościoła, która pragnie na serio żyć
Ewangelią i ją głosić całemu światu. Kościół jest dla zakonu Matką, która go zrodziła i karmi,
podtrzymując go przy życiu. Warunkiem bycia zakonu w Kościele jest poddanie się mu przez
synowskie posłuszeństwo. Rozluźnienie łączności z Kościołem hierarchicznym i lokalnym
oznacza podcięcie najżywotniejszego fundamentu zakonu. Wtedy traci sens również jego
posłannictwo, którym jest ewangelizacja. Bowiem nie można żyć, zachowywać i głosić
Ewangelię poza Kościołem.
ugruntowani w wierze katolickiej,
Całe życie braci to nic innego jak doświadczenie Boga przez wiarę. Spotkanie z
Ojcem, Synem i Duchem Świętym nie odbywa się inaczej jak przez wiarę. Ona jest
narzędziem, przez które bracia wchodzą w łączność z nadprzyrodzoną rzeczywistością. Św.
Franciszek z całą mocą podkreśla, że chodzi tu o wiarę katolicką. Tylko wiara katolicka jest
gwarantem, że doświadczenie duchowe braci będzie autentyczne, a nie jakimś złudzeniem.
Wiara katolicka to ta, którą w depozycie przechowuje Kościół święty. Poza nim nie ma wiary
autentycznej i pełnej. Wiara jest dla braci gruntem, na którym wszystko się opiera i z którego
wszystko wyrasta. Bez wiary, czyli odniesienia do Boga, życie braci kompletnie traci swój
sens.
zachowywali ubóstwo i pokorę,
Bracia mniejsi są powołani do tego, aby na nowo przejść drogę ubóstwa i pokory,
którą wytyczył Jezus Chrystus. Zachowywać ubóstwo i pokorę to nic innego, jak dać
świadectwo, że Bóg jest najwyższym Dobrem, dla którego można i warto zrezygnować z
posiadania wszelkich dóbr. Ubóstwo i pokora stały się na zawsze czymś charakterystycznym
dla braci mniejszych, co wyróżniało ich od innych wspólnot w Kościele. Ubóstwo braci stało
się na zawsze znakiem zawierzenia Opatrzności Bożej i dobrą nowiną dla wszystkich
wierzących i niewierzących, że są wartości większe niż tylko te, które można dotknąć czy
posiadać. Pokora to nic innego jak pozostawienie mentalności, opartej na władzy, która
innymi tylko manipuluje, zamiast im służyć.
i świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Zachowywanie Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa to istota charyzmatu życia
braci. Posłuszeństwo Ewangelii: praktykowanie jej, nie spuszczanie jej z oczu, kierowanie się
nią we wszystkich okolicznościach życia – to była ta nowość, którą św. Franciszek pod
natchnieniem Ducha Świętego wniósł do Kościoła. Można powiedzieć, że jest to racja bycia
braci mniejszych, ich aktualności i owocności w Kościele i świecie.
jak to stanowczo przyrzekliśmy.
Ostanie zdanie reguły mówi o przysiędze braci. Reguła nie jest tylko historycznym
dokumentem albo pobożną deklaracją. Jest to forma życia, którą każdy brat w czasie swojej
profesji przysiągł zachowywać. Profesja, według św. Franciszka, ma formę stanowczej
przysięgi, a więc takiej, w której zawarty jest cały radykalizm, włożenie wszystkich sił w jej
wypełnienie. Przyrzeczenie to jest dane Bogu samemu i On sam będzie nagrodą za
wypełnienie tej przysięgi.
Oratio

Pragniemy dziś podziękować Ci, Panie, za św. Franciszka i za regułę, którą nam
zostawił. Dzięki temu wiemy, jak mamy żyć, czym się kierować i dokąd zmierzać. Dziękujemy
za to, że charyzmat udzielony św. Franciszkowi jest wezwaniem dla każdego z nas, który
przyrzekł zachowywać ten sposób życia. Prosimy Cię, Panie, o wszelkie łaski potrzebne w
zachowywaniu naszej reguły.
4. Reguła w historii zakonu
czwartek
Lectio
Biskup Honoriusz, sługa sług Bożych, umiłowanym synom, bratu Franciszkowi i innym
braciom z zakonu Braci Mniejszych pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Stolica
Apostolska ma zwyczaj pozwalać na pobożne życzenia proszących i udzielać chętnie poparcia
dla ich chwalebnych pragnień. Dlatego umiłowani w Panu synowie, skłaniając się do
pobożnych próśb waszych, regułę waszego zakonu potwierdzoną przez niezapomnianej
pamięci papieża Innocentego, naszego poprzednika, do tej [bulli] włączoną, powagą
apostolską wam potwierdzamy i niniejszym pismem bierzemy w opiekę.
Bulla zatwierdzająca Regułę
Meditatio
Na zakończenie naszych rozważań o regule św. Franciszka pragniemy, choć pokrótce,
zająć się jej miejscem w historii i teraźniejszości naszego zakonu. Po zatwierdzeniu reguły
przez papieża Honoriusza III, stała się ona na zawsze dokumentem fundamentalnym dla
Zakonu Braci Mniejszych. Nawet jeśli ten zakon w historii podzielił się na trzy wielkie
rodziny, to jednak reguła pozostała fundamentem dla każdej z nich.
Już wkrótce po śmierci św. Franciszka w zakonie pojawiła się trudność, która w jakiś
sposób trwa do dnia dzisiejszego. Nikt nie miał wątpliwości co do ważności reguły i jej
miejsca w życiu braci. Problem pojawił się w interpretacji niektórych jej fragmentów. Bracia
stawiali sobie pytania, czy wszystko należy traktować dosłownie, czy każdy przepis reguły
obowiązuje pod grzechem, czy są to tylko rady.
Już wkrótce wśród braci ujawnił się delikatny podział pomiędzy tych, którzy chcieli
zachowywać regułę dosłownie a tych, którzy uważali, że należy ją dostosowywać do różnych
warunków życia. Te pytania dotyczące reguły tak bardzo nabrzmiały, że bracia poprosili
Stolicę Apostolską o autorytatywną wypowiedź. W sześć lat po śmierci św. Franciszka, w
1230 r., papież Grzegorz IX wydał bullę Quo elongati, która stała się pierwszą oficjalną
interpretacją reguły. Ta pierwsza wypowiedź miała ogromny wpływ na sposób jej
interpretacji, która praktycznie trwała aż do naszych czasów współczesnych. Papież Grzegorz
IX potraktował regułę św. Franciszka przede wszystkim jako tekst prawny. Od tego momentu
zwyciężyła interpretacja reguły faworyzująca formalizm, zewnętrzną obserwację, kazuistykę.
Bardzo szybko zatracono troskę o odczytanie ducha reguły. Kolejnym przełomem była bulla
papieża Klemensa V Exivi de paradiso z 1312 r. W niej to umieszczono 24 przykazania
reguły, które w sposób literalny określały, co w regule obowiązuje pod grzechem ciężkim, a
co lekkim, co jest nakazem, a co radą. Z pewnością jeszcze wielu z nas pamięta jak w
nowicjacie, przed prośbą o dopuszczenie do pierwszej profesji, na kolanach w refektarzu
recytowało się owe 24 przykazania.
Ta interpretacja literalna sprawiła, że w zakonie zwyciężyło podejście ascetyczno-monastyczne do franciszkańskiej formy życia. Wystarczy tu jako przykład podać
interpretację przepisu reguły o nieprzyjmowaniu pieniędzy albo o formacji braci. Jeszcze
krótko przed ostatnim soborem bracia nie mogli nawet dotknąć się pieniędzy, a z drugiej
strony przez syndyków obracano dużymi sumami pieniędzy. Jeszcze do ostatnich lat bracia
laicy nie mogli liczyć na odpowiednią formację intelektualną, ponieważ dosłownie brano
słowa św. Franciszka, że kto nie umie czytać i pisać, to nie powinien się tego uczyć. Bardzo

szybko ideał wspólnoty braterskiej zastąpiono podziałem na dwa osobne „chóry”: ojców – z
wszelkimi prawami i braci laików – z obowiązkiem wykonywania prac służebnych.
Zmiana podejścia i interpretacji reguły datuje się od Soboru Watykańskiego II. To
Kościół nakazał nam powrócić do źródeł naszego powołania i duchowości. Na skutek badań
naukowych bardzo szybko odkryto, że reguła nie jest tylko dokumentem prawnym, który
należy odczytywać jako zbiór nakazów czy zakazów. Reguła zawiera w sobie ducha św.
Franciszka i to w bezpośredniej linii. Odczytanie tego ducha pozwoliło braciom zostawić to,
co było historyczną interpretacją i obciążeniem. Odczytanie reguły zostało uwolnione od tego,
co mogło zamazywać czystość jej ducha. Można powiedzieć, że żyjemy w błogosławionych
czasach, w których możemy sine glosa, według myśli i ducha św. Franciszka, zachowywać
regułę.
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, za dzieło Soboru Watykańskiego II, które skłoniło nas, braci
mniejszych, do nowego spojrzenia na regułę św. Franciszka. Dziękujemy Ci za tę odzyskaną
wolność, dzięki której możemy zachowywać naszą regułę według ducha i myśli św.
Franciszka. Prosimy Cię, udziel nam odwagi i radykalizmu w zachowaniu tego, co uroczyście
przyrzekliśmy dochować w czasie naszej profesji.
5. Reguła i Konstytucje Generalne
piątek
Lectio
Żadnemu więc człowiekowi nie wolno w ogóle naruszać tego dokumentu naszego
potwierdzenia albo zuchwałym postępowaniem sprzeciwiać się mu. Gdyby jednak ktoś
odważył się na to, niech wie, że ściągnie na siebie gniew Boga wszechmogącego i Jego
Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Bulla zatwierdzająca Regułę, cd.
Meditatio
Reguła zatwierdzona jest dla nas, braci mniejszych, fundamentalnym prawem, na
którym zbudowany jest cały zakon. Kiedy reguła została zatwierdzona przez Kościół, na
zawsze stała się ona pewną drogą do uświęcenia. Długie wieki istnienia zakonu potwierdziły
nam franciszkańską drogę jako tę, która, gdy weźmie się ją na serio i z całym radykalizmem,
może nas doprowadzić do świętości. Przez wieki reguła była i jest dla braci bezpośrednim
zetknięciem się z myślą, wolą i charyzmatem św. Franciszka. Nawet jeśli w ciągu wieków nie
były powszechnie znane, czytane i medytowane pisma Biedaczyny, to reguła była tym
dokumentem, który każdy brat mniejszy znał niemalże na pamięć.
Regułę czytano przy stole, w nowicjacie był obowiązkowy jej wykład. Nawet wtedy,
gdy powszechnie panował język łaciński, to reguła była tłumaczona na języki narodowe, aby
każdy z braci miał do niej swobodny dostęp i wystarczające zrozumienie. Należy też
podkreślić, że reguła obowiązywała wszystkich braci, bez względu na to, czy byli kapłanami,
czy nie, albo jaki sprawowali urząd.
W regule mamy zapisane na zawsze, czym zakon jest i co rozpoznaje jako swoją
misję. Można to samo powiedzieć innymi słowami: reguła mówi nam, co mamy czynić, aby
zostać prawdziwymi braćmi mniejszymi. Reguła definiuje nam naturę zakonu, jego miejsce w
Kościele i jego duchowość. Co do tych fundamentalnych wartości nie można mieć
wątpliwości i jako takie pozostają one nienaruszalne. Problem nie leży więc w tym, co, ale jak
mamy zachowywać. Właśnie ten problem bardzo szybko stał się czymś bardzo poważnym dla
braci. Bracia nie mieli wątpliwości, że mają żyć ubogo i głosić Ewangelię. Ich problemem
stało się to, jak ubóstwo ma wyglądać w praktyce, jak głosić Ewangelię? Bardzo szybko
pojawiła się konieczność napisania Konstytucji Generalnych, które miałyby na celu
autorytatywne objaśnienie reguły. Zadaniem konstytucji nie jest zastąpienie reguły, ale

realistyczne jej wyjaśnienie, tak aby można ją było bez niebezpieczeństwa pomyłki
zachowywać.
W historii zakonu jednymi z najważniejszych Konstytucji Generalnych były te, które
napisał i promulgował św. Bonawentura w Narbonie w 1260 r. W konstytucjach tych utarł się
zwyczaj, że ich poszczególne rozdziały odpowiadały rozdziałom reguły. Każda reforma
zakonu czy nowa epoka przynosiły zmiany konstytucji. Te zmiany były oznaką żywotności
zakonu. Świadczyły bowiem, że zakon szuka nowych dróg i możliwości wcielania
charyzmatu św. Franciszka w zmieniających się warunkach epok historycznych.
Konstytucje Generalne aż do początku XX w. zatwierdzała kapituła generalna braci, a
promulgował generał zakonu. Począwszy od Unii Leoniańskiej i Konstytucji Generalnych z
1897 r., Stolica Apostolska każdorazowo zatwierdzała konstytucje i tylko ona zezwalała na
poprawki w nich.
Do Soboru Watykańskiego II Konstytucje Generalne miały charakter ściśle prawny.
Obecnie zmieniono nieco ich charakter. Konstytucje Generalne obecnie mają charakter
bardziej duchowy i teologiczny, i w ten sposób ujmują fundamenty naszego charyzmatu.
Obok konstytucji mamy jeszcze Statuty Generalne, które są kodeksem o charakterze ściśle
prawnym. Konstytucje Generalne zatwierdza Stolica Apostolska, natomiast Statuty generał
zakonu i kapituła generalna.
Dziś możemy być wdzięczni Bogu, że nie mamy najmniejszych wątpliwości, na czym
polega nasz charyzmat i jak nim żyć. Ta wdzięczność powinna nas jeszcze bardziej ogarnąć,
gdy spojrzymy na ostatnie, posoborowe lata. Po wielu trudnych i długich poszukiwaniach
udało się wreszcie przełamać posoborowy kryzys naszej tożsamości oraz dać braciom jasny
ideał do zachowywania. Dziś już zakończył się czas poszukiwań, a rozpoczął czas
zachowywania tego, co przyrzekliśmy w czasie naszej profesji.
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, za nasz zakon, który jak matka troszczy się o to, abyśmy
wiedzieli, jak mamy żyć franciszkańskim charyzmatem. Prosimy Cię, Panie, o łaskę wierności
i gorliwości w zachowywaniu naszych Konstytucji, abyśmy kiedyś mogli otrzymać nagrodę
życia wiecznego, której obietnicę nam złożyłeś w czasie naszej profesji.
6. Nasze Statuty Prowincjalne
sobota
Lectio
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 ubożuchnych mieszkań i
chatek, raczej drewnianych niż kamiennych 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 mu
się światowym i co przypominałoby świat. Zależało mu na tym, by wszystko głosiło ubóstwo,
opiewało pielgrzymowanie i wygnanie.
ZD V
Meditatio
Nasze rozważania o regule pragniemy zakończyć medytacją, która dotyczy relacji
pomiędzy regułą a statutami prowincjalnymi. W przytoczonym powyżej fragmencie
Zwierciadła doskonałości odczytujemy,
jak konkretnie św. Franciszek rozumiał i
zachowywał ubóstwo w swoim otoczeniu. Jest prawdą, że każda teoria musi się przekładać na
praktykę. Ideał zapisany w regule musi mieć swój konkretny wyraz, ponieważ bez tego

pozostanie tylko pustym marzeniem. Reguła daje nam więc fundament, wyznacza, co mamy
robić. Konstytucje Generalne dają nam odpowiedź, jak mamy to robić. Jednak Konstytucje
Generalne z natury swojej są bardzo ogólne, ponieważ dotyczą całego zakonu, który składa
się z ponad 115 prowincji, położonych niemalże we wszystkich zakątkach świata.
Konstytucje wymagają więc jeszcze jednego dokumentu, który regulowałby zasady życia
braci w konkretnej prowincji – i tę rolę spełniają właśnie statuty prowincjalne.
Gdybyśmy więc szukali odpowiedzi, jak konkretnie powinno wyglądać życie zakonne,
to najbardziej szczegółową i bliską życiu odpowiedź znajdziemy w statutach prowincjalnych.
Pierwszą zasadą dotyczącą statutów prowincjalnych jest, że są one układane przez
braci należących do danej prowincji. Jest to prawo stanowione przez tych, których ono
bezpośrednio dotyczy. Tak więc statuty są dziełem prowincji i jako takie dają świadectwo, jak
konkretnie życie braci powinno wyglądać.
Zmiany w statutach dokonuje się podczas kapituły prowincjalnej. Jest to najwyższa
władza w prowincji i tylko ona może zmienić zapisy w statutach. Oczywiście, te zmiany
później wymagają zatwierdzenia przez kurię generalną w Rzymie. Zmiany dokonywane w
statutach są pozytywnym znakiem, świadczącym o dobrej kondycji duchowej prowincji.
Prawo ma służyć życiu, a jeśli te wciąż się zmienia, to i one powinny podążać za tymi
zmianami. Jest to dosyć duża różnica w podejściu do prawa partykularnego. Kiedyś było ono
bardziej statyczne i raczej nie ulegało modyfikacjom. Obecnie praktycznie co trzy lata
kapituła prowincjalna wprowadza różne zmiany.
Statuty prowincjalne oddają także specyficzny charakter prowincji. W nich ma odbicie
zarówno tradycja prowincji, jak i jej teraźniejszość. To właśnie po zachowywaniu statutów
prowincjalnych powinniśmy rozpoznać, że ten brat należy do takiej, a nie innej prowincji.
Statuty prowincjalne są jeszcze niejako uzupełniane przez inne statuty i regulaminy.
Na przykład cały pion formacji posiada swoje Zasady. Podobnie jest także z różnymi innymi
sektorami prowincji, takimi na przykład jak misje ludowe i zagraniczne, duszpasterstwo
powołaniowe, itp. Nie chodzi tutaj o przesadną wiarę w prawo, które miałoby zastąpić życie.
Te wszystkie statuty stoją na straży porządku i chronią braci przed szkodliwą improwizacją
albo czynieniu czegoś na własną modłę. Statuty zabezpieczają także ciągłość instytucji przy
zmianach personalnych. Ktoś, kto obejmuje dany sektor, nie musi zaczynać od zera, ale ma
możliwość kontynuacji tego, co czynili jego poprzednicy.
Także każdy nasz klasztor posiada swój program dnia, który jest takim najprostszym
regulaminem, według którego toczy się życie braci.
Prawo partykularne ma służyć braciom w tym, aby jak najwierniej zachowywali swój
sposób życia. Ważne jest, aby nigdy nie zagubić właściwej perspektywy pomiędzy prawem a
życiem. Zachowywanie prawa dla niego samego zabija ducha i niebezpiecznie formalizuje
kształt życia w naszych wspólnotach. Prawo służące życiu zabezpiecza je przed zbytnią
dowolnością i błędem.
Oratio
Dobry Boże, prosimy Cię o światło Ducha Świętego w tym, co dotyczy naszego prawa
partykularnego. Prosimy Cię, aby wszelkie zmiany w naszych statutach służyły braciom i
wskazywały drogę, jak lepiej i wierniej żyć swoim powołaniem. Nie pozwól, abyśmy wpadli w
niebezpieczeństwo formalizmu i zachowywali prawo dla samego prawa. Niech ono zawsze
służy Bożej chwale i pożytkowi braci.
VI niedziela zwykła
Lectio
Bądź pochwalony mój Panie
przez siostrę wodę,
która jest bardzo użyteczna,

pokorna,
cenna
i czysta.
św. Franciszek, Kantyk stworzeń 7
Meditatio
Kolejna strofa Kantyku stworzeń św. Franciszka dotyczy wody. Dla Biedaczyny
woda, tak jak i inne stworzenia, jest siostrą. To braterstwo ze stworzeniami ciągle przypomina
nam prawdę, że my wszyscy wyszliśmy z rąk tego samego Stwórcy – Boga, który jest ojcem.
Tak więc dla św. Franciszka nie tylko drugi człowiek jest bratem i siostrą, ale także każde
inne stworzenie. Dzięki tak szczególnej relacji św. Franciszka z Ojcem niebieskim,
Biedaczyna nabierał niespotykanej w jego czasach bliskości z całym światem stworzeń. Nie
tylko rozpoznawał w nich swoich braci i siostry, ale pragnął, aby i one razem z nim chwaliły
Boga Stwórcę. Dzięki temu jego spojrzenie na naturę było o wiele bardziej przenikliwe. To co
dla wielu nie znaczyło nic, dla św. Franciszka było znakiem miłości Stwórcy. A ponieważ
każde stworzenie woła do swego Stwórcy, tak Biedaczyna chciał, aby wszystko, co go otacza,
chwaliło razem z nim Boga.
Bądź pochwalony mój Panie
przez siostrę wodę,
która jest bardzo użyteczna,
Woda jest bardzo użyteczna, ponieważ bez niej praktycznie nie można nic na ziemi
uczynić. Woda jest podstawowym pierwiastkiem ziemi, bez którego nie ma życia. Tak jak
człowiek i wszelkie stworzenia ożywione nie mogą żyć bez powietrza i światła, tak też i bez
wody życie zamiera. Użyteczność wody widać w każdej dziedzinie życia. To ona dostarcza
wszystkim roślinom życiodajny pokarm. Woda jest dla człowieka w łonie matki jego
pierwszym i najbardziej przyjaznym środowiskiem. Człowiek, gdy ma wodę do picia może
przeżyć długi czas, obywając się bez pokarmu. Nawet przemysł ciężki nie może obyć się bez
wody, która jest konieczna choćby do wyprodukowania stali czy energii elektrycznej.
Powszechna użyteczność wody mówi nam o mądrości i wszechmocy Stwórcy.
Dalej św. Franciszek pisze o przymiotach wody, że jest ona
pokorna,
cenna
i czysta.
Pokorna, ponieważ woda ma tę właściwość, że zawsze spływa na koniec. Czymś
naturalnym dla wody jest to, że zajmuje ona ostatnie miejsce. Tylko ciśnienie sprawia, że
woda pcha się do przodu, co jest jakby wbrew jej naturze. Jest to bardzo piękny obraz pokory
i duchowego ubóstwa, które tak bardzo były drogie św. Franciszkowi. Jego ideałem było być
mniejszym, szukać i zajmować ostatnie miejsce. Woda była dla Biedaczyny uosobieniem
pokory, ponieważ do wszystkiego jest ona potrzebna, a zwykle nikt na nią nie zwraca uwagi.
Po prostu przyjmuje się ją jako coś zwyczajnego, oczywistego.
Woda jest cenna, a można to poznać wtedy, gdy jej zabraknie. Brak wody jest zawsze
klęską, która przynosi ze sobą obumieranie życia. Jej cena jest tym wyższa, o ile jest ona
konieczna dla ludzi. W tym kontekście możemy powiedzieć, że woda jest bezcenna i nic nie
może jej zastąpić.
Wreszcie św. Franciszek zachwycał się tym, że woda jest czysta jak kryształ. W
czasach św. Franciszka nie było jeszcze takiego zanieczyszczenia wody jak dziś. Nie było
potrzeby budowania oczyszczalni wód. Każda woda płynąca ze źródła, będąca w rzekach czy
jeziorach, była czysta. Dla Biedaczyny woda była więc uosobieniem czystości. Wiemy, że
czystość serca jest warunkiem do tego, aby człowiek mógł żyć w zażyłości z Bogiem. Jeśli

czystość dla nas będzie siostrą, to możemy być pewni, że nasze życie duchowe będzie jak
źródło wydające najpiękniejsze owoce.
Oratio
Dziękujemy Ci, Boże Stwórco, za dar wody. Ten dar mówi nam o Twojej potędze,
mądrości i miłości. Pragniemy uszanować Twoje dzieło stwórcze i nigdy nie zanieczyszczać
wody i środowiska. Pomóż nam być jak woda: pokornymi i czystymi, i przynoszącymi innym
życie.
1. Nawrócenie św. Franciszka
poniedziałek
Lectio
Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty: gdy byłem w
grzechach, widok trędowatych wydawał mi się bardzo przykry. I Pan sam wprowadził mnie
między nich i okazywałem im miłosierdzie. I kiedy odchodziłem od nich, to, co wydawało mi
się gorzkie, zmieniło mi się w słodycz duszy i ciała; i potem nie czekając długo, porzuciłem
świat.
św. Franciszek, Testament 1–3
Meditatio
Po zakończeniu medytacji na temat reguły św. Franciszka pragniemy teraz zająć się
jego testamentem. Jest to drugie, po regule, co do ważności pismo Biedaczyny, które wywarło
ogromny wpływ na cały jego zakon. Testament ma szczególny charakter, ponieważ chyba z
wszystkich pism św. Franciszka ma charakter najbardziej osobisty. Jego szczególna wartość
zawiera się w tym, że Biedaczyna napisał go pod koniec swego życia. Nie jest to więc pismo
ledwie co nawróconego młodzieńca, ale bardzo dojrzała synteza całej życiowej drogi i
duchowości. Można śmiało stwierdzić, że obok reguły jest to najbardziej dojrzałe i
przemyślane pismo św. Franciszka.
W testamencie mamy zawarte dane biograficzne Biedaczyny podane z autopsji, nie
zaś z zewnętrznej obserwacji. Przez to możemy zaobserwować, co św. Franciszek uznał za
najważniejsze w swoim życiu. Wobec wszystkich późniejszych jego biografii, testament
pozostanie na zawsze najbardziej wiarygodnym źródłem do poznania życia św. Franciszka.
Testament św. Franciszka jest także czymś bezcennym dla jego braci z tego powodu,
że jest w nim zawarta ostatnia wola ich świętego Fundatora. Wiemy, że człowiek, który
kończy swoje życie, pragnie bardzo syntetycznie przekazać potomnym to, co najważniejsze,
pomijając rzeczy drugorzędne. Tak więc w testamencie, obok elementów autobiograficznych,
znajdujemy najistotniejsze elementy charyzmatu św. Franciszka, i to według kolejności, jaką
on sam uznał za najważniejszą.
Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty: gdy byłem w
grzechach…Św. Franciszek rozpoczyna swój testament od stwierdzenia, że to Pan mu dał
rozpocząć. Biedaczyna rozpoznaje swoje nowe życie jako dar od Boga. To nie on rozpoczął i
to nie jest żadna jego zasługa, ale jest to działanie Boga. Jest to jedno z kluczowych pojęć w
duchowości Biedaczyny: to Bóg daje i inspiruje, a człowiek jedynie odpowiada. Człowiek nie
jest autorem swojej drogi, on tylko realizuje to, do czego Bóg go wzywa. Św. Franciszek nie
chciał przypisać sobie czegokolwiek z tego dobra, jakie się dokonało w jego życiu. To
wszystko było darem od Boga i tylko Jemu należy się za to chwała i wdzięczność.
Postawa oddawania Bogu chwały za to, co uczynił, była dla św. Franciszka
konsekwencją Jego duchowego ubóstwa. Być ubogim dla Biedaczyny znaczyło nie
przypisywać sobie niczego, a oddawać wszystko Bogu.
Św. Franciszek bardzo wyraźnie dzieli swoje życie na to, kiedy był w grzechach i to,
kiedy zaczął czynić pokutę. Wyrażenie św. Franciszka, gdy byłem w grzechach, nie oznacza
koniecznie jakiegoś uporczywego trwania w ciężkich grzechach. Chodzi tutaj bardziej o to, że

św. Franciszek kierował się w swoim postępowaniu moralnym czymś, co często było w
opozycji do Ewangelii. Pragnienie sławy i bogactwa, używanie i ciągła zabawa były tym, co
zdominowało jego młodość i podporządkowało sobie wszystkie jego wybory.
Opuszczenie świata oznaczało dla niego nie zmianę zamieszkania, aby móc być odtąd
w klasztorze. Zostawienie świata dla Biedaczyny znaczyło pozostawienie mentalności opartej
na żądzy posiadania, używania i władzy. Dlatego Biedaczyna wspomina, że przełomem było
dla niego pójście do trędowatych. Szpital trędowatych był miejscem wyklętym i niejako
wyłączonym ze świata. Nie było tam ani bogactwa, sławy czy też władzy. Byli tam ludzie
opuszczeni i straszliwie cierpiący, którzy nie mieli nic do dania w materialnym znaczeniu.
Okazało się, że właśnie w tym miejscu dla Biedaczyny to, co gorzkie, zmieniło się w słodycz
duszy i ciała. Św. Franciszek w tym najbardziej z ubogich miejsc na świecie spotkał Boga i
otrzymał tyle mocy, aby raz na zawsze wyrzec się mentalności tego świata. To spotkanie z
Bogiem wśród trędowatych było tak silne, że pod koniec swego ziemskiego życia Biedaczyna
pragnął powrócić do nich, aby im służyć.
Oratio
Boże, który każdego z nas dotknąłeś łaską powołania i wyprowadziłeś ze świata,
abyśmy mogli żyć według Ewangelii, przyjmij nasze podziękowania za ten dar. Wszystko, co
mamy, jest Twoim darem i Tobie jedynie chcemy oddać za to chwałę, nie przypisując sobie
niczego.
2. Wiara w kościołach
wtorek
Lectio
I Pan dał mi w kościołach taką wiarę, że tak po prostu modliłem się i mówiłem:
„Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, [tu] i we wszystkich kościołach Twoich, które są na
całym świecie i błogosławimy Tobie, że przez święty krzyż Twój odkupiłeś świat”.
św. Franciszek, Testament 4–5
Meditatio
Po darze nawrócenia św. Franciszek w swoim testamencie wspomina dar wiary. Znów
Biedaczyna używa wyrażenia Pan mi dał, przez co podkreśla, że jego doświadczenie wiary
jest darem od Boga, a nie owocem jego wysiłku.
Jest rzeczą znamienną, że Biedaczyna mówiąc o darze wiary, łączy go z kościołami.
To właśnie w nich został mu ten dar udzielony. Spoglądając na proces nawrócenia św.
Franciszka, można powiedzieć, że decydujące dla jego wiary były wizyty w trzech
kościołach.
Pierwszy kościół to San Damiano z wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego, z którego
Bóg przemówił do Biedaczyny: idź, odbuduj mój Kościół, który chyli się ku upadkowi. Kiedy
św. Franciszek pierwszy raz odwiedzał ten kościółek, to widział go w ruinie, jednak to nie
przeszkadzało mu, aby się tam długo modlić. Kościół San Damiano był świadkiem długich
czuwań św. Franciszka, które się koncentrowały na adoracji krzyża. W tym czasie w San
Damiano nie było jeszcze Najświętszego Sakramentu. To tutaj Biedaczyna ukrył się przed
poszukującym go ojcem. To wreszcie w tym kościele rozpoczęło się Franciszkowe
odbudowywanie Kościoła, najpierw materialne, a potem duchowe.
Drugi kościół, w którym został szczególnie obdarowany św. Franciszek, znajdował się
przy rynku w Asyżu i był dedykowany św. Mikołajowi. To w nim św. Franciszek, wraz z
pierwszym swym towarzyszem Bernardem, trzykrotnie otwierał Ewangelię, by odnaleźć
odpowiedź na pytanie: co robić. To w tym kościele Bóg poprzez karty swojej Ewangelii
udzielił św. Franciszkowi światła co do sposobu życia.
Trzeci kościół, w którym Biedaczyna otrzymał najwięcej łask, to Porcjunkula. Ten
położony wtedy w lesie kościółek stał się matką dla św. Franciszka i jego rodziny. Był

miejscem objawienia ewangelicznej formy życia i kołyską, w której rodzili się bracia. To z
Porcjunkuli Franciszek udawał się na swoje wyprawy misyjne i do niej wracał. Było to jedyne
miejsce, do którego św. Franciszek się przywiązał, pragnąc przy nim zakończyć swoją
ziemską wędrówkę. Kościół w Porcjunkuli był dla Biedaczyny miejscem doświadczenia
miłosierdzia Bożego poprzez odpust zupełny.
Spoglądając na te trzy kościoły, nie możemy się dziwić, że św. Franciszek właśnie tak
sformułował prawdę o drugim darze, jakiego udzielił mu Pan. Łaska wiary wzrastała w
Biedaczynie wraz z jego coraz to intensywniejszymi spotkaniami z Bogiem. Narzędziem,
przez które umacniała się wiara św. Franciszka była modlitwa. Te trzy wspomniane kościoły
były świadkami gorącej modlitwy Biedaczyny. To w trakcie modlitwy Biedaczyna otrzymał
najwięcej światła co do swego życia i posłannictwa.
Modlitwa i wiara są ze sobą ściśle połączone. Można powiedzieć, że jedną z miar
wiary jest modlitwa. Gdy człowiek traci wiarę, przestaje się modlić. Gdy doświadczenie
wiary staje się głębsze, pogłębia się też i modlitwa. Wiara karmi się modlitwą, i jako taka bez
modlitwy nie istnieje.
Logiczne więc jest połączenie przez św. Franciszka wiary z modlitwą. Chciał
Biedaczyna w każdym kościele uwielbiać i adorować Boga. Umieścił więc w swoim
testamencie krótką modlitwę, która stała się dziedzictwem całego jego zakonu.
Modlitwę Wielbimy Cię odmawiamy, ilekroć wejdziemy do jakiegoś kościoła czy
kaplicy. Jest to moment naszej adoracji, a zarazem i prośba, abyśmy modlili się z taką wiarą i
miłością, jakie miał św. Franciszek, gdy nawiedzał różne kościoły. Warto się zastanowić nad
relacją modlitwy i wiary w naszym życiu. Jeśli w ciągu dnia znajdujemy czas na osobistą
modlitwę, to możemy wtedy podziękować Bogu za zachowany dar wiary. Jeśli jednak nigdy
w ciągu dnia, poza obowiązkowymi godzinami, nie widać nas w naszym klasztornym
oratorium, jest to znak bardzo niepokojący, świadczący o słabości naszej wiary.
Oratio
Pragniemy się teraz Panie w duchu przenieść do tych kościołów, w których nas
szczególnie dotknąłeś swoją łaską, bowiem każdy z nas ma swoją Porcjunkulę czy San
Damiano. Pragniemy Cię, Panie, w tych kościołach uwielbić i podziękować Ci za dar wiary.
3. Franciszek i kapłani
środa
Lectio
Potem dał mi Pan i daje tak wielkie zaufanie do kapłanów, którzy żyją według zasad
świętego Kościoła Rzymskiego ze względu na ich godność kapłańską, że chociaż
prześladowaliby mnie, chcę się do nich zwracać. I chociaż miałbym tak wielką mądrość jak
Salomon, a spotkałbym bardzo biednych kapłanów tego świata, nie chcę wbrew ich woli
nauczać w parafiach, w których oni przebywają. I tych, i wszystkich innych chcę się bać,
kochać i szanować jako moich panów. I nie chcę dopatrywać się w nich grzechu, ponieważ
rozpoznaję w nich Syna Bożego i są moimi panami.
św. Franciszek, Testament 6–9
Meditatio
Trzecim darem, o którym pisze św. Franciszek w swoim testamencie, była wiara w
kapłanów. Także i za tymi słowami stoi nie teoria, ale duchowe doświadczenie Biedaczyny,
które pod koniec swego życia uznał jako szczególnie ważne.
Można śmiało powiedzieć, że św. Franciszek miał szczęście do kapłanów i wiele od
nich otrzymał. Pierwszymi kapłanami, z którymi zetknął się osobiście, byli ci, którzy uczyli
w przykatedralnej szkole. To oni nauczyli Biedaczynę czytać i pisać w języku łacińskim.
W trakcie nawrócenia św. Franciszka szczególną rolę odegrał kapłan staruszek, który
mieszkał przy kościółku San Damiano. To z nim poszukujący swojej drogi św. Franciszek

prowadził długie rozmowy. Ten kapłan dał mu także piękny przykład wolności od pieniędzy.
Kiedy Biedaczyna sprzedał materiały i dywany z magazynu swego ojca na targu w Foligno, a
zarobione w ten sposób pieniądze przyniósł do tego kapłana, to tenże ich nie przyjął. Uczynił
to nie tylko z obawy przed ojcem św. Franciszka, ale i z głębokiego przekonania, że to nie jest
właściwa droga. Nie chodzi tu o szybkie odbudowanie San Damiano za pieniądze, ale o pracę
własnymi rękami i przemianę własnego życia. Nie przyjmując pieniędzy, uświadomił
Biedaczynie, że Bóg chce jego samego, nie zaś jego pieniędzy.
Kolejnym kapłanem, który odegrał opatrznościową rolę w życiu św. Franciszka, był
biskup Asyżu Gwidon. Gdy nikt nie rozumiał św. Franciszka, gdy wielu myślało, że on
oszalał, to biskup Gwidon okazał się mężem o ogromnej przenikliwości serca. Nie odrzucił
poszukującego św. Franciszka, ale podał mu swoją pomocną dłoń. W długich rozmowach
przekonał się, że ma do czynienia z tajemniczym działaniem Boga. Pomagał św.
Franciszkowi rozeznać wolę Bożą, a przede wszystkim uchronił go od pobłądzenia. To dzięki
niemu od samego początku św. Franciszek chciał być w Kościele i służyć Kościołowi.
Obecność zaś biskupa Gwidona uświadomiła mu, że nie ma Kościoła bez kapłaństwa.
Biedaczyna pod koniec swego życia rozpoznaje, że to Pan mu dał i daje tak wielkie
zaufanie do kapłanów. Ten dar uchronił go przed zbłądzeniem i odpadnięciem od Kościoła.
Nie można żyć w Kościele i mu owocnie służyć bez zaufania, wiary i czci względem
kapłanów.
Trzeba pamiętać, że św. Franciszek pisał swój testament w czasach, kiedy kapłanów w
jego zakonie było bardzo niewielu. Zakon jako taki był wspólnotą braterską, w której
większość stanowili bracia niekapłani. Sam św. Franciszek także nie był kapłanem. Dlatego
też w swoim testamencie zajął się przede wszystkim relacją do kapłanów diecezjalnych, chcąc
im zawsze i wszędzie okazywać cześć i szacunek.
Biedaczyna w swoim zaufaniu do kapłanów nie był kimś naiwnym. Zdawał sobie
doskonale sprawę z ich ludzkiej słabości i grzeszności, której z pewnością sam
niejednokrotnie doświadczył. Źródłem zaufania do kapłanów nie była ich osobista świętość,
ale wiara w znamię kapłaństwa, które oni nosili. To właśnie to niezatarte znamię dawało
kapłanom władzę sprawowania Eucharystii i sakramentu pojednania.
To zaufanie i miłość do kapłanów było też odpowiedzią św. Franciszka na herezje, z
którymi się spotykał. Wszystkie herezje z jego czasów kwestionowały kapłaństwo, a
zwłaszcza to widzialne, a co za tym idzie także Eucharystię. To Biedaczyna pomógł odnowić
ówczesnym prostym ludziom wiarę w kapłanów i, co za tym idzie, pogłębić życie
sakramentalne. Ta głęboka cześć do kapłaństw okazała się być jedną z najważniejszych cegieł
w odbudowywanym Kościele. Cegłą szczególnie cenną, o której nigdy nie możemy
zapomnieć.
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, za tych kapłanów, których postawiłeś na naszej drodze. Z
pewnością każdy z nas wiele im zawdzięcza. Modlimy się za wszystkich kapłanów, a zwłaszcza
za tych, z którymi razem pracujemy i którym służymy pomocą. Nie chcemy, aby ich słabości
przysłoniły nam tę wielką godność, jaką w sobie noszą. Jezu, Boski Kapłanie, wspomagaj ich
swoją mocą.
4. Cześć do Eucharystii
czwartek
Lectio
I postępuję tak, ponieważ na tym świecie nie widzę niczego wzrokiem cielesnym z
Najwyższego Syna Bożego, tylko Jego Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew, które oni
przyjmują i oni tylko innym udzielają. I pragnę, aby te najświętsze tajemnice były ponad
wszystko czczone, uwielbiane i umieszczane w godnych miejscach.

św. Franciszek, Testament 10–11
Meditatio
Po deklaracji wiary i zaufania w kapłanów, św. Franciszek jest bardzo konsekwentny
w swoim testamencie, bowiem dotyka tematu Eucharystii. Biedaczyna wiedział doskonale, że
nie ma Kościoła bez Eucharystii, a tejże nie ma bez kapłaństwa. Tak więc jego nadzwyczajny
stosunek do kapłanów znajduje swoją kontynuację w relacji do Eucharystii.
Bardzo osobiste jest wyznanie Biedaczyny, że postępuje tak, ponieważ na tym świecie
nie widzę niczego wzrokiem cielesnym z Najwyższego Syna Bożego, tylko Jego Najświętsze
Ciało i Najświętszą Krew. Jest to jego wyznanie wiary, które potwierdza centralną pozycję,
jaką w jego życiu zajmowała Eucharystia. Nic w Kościele nie przedstawiało dla Biedaczyny
takiej wartości jak Eucharystia. Tylko w niej i przez nią Biedaczyna mógł widzieć, dotykać i
przyjmować swego Zbawiciela.
Jakie były źródła tak szczególnej wiary św. Franciszka w Eucharystię? Niewątpliwie
były one podwójne: biblijne i kościelne.
Wiemy, że dla św. Franciszka słowa Jezusa, czyli Ewangelia, nigdy nie były tylko
jakąś teorią, ale słowem żywym i realnym. Biedaczyna medytując słowa Jezusa o Chlebie
Żywym, a także scenę ustanowienia Eucharystii w Wieczerniku, odkrył, że to wszystko jest
zawarte w tajemnicy Eucharystii. Słowa Nowego Testamentu stawały się dla niego czymś
żywym i realnym, wobec czego nie mógł pozostać obojętny.
Eucharystia miała dla św. Franciszka dwa wymiary: adoracyjny i ofiarny. Adoracja
Eucharystii była dla Biedaczyny jakby szczytem pobożności. W niej był najbliżej Boga,
którego tak kochał. Dzieliła go od Niego jedynie postać kawałka białego chleba. Nie można
się więc dziwić, że jak tylko było to możliwe, adorował w kościołach Najświętszy
Sakrament. Nie tylko że sam adorował, ale radził i polecał to czynić innym.
Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadziła Biedaczynę do jego jak
najpełniejszego uczestnictwa we Mszy świętej. Nie mógł wyjść Biedaczyna z podziwu nad
miłością Boga, że Ten, którego adorował, dawał się jako pokarm. Dlatego adoracja dla
Biedaczyny była zawsze prostą drogą do gorliwego uczestnictwa we Mszy świętej. Słowa
Jezusa, że kto spożywa Jego Ciało i pije Jego Krew ma życie na wieki, nie były dla
Biedaczyny teorią, ale codzienną praktyką. On, który był ożywiony niezwykłym pragnieniem
Boga i wieczności, właśnie przez uczestnictwo we Mszy świętej znajdował choć częściowe
spełnienie swoich pragnień.
To św. Franciszek, jakby powtarzając słowa Jezusa, uroczyście deklarował w swoim
liście do wiernych, że kto nie je Jego Ciała i nie pije Jego Krwi, nie może wejść do królestwa
Bożego.
Na czasy, w których żył i działał św. Franciszek, przypadła prawdziwa krucjata
eucharystyczna, zapoczątkowana w 1215 roku przez Sobór Laterański IV. Sobór ten
przypomniał wiernym o obowiązku uczestnictwa we Mszy św. i przyjmowaniu Eucharystii, a
także o odpowiedniej czci jej należnej. Kolejni papieże – Innocenty III, a później Honoriusz
III – wyznaczyli św. Franciszkowi zadanie, aby szerzył wiarę i cześć w Eucharystię. Św.
Franciszek czynił to swoim słowem i przykładem. Nie tylko że sam adorował i przyjmował
Eucharystię, ale poświęcił jej w swoich nielicznych pismach bardzo dużo miejsca.
Z tego fragmentu testamentu wynika, jak bardzo św. Franciszek kochał Eucharystię i
jak ważne miejsce zajmowała ona w jego doświadczeniu duchowym. Testament Biedaczyny
pozostanie dla nas na zawsze jego ostatnią wolą, przekazaną nam jego duchowym synom.
Warto więc w tym miejscu zapytać się o naszą osobistą relację do Eucharystii. Na ile jest ona
odbiciem tego, co nam pozostawił w swej ostatniej woli św. Franciszek? Chodzi tutaj nie
tylko o wymiar pobożności osobistej, ale także o podkreślenie miejsca Eucharystii w naszej
misji ewangelizacyjnej. Czy wobec tak wielkiego zeświecczenia nie ma potrzeby nowej

krucjaty eucharystycznej, na wzór tej zapoczątkowanej przez Innocentego III, a tak owocnie
podjętej przez św. Franciszka?
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, za dar Eucharystii. Pragniemy jak najgłębiej wyrazić naszą
miłość, cześć i wdzięczność względem Ciebie, który ukryłeś się pod świętymi postaciami
chleba i wina. Niech nigdy nie zabraknie nam gorliwości w głoszeniu Twojej chwały, o Jezu
ukryty w Najświętszym Sakramencie.
5. Cześć do Bożego Słowa
piątek
Lectio
Gdzie tylko znajdę w miejscach nieodpowiednich napisane najświętsze imiona i słowa
Jego, pragnę je zbierać i proszę, aby je zbierano i składano w odpowiednim miejscu.
św. Franciszek, Testament 12
Meditatio
Pan udzielił św. Franciszkowi daru wiary w kapłanów, Eucharystię i w swoje słowo.
Znajdujemy tutaj logikę i ciągłość. Nie ma Kościoła bez Eucharystii i kapłaństwa, ale także i
bez Słowa Bożego. To Kościół jest stróżem, który otrzymał i przechował nam Słowo Boże.
To w Kościele św. Franciszek usłyszał słowo od Boga, które odmieniło jego życie. Pod
koniec swego życia Biedaczyna w testamencie wyraźnie świadczy, jak Słowo Boże zajmuje
ważne miejsce w jego doświadczeniu duchowym, i jak bardzo powinno być ono czczone
przez braci.
W pismach św. Franciszka termin słowo posiada całą gamę znaczeń, które ujawniają
nam bogactwo ducha Biedaczyny.
Najważniejsze znaczenie terminu słowo u św. Franciszka to Słowo wcielone i
odwieczne, czyli druga Osoba Boska. Jezus, który jest odwiecznym Słowem Ojca, zawiera w
sobie całą pełnię Bóstwa. Jest Słowem, które istnieje, które nie ma ani początku, ani końca.
Jezus jest słowem, które jest i nigdy istnieć nie przestanie. W Jezusie jest zawarta cała miłość
Ojca niebieskiego. Ta miłość, która jest niewypowiedziana i niewyobrażalna dla człowieka,
stała się widzialna i niejako namacalna w osobie Jezusa.
Drugie znaczenie terminu słowo to słowa konsekracji, jakie kapłan wypowiada w
czasie Mszy św. Dla św. Franciszka te słowa stanowiły zawsze niezwykłą tajemnicę – Bóg,
który, poprzez słowa wypowiadane przez kapłana, zstępuje na ziemię. Słowo, które z chleba
czyni Ciało Pańskie, a z wina Krew Jezusa. Tu Biedaczyna doświadczał niezwykłej mocy
słowa, przez które Bóg czyni za każdym razem jeden z najniezwyklejszych cudów, jakie tylko
On sam mógł ustanowić. Także i tu ma źródło wielka cześć, jaką Biedaczyna żywił względem
kapłanów, bowiem tylko oni mogą wypowiadać słowa konsekracji.
Kolejne znaczenie terminu słowo to Słowo Boże zawarte w Starym i Nowym
Testamencie. Wiemy, że św. Franciszek był szczególnym czcicielem Bożego Słowa,
ponieważ był jego wyjątkowym słuchaczem. Słowa zapisane w Biblii stanowiły dla
Biedaczyny najbardziej pożywny pokarm duchowy. Były mu pociechą, światłem i mocą na
jego drogach. Św. Franciszek uczynił Ewangelię zasadą swego życia. Nią we wszystkim się
kierował i ją chciał głosić.
Karty Ewangelii były dla Biedaczyny czymś bezcennym, bez których nie byłoby ani
jego, ani zakonu. Można powiedzieć, że to Słowo Boże zrodziło i ukształtowało Biedaczynę.
Jeszcze inne znaczenie terminu słowo u św. Franciszka to słowo, które było głoszone
przez kaznodziejów i teologów. Dla Biedaczyny usta kaznodziei były przedłużeniem ust
Boga, z których płynęło słowo dające życie. Wiemy, jak bardzo św. Franciszek chciał słuchać

tych słów i jak sobie je cenił. Jednocześnie sam Biedaczyna czuł się powołany do tego, aby
głosić ludowi Słowo Boże.
Widząc, jak bardzo wielorakie znaczenie miał termin słowo u św. Franciszka, trzeba
by sobie zadać pytanie, jakie ma ono znaczenie dla nas. Ważne jest, jakim słowem się
karmimy, bowiem to słowo nas wypełnia i tworzy. Biedaczyna karmił się słowami
pochodzącymi od Boga i to one go ukształtowały, czyniąc go wielkim świętym. Jeśli
dopuszczamy do siebie słowa błahe, puste, nic nieznaczące, to one będą w nas tworzyć
pustkę. Jeszcze gorzej, jeśli to będą słowa kłamstwa, bowiem mogą one w nas stworzyć świat
pełen iluzji i zakłamania, z którego później jest bardzo trudno wyjść.
Jakie wreszcie słowa mamy dla innych? Wiemy z pewnością z własnego
doświadczenia, jak słowem można łatwo zranić, a nawet zabić. Czasem jedno złe słowo może
wyrządzić niepowetowane szkody, których nie sposób później naprawić. Dlatego też musimy
wciąż kontrolować swoje słowa. Niech one zawsze będą budujące. Nasze usta winny być
przedłużeniem ust Boga, z których wypływają słowa prawdy i dobra.
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje Słowo, które na różne sposoby kierujesz do nas.
Pragniemy każde Twoje Słowo przyjmować z wiarą i posłuszeństwem. Niech ono wydaje w
nas plon stokrotny. Prosimy Cię też, aby i nasze słowa, które wypowiadamy, były zawsze
budujące naszych bliźnich.
6. Cześć do teologów
sobota
Lectio
I wszystkich teologów i tych, którzy nam podają najświętsze słowa Boże, powinniśmy
szanować i czcić jako tych, którzy dają nam ducha i życie.
św. Franciszek, Testament 13
Meditatio
Św. Franciszek cześć, którą ma do kapłanów, Eucharystii, rozszerza także na
teologów. Kim byli teolodzy w czasach Biedaczyny? Sobór Laterański IV postanowił, aby we
wszystkich katedrach i większych kościołach był ustanowiony urząd teologa. Kapłan
zasiadający na tym urzędzie miał za zadanie uczyć teologii w danym kościele oraz pomagać
miejscowym kapłanom w tym wszystkim, co było związane z duszpasterstwem.
Ten urząd był czymś nowym w Kościele i miał za zadanie ożywić formację ciągłą
kapłanów i wiernych. Jest czymś oczywistym, że urząd teologa mógł objąć tylko i wyłącznie
kapłan dogłębnie wykształcony i posiadający odpowiednie kompetencje. Można powiedzieć,
że owi teolodzy, w pozytywnym znaczeniu, stanowili wtedy elitę w kościołach.
Ponieważ była to nowa funkcja, św. Franciszek, idąc za wskazaniami papieży,
obdarzył ją szczególną czcią i zaufaniem, i to samo polecił czynić swoim braciom.
W tym miejscu możemy dotknąć po raz kolejny tematu relacji św. Franciszka do
nauki. Słowa testamentu są jednoznaczne: Biedaczyna czcił i szanował teologów jako tych,
którzy dają nam ducha i życie. Jego stosunek do wiedzy teologicznej był pozytywny, a nawet
więcej, był pełen czci i szacunku. Św. Franciszek wiedział doskonale, że bez właściwego
przekazu prawdy teologicznej bardzo szybko popadnie się w płytki fideizm. Wiara ma swoje
fundamenty w prawdzie objawionej, którą przekazuje nam teologia.
Jedyną rzeczą, której Biedaczyna się obawiał, to oddzielenie teologii od życia, wiary
od praktyki. Na nic wiedza, która nie służy miłości Boga i człowieka. Wiedza taka powoduje
tylko pychę, która jest jedną z największych przeszkód do życia zgodnego z wolą Bożą.
Nie było więc nigdy u św. Franciszka kwestii, czy bracia mogą studiować czy nie, ale
zawsze istniał problem, jak ta wiedza służy powołaniu braci.

W ciągu historii naszego zakonu raz po raz powracał problem studiów. Miał on
podwójne źródło. Zakon, który z czasem stał się wspólnotą, w której większość stanowili
kapłani, musiał zatroszczyć się o ich formację do święceń. Studia stały się także
koniecznością ze względu na wciąż wzrastające wymagania, jakie braciom stawiała misja
ewangelizacyjna. Ewangelizacja wymaga także przygotowania akademickiego. Jest
tragicznym błędem sądzić, że wystarczą nam studia seminaryjne. One stanowią konieczny
fundament do kapłaństwa, ale nie są w stanie wyczerpać późniejszych potrzeb. Dlatego jest
zjawiskiem bardzo pozytywnym, jeśli w prowincji wielu braci chce i podejmuje studia
specjalistyczne.
Z czasem każda prowincja zakonu miała swoje studia domowe, w której bracia
lektorzy uczyli młodszych współbraci dyscyplin teologicznych, potrzebnych do przyjęcia
święceń kapłańskich. Te studia domowe przekształciły się później w wyższe seminaria
duchowne. Jest wielkim dobrem, iż nasza prowincja posiada własne seminarium duchowne.
To w nim przede wszystkim koncentruje się życie intelektualne naszej prowincji.
Z jakąż wdzięcznością możemy dziś wspomnieć niektórych braci profesorów, którzy
uczyli nas w seminarium. Z pewnością wykłady wielu z nich nie tylko dały nam konieczną
wiedzę, ale także i ukształtowały nas duchowo i intelektualnie. To do nich powinniśmy
odnieść słowa św. Franciszka z testamentu mówiące o czci i szacunku.
Chciejmy także na nowo sobie uświadomić konieczność studium w życiu duchowym i
intelektualnym każdego z nas. Brak solidnego codziennego studium szybko sprawi, że
staniemy się niezdolni do owocnego dialogu ze współczesnym światem. Ale też i odwrotnie,
solidna, wciąż odnawiana wiedza teologiczna jest doskonałym narzędziem do dialogu z
każdym człowiekiem. Wtedy to i my, tak jak średniowieczni teolodzy w katedrach i
kościołach, będziemy podawać najświętsze słowa Boże.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, o gorliwość w studiowaniu świętej teologii. Niech każde słowo,
które później będziemy głosić ludowi, będzie przez nas dogłębnie przemyślane i przemodlone.
Broń nas od duchowego lenistwa, które tak często nam podpowiada, że nabytej wiedzy nam
już wystarczy. Daj nam pragnienie poznawania Cię!
VII niedziela zwykła
Lectio
Bądź pochwalony mój Panie
przez brata ogień,
którym oświecasz noc,
a który jest
piękny,
radosny,
mocny
i silny.
św. Franciszek, Kantyk stworzeń 8
Meditatio
Kolejna strofa Kantyku stworzeń św. Franciszka jest poświęcona ogniowi. Całe
stworzenie pochodzące od Boga jest znakiem Jego potęgi i mądrości, podobnie jest i z
ogniem. Także ogień jest dla wszystkich innych stworzeń bratem, ponieważ pochodzi od tego
samego Stwórcy.
Każde dzieło chwali swego Stwórcę, wskazuje na Niego i mówi nam, kim On jest.
Gdy spojrzymy w ten sposób na ogień, możemy bardzo szybko dojść do poznania wielu
przymiotów, jakie ma Bóg.
Bądź pochwalony mój Panie

przez brata ogień,
którym oświecasz noc,
Ogień jest źródłem światła, jasności, która rozświetla ciemność. Nie ma ognia, który
nie dawałby światła. Te dwa zjawiska: ogień i światło, są od siebie nierozłączne.
Bóg jest miłością, która jak ogień płonie i rozświetla ciemności. Można porównać
Boga do ognia, który daje, co ma w sobie: światło i ciepło. Bóg jest światłością, to dzięki
Niemu możemy dostrzegać rzeczy, takimi jakimi one są. Światło powoduje, że wszystko staje
się jawne, oczywiste, widzialne. Gdzie jest światło, tam jest życie. W ciemnościach życie
zanika i ginie. Bóg przynosi człowiekowi światło, szatan odwrotnie – ciemności. Bóg chce,
aby człowiek poznawał i żył w prawdzie, szatan odwrotnie – zakłamuje człowieka i chce, by
ten żył w ciemności.
Można porównać ogień do żaru miłości. To co najbardziej rozświetla życie człowieka,
to miłość. Miłość jest jak ogień potężna i mająca w sobie moc wszystko spalić. Gdy miłość
żarzy się wielkim płomieniem, to nic nie jest w stanie jej się oprzeć. Taka miłość pokona
każdą przeszkodę. Św. Franciszek patrząc na ogień, z pewnością modlił się o to, aby w jego
sercu płonął żar miłości. Mając ten żar w sobie, był gotowy pokonać jakąkolwiek trudność. W
momencie, gdy ogień w sercu wygasa, człowiek wpada w apatię, zniechęcenie i w ciemność.
Bez wewnętrznego żaru jest prawie niezdolny do uczynienia czegoś dobrego, a to, co czyni,
jest wielkim ciężarem. Nie dziwmy się więc, że Biedaczyna zawsze chciał, by jego bracia
mieli w sobie żar Ducha Świętego wraz z Jego uświęcającym działaniem. Mieć ten żar, to
mieć wszystko!
Ogień, według św. Franciszka, jest piękny i radosny. To piękno wyraża się w żywości
i niepowtarzalności; nie ma dwóch identycznych płomieni. Piękno ognia jest też i dlatego tak
wyraziste, ponieważ jest ono naturalne. Jest ono odbiciem piękna swego Stwórcy, które nigdy
się nie powtarza, ale jest zawsze nowe.
Kolejny przymiot ognia, według Biedaczyny, to ten, że jest on mocny i silny. Wiemy,
że w ogniu jest też wielka niszczycielska moc, która, jeśli wymknie się z mocy człowieka, jest
bardzo niebezpieczna. Ogień może strawić wiele dóbr i dlatego trzeba być z nim bardzo
ostrożnym. Z ogniem nie można żartować, tak jak i z Bogiem. Lekceważenie sobie Boga, to
igranie z ogniem i jego niszczycielską mocą. Tylko dzieci potrafią się bawić ogniem, nie
przewidując niebezpieczeństwa. Niedojrzałość człowieka można poznać po jego lekceważącej
relacji do Boga.
Ogień winien budzić w człowieku respekt, który chroni przed nadużywaniem go. Gdy
zdamy sobie sprawę z potęgi Boga, Jego mocy i siły, to i my nigdy nie będziemy nadużywać
Jego cierpliwości. Bóg, tak jak i ogień, stanie się wtedy sprzymierzeńcem człowieka, chroniąc
go i pomagając mu we wszystkim.
Oratio
Dobry Boże, dziękujemy Ci za dar ognia. Dziękujemy Ci za żar Twojej miłości, którą
tyle razy rozpalałeś w naszych sercach. Chcemy, abyś nam pomagał utrzymywać ten żar.
Niech ogień Twojej miłości wypali w nas to wszystko, co jest związane ze starym człowiekiem
i niech jak pochodnia oświeca nam nasze drogi.
1. Pan sam objawił mi sposób życia
poniedziałek
Lectio
I gdy Pan zlecił mi troskę o braci, nikt mi nie wskazywał, co mam czynić, lecz sam
Najwyższy objawił mi, że powinienem żyć według Ewangelii świętej. I ja kazałem to spisać w
niewielu prostych słowach, i Ojciec Święty potwierdził mi. A ci, którzy przychodzili przyjąć
ten sposób życia, rozdawali ubogim wszystko, co mogli posiadać; i zadowalali się jedną
tuniką połataną od spodu i z wierzchu, sznurem i spodniami. I nie chcieliśmy mieć więcej.

św. Franciszek, Testament 14–17
Meditatio
Kolejne fragmenty testamentu św. Franciszka dotyczą jego relacji do przychodzących
braci. Jak wiemy, św. Franciszek po swoim nawróceniu nie miał w planach zakładania
jakiegoś nowego zakonu ani nawet gromadzenia wokół siebie jakichś towarzyszy. To Pan dał
mu braci, to Bóg był Tym, który posłał Biedaczynie towarzyszy.
Ci pierwsi bracia mieli tylko jedno pragnienie: by być ze świętym Franciszkiem i żyć
tak jak on. Zaś Biedaczyna przyjął tych braci z wiarą jako dar od Boga. Było czymś
naturalnym, że św. Franciszek zaczął się troszczyć o tych braci.
Jak ta troska wygladała? Przede wszystkim św. Franciszek był razem ze swymi
braćmi. Zwłaszcza w pierwszej fazie powstawania zakonu, kiedy wspólnota braci liczyła
tylko kilka osób, było to możliwe. Biedaczyna nie żałował żadnemu z braci swego czasu,
rozmawiał z nimi, dzieląc się swoimi przeżyciami, a przede wszystkim modląc się razem.
Troszczył się Biedaczyna o to, by jego braciom nie zabrakło odwagi w trudach naśladowania
Pana. Troska Biedaczyny wypływała z jego miłości ojcowskiej i braterskiej. Płynęła ona
bardziej z serca i intuicji, aniżeli z jakiegoś doświadczenia.
Św. Franciszek pisze bardzo szczerze: nikt mi nie wskazywał, co mam czynić, lecz sam
Najwyższy objawił mi, że powinienem żyć według Ewangelii świętej. Jest to bardzo ważne
wyznanie Biedaczyny, że inspiracja, jaką otrzymał, pochodziła bezpośrednio od Boga. To
Stwórca oświecił go i nakazał mu, aby żył według świętej Ewangelii. Zarówno biskup Asyżu
Gwidon, a później kardynałowie protektorzy i papieże jedynie doradzali Biedaczynie co do
szczegółów prawnych zakonu. Sama inspiracja jednak nie wychodziła od nich, ale od samego
Boga. Biedaczyna bardzo precyzyjnie określa sposób życia braci: według świętej Ewangelii.
Pisze tak i dlatego, aby później nikt nie miał wątpliwości co do formy życia.
Wspomina też Biedaczyna ważny moment, jakim było potwierdzenie tego sposobu
życia przez Ojca Świętego.
Dalej Biedaczyna sięga pamięcią do pierwszych braci i do ich gorliwości. Ci pierwsi
jego towarzysze przychodzili sami, powodowani Bożą inspiracją. Coś, co weryfikowało tę
inspirację, to było ubóstwo. Ich pierwszym krokiem było rozdawanie swojego majątku
ubogim, tak by nic nie przeszkadzało im w naśladowaniu Chrystusa. Było to niezwykłe
świadectwo, zwłaszcza że wielu z pierwszych braci wywodziło się z zamożnych warstw. Ich
porzucenie świata było czymś bardzo konkretnym, wręcz namacalnym.
Pisze św. Franciszek, że zadowalali się jedną tuniką połataną od spodu i z wierzchu,
sznurem i spodniami. Praktycznie ci pierwsi bracia posiadali tylko to, co mieli na sobie.
Dzięki temu ich sposób życia był bardzo jednoznaczny, radykalny, a przez to przyciągający
innych. Nie dziwmy się więc, że ta pierwsza malutka wspólnota braci tak szybko rozrosła się
w kilkutysięczny zakon. Jeszcze bardziej mogą nas poruszyć słowa św. Franciszka: i nie
chcieliśmy mieć więcej. Być może bardzo szybko wielu ludzi, widząc ich autentyczność i
radykalizm, chciało ich obdarować różnymi rzeczami. Tutaj jednak Biedaczyna i bracia mieli
wielką stałość woli w postanowieniu nieposiadania niczego na własność. To nie dlatego nic
nie posiadali, że nie mogli mieć, ale dlatego, że nie chcieli.
Z pewnością jest to jedna z najpiękniejszych wskazówek, jaką św. Franciszek zostawił
nam w swym testamencie. Chodzi tutaj o naszą dobrą i stałą wolę, że to my musimy chcieć i
nikt nas w tym nie zastąpi, czy wyręczy.
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, za początki naszego powołania, za radykalizm, jaki wtedy Ty
sam wlałeś w nasze wnętrza. Prosimy Cię, Panie, umocnij naszą wolę, abyśmy dalej pragnęli
żyć według tego prostego sposobu życia, objawionego św. Franciszkowi przez Ciebie, a
potwierdzonego przez Kościół.

2. Modlitwa i praca
wtorek
Lectio
Oficjum odmawialiśmy my, klerycy, jak inni duchowni; nieklerycy odmawiali: „Ojcze
nasz”; i bardzo chętnie przebywaliśmy w kościołach. I byliśmy niewykształceni i ulegli
wszystkim. I ja pracowałem własnymi rękami i pragnę pracować; i chcę stanowczo, aby
wszyscy inni bracia oddawali się pracy, co jest wyrazem uczciwości. Ci, którzy nie umieją,
niech się nauczą, nie z powodu chciwości, aby otrzymać wynagrodzenie za pracę, lecz dla
przykładu i zwalczania lenistwa.
św. Franciszek, Testament 18–21
Meditatio
Św. Franciszek wspomina swoją pierwszą wspólnotę jako tę, która była całkowicie
oddana kultowi Boga i służbie ludziom. Biedaczyna ujmuje tutaj znów istotne elementy życia
braci mniejszych – modlitwę, pracę i działalność apostolską.
Oficjum odmawialiśmy my, klerycy, jak inni duchowni; nieklerycy odmawiali: „Ojcze
nasz”; i bardzo chętnie przebywaliśmy w kościołach.
Bracia są przede wszystkim powołani do tego, aby się modlić. Modlitwa była, jest i
będzie podstawą życia i działalności braci. Jest ona ich pierwszą i podstawową aktywnością.
Biedaczyna w swoim testamencie daje pierwszeństwo modlitwie liturgicznej Kościoła. Ma to
kilka przyczyn. Boskie oficjum to nic innego jak psałterz i czytania biblijne. Dzięki temu, że
na modlitwie bracia codziennie obcowali z Pismem Świętym, mogło ono ich sobą karmić i
napełniać. Wiemy, że św. Franciszek miał ogromną wiarę w Boże Słowo i uczynił je zasadą
życia braci, dlatego tak ważne miejsce zajmowało odmawianie brewiarza.
Modlitwa liturgiczna dawała także braciom bardzo konkretną łączność z Kościołem
powszechnym. To między innymi dzięki tej modlitwie bracia stawali się jego widoczną i
modlącą się cząstką. Odmawianie oficjum dawało im poczucie wspólnoty i przynależności do
Kościoła katolickiego.
Liturgia Godzin nadawała życiu braci swoisty kręgosłup. To ona decydowała o ich
porządku dnia, o tym, że dzień się rozpoczynał i kończył modlitwą. Brewiarz stał się także dla
braci skarbcem modlitwy. Ich przebywanie z Bogiem było naznaczone uwielbieniem,
dziękczynieniem, prośbą i wynagrodzeniem. Można bez przesady powiedzieć, że brewiarz był
dla braci codzienną szkołą duchowości.
Jedyną trudność, jaką mieli bracia, to kwestia tych, którzy nie potrafili czytać i pisać.
Kleryk w ówczesnym pojęciu to ten, który potrafił czytać, zaś niekleryk to ten, który nie
posiadał tej umiejętności. Św. Franciszek zaliczał się do kleryków, ponieważ potrafił czytać i
pisać, dlatego też używa liczby mnogiej, pisząc my klerycy odmawialiśmy. Ta trudność
została rozwiązana w ten sposób, że bracia nieklerycy za oficjum odmawiali Ojcze nasz. To,
co ich łączyło na modlitwie, to to, że wspólnie modlili się w kościołach.
I ja pracowałem własnymi rękami i pragnę pracować; i chcę stanowczo, aby wszyscy
inni bracia oddawali się pracy, co jest wyrazem uczciwości.
Po modlitwie następowała praca. Można powiedzieć, że była ona kontynuacją
modlitwy. Biedaczyna kontemplował Boga nie tylko w Kościele, w swoim otoczeniu, ale
także w tym wszystkim, co robił, czyli między innymi w pracy. Praca dla św. Franciszka była
nie tylko prostym sposobem na zdobycie środków utrzymania, ale także uczestnictwem w
spełnianiu biblijnego nakazu, aby czynić sobie ziemię poddaną.
Jest bardzo wzruszające, gdy św. Franciszek pod koniec swego życia wspomina o tym,
że pracował własnymi rękami. Nie wysługiwał się innymi, nie żył czyimś kosztem. Za tym
tak prostym stwierdzeniem kryje się twardość i surowość życia, przed którymi św. Franciszek
nie uciekał, ale wręcz odwrotnie, z odwagą je podejmował. Jest to jakby pieczęć na
pragnieniu Biedaczyny, aby całe jego życie było naznaczone ubóstwem i prostotą. Nie ma

życia ubogiego bez pracy i to także tej najprostszej, fizycznej. Św. Franciszkowi wprost nie
przychodziło do głowy, żeby ktoś mógł pracować na niego albo go obsługiwać. Byłoby to dla
niego zaprzeczeniem sposobu życia, jaki wybrał.
Warto w tym miejscu przemyśleć po raz kolejny obecność pracy fizycznej w naszym
życiu. Nie chodzi tu na przykład o wielkie rzeczy, ale choćby o własnoręczne zadbanie o
porządki w klasztorze.
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, za łaskę odmawiania oficjum. Od pierwszych naszych dni w
klasztorze możemy poprzez Twoje Słowo uwielbiać Cię, dziękować Ci i przepraszać Cię.
Prawdziwie brewiarz stał się dla nas księgą życia i modlitwy. Dziękujemy Ci też za łaskę
pracy, za to, że wiele razy udało nam się połączyć modlitwę z pracą.
3. Jako obcy i pielgrzymi
środa
Lectio
A kiedy nie dadzą nam zapłaty za pracę, udajmy się do stołu Pańskiego i prośmy o
jałmużnę od drzwi do drzwi. Pan objawił mi, abyśmy używali pozdrowienia: „niech Pan
obdarzy cię pokojem”. Niech bracia strzegą się, aby wcale nie przyjmowali kościołów,
ubogich mieszkań i wszystkiego, co się dla nich buduje, jeśli się to nie zgadza ze świętym
ubóstwem, które ślubowaliśmy w regule, goszcząc w nich zawsze jak obcy i pielgrzymi.
św. Franciszek, Testament 22–24
Meditatio
W regule zatwierdzonej św. Franciszka praca pozostaje w ścisłej relacji z ubóstwem.
Podobnie jest też i w testamencie Biedaczyny. Ten, kto chce żyć ubogo, musi pracować,
uczciwie i solidnie. Pozostaje jednak zawsze problem zapłaty za pracę. Jeśli św. Franciszek w
regule wykluczył możliwość przyjmowania pieniędzy jako wynagrodzenia, to w testamencie
możemy znaleźć już jego bardzo dojrzałe doświadczenie dotyczące tego problemu.
Okazało się, że zapłata w naturze często nie wystarczała na zaspokojenie potrzeb
braci. Być może, że często działo się i tak, że braci po prostu nie wynagrodzono za ich pracę.
Dlatego Biedaczyna pisze do swoich braci, udajmy się do stołu Pańskiego i prośmy o
jałmużnę od drzwi do drzwi.
Kwesta dla św. Franciszka była udaniem się do stołu Pańskiego. Można tutaj
zauważyć, jak bardzo duchowość św. Franciszka była przeniknięta wiarą w Bożą Opatrzność.
Stół Pański to nic innego jak troska Boga o braci, która przychodzi do nich przez dobrych
ludzi. Kwesta dla św. Franciszka nie była jakimś żebraniem, ale okazją do tego, aby
doświadczyć Bożej opieki i hojności. Bracia mogli być pewni, że jeśli im brakło na życie,
mogli udać się do stołu Pańskiego. Mieli do tego prawo i w takim kontekście nie było to
żadne nadużywanie ludzkiej dobroci.
Żebranie jest to coś negatywnego, zwłaszcza dzisiaj to słowo ma bardzo niedobre
skojarzenia. Biedaczyna nigdy nie chciał, aby bracia żebrali. Jest zasadnicza różnica
pomiędzy udaniem się do stołu Pańskiego a żebractwem.
Dziś, w tak bardzo innych czasach, te słowa z testamentu św. Franciszka mają dalej
swoją głębię i aktualność. Czy rozpoczynając różne duże inwestycje w prowincji, możemy
liczyć jedynie na środki przez nas wypracowane? Z pewnością nie, gdyż jest to z reguły
niewystarczające. Wtedy pozostaje udać się nam do stołu Pańskiego i prosić o pomoc. Czyż
w ten sposób nie zostały w ostatnich czasach wybudowane tak liczne klasztory. Ileż pomocy
otrzymywaliśmy od różnych dobrodziejów i instytucji? Dlatego też dla nas kwesta i stół
Pański nie są czymś teoretycznym albo wspomnieniem z zamierzchłych czasów.
Przy temacie kwesty św. Franciszek porusza jeszcze dwa tematy. Pierwszy z nich to
sposób bycia pośród ludzi. Św. Franciszek wyznaje, że to Pan objawił mi, abyśmy używali

pozdrowienia: „niech Pan obdarzy cię pokojem”. Dla Biedaczyny kwestowanie było także
sposobem dotarcia do ludzi, spotkania się z nimi. Chciał św. Franciszek, aby bracia wszędzie,
tam gdzie się pojawią, przynosili pokój. Było to ważne, zwłaszcza w jego czasach, które były
naznaczone nieustannymi wojnami.
Drugi temat to przestroga Biedaczyny, aby nie przyjmować nic, co się nie zgadza ze
świętym ubóstwem, które ślubowaliśmy w regule. Św. Franciszek zdawał sobie doskonale
sprawę z niebezpieczeństwa, jakie może spotkać braci ze strony zbyt hojnych dobrodziei. To
co różni ludzie chcą nam ofiarować, musi zgadzać się ze ślubem ubóstwa. Często ci ludzie,
powodowani bardzo szlachetnymi i nadprzyrodzonymi intencjami, mogą sprawić, że
zaczniemy wikłać się w różne struktury posiadania. Wtedy to w naszych klasztorach nie
będziemy gościć jak obcy i pielgrzymi, ale staniemy się ich właścicielami. Każda własność
powoduje to, że trzeba się o nią troszczyć i ją strzec. Bez popadania w jakieś skrajności,
trzeba nam strzec naszego charyzmatu, który leży między innymi właśnie w wolności od
struktur i posiadania. Jesteśmy pielgrzymami, którzy swój skarb mają nie tutaj, na ziemi, ale
w królestwie niebieskim.
Oratio
Pragniemy Ci, Panie, podziękować za stół Twojej Opatrzności, który był zawsze dla
nas zastawiony tak, że nam wystarczało. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkich ofiarodawców,
którzy tyle razy tak hojnie nas wspomagali. Błogosław im i Ty sam bądź im nagrodą za ich
serca otwarte na nasze potrzeby.
4. Życie bez przywilejów
czwartek
Lectio
Nakazuję stanowczo na mocy posłuszeństwa wszystkim braciom, gdziekolwiek są, aby
nie ważyli się ani osobiście, ani przez pośredników prosić w kurii rzymskiej o jakiekolwiek
pisma [polecające] ani dla kościoła, ani dla żadnego innego miejsca, ani pod pozorem
kaznodziejstwa, ani z powodu prześladowania cielesnego; lecz jeśli ich gdzieś nie przyjmą,
niech się schronią do innego kraju, aby tam z błogosławieństwem Bożym czynić pokutę.
św. Franciszek, Testament 25–26
Meditatio
Dla św. Franciszka ubóstwo materialne było zawsze ściśle złączone z ubóstwem
duchowym. Dlatego też konsekwentnie Biedaczyna w swoim testamencie po poruszeniu
tematu kwesty i nieprzyjmowania niczego na własność, zajmuje się ubóstwem duchowym. To
ubóstwo duchowe wyraża się tutaj w rezygnacji z wszelkich przywilejów i niezabieganiu o
nie w Kurii Rzymskiej.
Zanim św. Franciszek sformułował swoją myśl o ubóstwie duchowym, poprzedził ją
następującym zdaniem: nakazuję stanowczo na mocy posłuszeństwa wszystkim braciom,
gdziekolwiek są. Biedaczyna bardzo rzadko używał takiego tonu i takiej mocy. Jest to
stanowczy nakaz oparty na ślubie posłuszeństwa, obowiązujący wszystkich braci, bez
względu na miejsce, gdzie się znajdują. Nakaz ten dotyczy bardzo delikatnej kwestii, a
mianowicie żądania udzielania przez Kurię Rzymską przywilejów dla siebie, kościołów, czy
swojej misji apostolskiej.
Jakie mogły być przyczyny tak mocnego sformułowania tego zakazu?
Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach Kuria Rzymska prowadziła często politykę
przywilejów. Powodowała ona często, że udzielane przywileje tworzyły w Kościele wyjątki,
które w ostatecznym rozrachunku bynajmniej nie służyły dobru zakonu czy chwale Bożej.
Św. Franciszek zaś gorąco pragnął, aby jego bracia zachowywali Ewangelię bez żadnych
wyjątków. Nie chciał przywilejów, które rozmyłyby jego ewangeliczny radykalizm.
Biedaczyna doskonale rozumiał, że przywileje udzielone braciom są bezpośrednim

zaprzeczeniem duchowego ubóstwa. Dla niego bycie mniejszym znaczyło właśnie zająć
ostatnie miejsce, bez żadnych przywilejów. Byłoby więc sprzecznością nazywać się braćmi
mniejszymi i prosić o wyjątki czy przywileje dla siebie.
Inną przyczyną była z pewnością doskonała znajomość przez św. Franciszka ludzkiej
natury. Wiedział, że jego zakon obdarzony przywilejami i wyjątkami bardzo szybko spotka
się z zawiścią czy zazdrością ze strony innych zakonów albo kleru diecezjalnego. Biedaczyna
nie chciał dla siebie żadnego przywileju, poza tym jednym, jakim jest zachowywanie
Ewangelii. Nie chciał być stawiany ponad inne zakony czy kapłanów diecezjalnych. Zawiść,
którą wzbudzają wyjątki, choćby nawet usprawiedliwione, jest zawsze niszczącą i
destrukcyjną siłą. A tego św. Franciszek za wszelką cenę chciał się wystrzec.
Jak pokazała później historia naszego zakonu, św. Franciszek miał rację, zabraniając
braciom prosić o przywileje. Niestety, bracia bardzo szybko po śmierci swego Patriarchy,
niepomni na jego zakaz, zaczęli prosić o różne wyjątki i przywileje. Skutki tego były bardzo
smutne. W wielu miejscach zakon stał się potęgą nie duchową, ale materialną, dysponującą
dzięki przywilejom licznymi posiadłościami. Bardzo szybko w wielu miejscach zakon, mając
prawa i przywileje papieskie, popadł w konflikty z miejscowym klerem. Każda późniejsza
reforma zakonu rozpoczynała się właśnie od rezygnacji z licznych przywilejów i wyjątków,
po to aby móc zachowywać nasz sposób życia w jego najczystszej formie.
Dziś po wielu wiekach rozumiemy doskonale, że prośba o przywileje czy wyjątki jest
zupełnie niepotrzebna. Naszym przywilejem jest życie według świętej Ewangelii i
zachowywanie jej tam, gdziekolwiek nas Bóg postawi. Nikt do tego nas nie zmusza i dlatego
prośby, które by rozmywały nasz wybór, byłyby co najmniej nie na miejscu.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, o łaskę wytrwania w naszym powołaniu. Chcemy z Twoją pomocą
zachowywać świętą Ewangelię i uważamy to za nasz największy zaszczyt i przywilej. Prosimy
Cię, broń nas przed pokusą proszenia o wyjątki i przywileje, gdyż mogą one zniszczyć
radykalizm, do którego zostaliśmy wezwani.
5. Mieć zawsze gwardiana
piątek
Lectio
I bardzo pragnę być posłusznym ministrowi generalnemu tego braterstwa i temu
gwardianowi, którego on zechce mi wyznaczyć. I tak chcę być ujęty w jego rękach, żebym bez
jego woli i wbrew posłuszeństwu nie mógł się poruszać ani cokolwiek czynić, gdyż on jest
moim panem.
św. Franciszek, Testament 27–28
Meditatio
Kolejnym tematem poruszonym przez św. Franciszka w testamencie jest
posłuszeństwo. Biedaczyna zdawał sobie doskonale sprawę z roli posłuszeństwa w jego
nowej formie życia i dlatego poświęcił mu wiele miejsca w swoich pismach i nauczaniu.
We franciszkańskiej formie życia posłuszeństwo stanowi życiowe terytorium, po
którym bracia się poruszają. Można powiedzieć, czym dla mnichów był klasztor z jego
klauzurą i porządkiem, tym dla nas braci mniejszych jest posłuszeństwo. Ono jest więzią,
która nas łączy i sprawia, że żyjemy w komunii pomiędzy sobą i z całym Kościołem.
Posłuszeństwo jest tym terytorium, na którym realizuje się nasze życie.
Św. Franciszek doskonale zdawał sobie sprawę, że nie ma Ewangelii i życia nią poza
Kościołem. Zaś życie w komunii z Kościołem nie jest możliwe bez posłuszeństwa. Kwestia
posłuszeństwa była zawsze dla Biedaczyny fundamentalna i pozostająca poza dyskusją.
Dlatego też jego ujęcie posłuszeństwa w testamencie jest tak jednoznaczne i proste, że nie
pozostawia miejsca na wątpliwości.

Posłuszeństwo dla Biedaczyny nigdy nie było czymś abstrakcyjnym albo dalekim.
Dlatego pisze on, że pragnie być posłusznym ministrowi generalnemu tego braterstwa i temu
gwardianowi, którego on zechce mi wyznaczyć. Posłuszeństwo ministrowi generalnemu
oznaczało bycie w łączności z całym zakonem, zaś gwardianowi – ze wspólnotą lokalną.
Należy podkreślić, że św. Franciszek posłuszeństwo widział nie w perspektywie
przełożony–podwładny, ale w optyce komunii. Jego koncepcja posłuszeństwa polegała na
tym, że ma ono gwarantować jedność pomiędzy braćmi, zakonem i całym Kościołem.
Właśnie tutaj znajdziemy odpowiedź na pytanie, dlaczego św. Franciszek tak mało albo w
ogóle podkreślał kwestię hierarchii w swoim zakonie. Nie było dla niego istotne, czy się jest
przełożonym, czy podwładnym. Ich relacja pomiędzy sobą ma być przede wszystkim znakiem
komunii, a nie hierarchii.
Stosując myśli św. Franciszka do naszej obecnej praktyki posłuszeństwa, wydaje się,
że trzeba nam zrewidować wiele naszych postaw i utartych schematów myślenia.
Posłuszeństwo przede wszystkim nigdy nie może być rozpatrywane jako wartość sama w
sobie, bez odniesienia do tego, komu i czemu ma ono służyć. Posłuszeństwo rozpatrywane
zarówno od strony podwładnych, jak i przełożonych musi służyć komunii z Bogiem,
Kościołem i braćmi.
Być może jeszcze wielu z nas ma koncepcje posłuszeństwa, które były
rozpowszechnione wcześniej. Chodzi tu na przykład o tzw. ślepe posłuszeństwo albo agere
contra, czyli czynienie zawsze przeciw słusznym pragnieniom swoim lub innych. Te
koncepcje praktycznie nie liczyły się ani z człowiekiem, ani, w ostatecznym rozrachunku,
także z Bogiem. Były one owocem bardzo specyficznej ascezy wypływającej z ówczesnego
rozumienia doskonałości.
Dziś trzeba szukać takiego posłuszeństwa, które służyłoby komunii, w jej jak
najgłębszym znaczeniu. To nieco inne ujęcie nie ma na celu jakiegoś rozluźnienia porządku
czy sprawienia, by posłuszeństwo było lżejsze. Komunię zawsze buduje się za cenę ofiary.
Tak więc posłuszeństwo zawsze będzie kosztować i nigdy nie będzie łatwe. Biedaczyna pisze
w testamencie: tak chcę być ujęty w jego rękach, żebym bez jego woli i wbrew posłuszeństwu
nie mógł się poruszać ani cokolwiek czynić, gdyż on jest moim panem. Możemy w tym zdaniu
odczytać, jak bardzo Biedaczyna był tu stanowczy i radykalny. Być może znajdujemy tu echo
jego walki z własną naturą, dyktujące właśnie takie ujęcie, w którym nie ma innej
możliwości, jak tylko bycie w posłuszeństwie.
Oratio
Dziś prosimy Cię, Panie, za nasze wspólnoty, by były one miejscem doświadczenia
komunii i jedności. Pomóż nam być posłusznymi sobie nawzajem! Prosimy Cię za naszych
przełożonych, o światło Ducha Świętego! Prosimy Cię za naszych podwładnych, by i oni byli
zawsze wrażliwi na to, czego wymaga od nich Bóg.
6. Zachowywać sine glosa
sobota
Lectio
I chociaż jestem człowiekiem prostym i chorym, pragnę jednak mieć zawsze kleryka,
żeby mi odmawiał oficjum, jak przepisuje reguła. I wszyscy inni bracia powinni tak samo
słuchać swoich gwardianów i odmawiać oficjum według reguły. A jeśli znaleźliby się bracia,
którzy nie odmawialiby oficjum według reguły i chcieliby wprowadzić jakieś zmiany albo nie
byliby katolikami, to wszyscy bracia, gdziekolwiek przebywają, spotkawszy któregoś z nich,
obowiązani będą pod posłuszeństwem doprowadzić go do najbliższego kustosza tego miejsca,
gdzie go znaleźli. A kustosz pod posłuszeństwem obowiązany jest strzec go pilnie we dnie i w
nocy jak więźnia, aby nie mógł mu uciec, dopóki go we własnej osobie nie odda w ręce swego
ministra. I minister pod posłuszeństwem obowiązany jest odesłać go przez takich braci, którzy

będą go strzec we dnie i w nocy jak więźnia, dopóki nie przyprowadzą go do pana Ostii, który
jest panem i opiekunem całego braterstwa, utrzymującym je w karności. I niech nie mówią
bracia: „To jest inna reguła”, jest to bowiem przypomnienie, pouczenie, zachęta i mój
testament, który ja, maluczki brat Franciszek, zostawiam wam, braciom moim umiłowanym,
po to, abyśmy bardziej w duchu katolickim zachowywali regułę ślubowaną Panu. A
ministrowi generalnemu i wszystkim innym ministrom i kustoszom zabraniam na mocy
posłuszeństwa cokolwiek do tych słów dodawać lub ujmować
św. Franciszek, Testament 29–35
Meditatio
W końcowej części testament św. Franciszka ma charakter najbardziej osobisty, ale i
jednocześnie jest pełen napomnień.
I chociaż jestem człowiekiem prostym i chorym, pragnę jednak mieć zawsze kleryka,
żeby mi odmawiał oficjum, jak przepisuje reguła.
Biedaczyna, pisząc swój testament, był człowiekiem nie tylko dojrzałym duchowo, ale
też i w wymiarze ludzkim. Wiemy, że nic tak nie pomaga w dojrzewaniu jak cierpienie. Tak
też było i u Biedaczyny. Jego cierpienia duchowe i fizyczne osiągnęły swój szczyt w
otrzymaniu stygmatów na górze La Verna. Można powiedzieć, że cierpienie przełożyło się na
dojrzałość duchową Biedaczyny, czyli świętość.
Ile treści kryje się za jego stwierdzeniem, że jest człowiekiem prostym i chorym, a
pomimo tego pragnącym się modlić, po to aby zachować swoją regułę aż do samego końca.
Św. Franciszek pomimo tak głębokiego cierpienia fizycznego i duchowego, nie użala
się nad sobą, nie obnosi się swoim cierpieniem. Nie używa go jak jakiejś karty przetargowej,
po to by uzyskać dyspensę od ciężarów życia. Można powiedzieć, że Biedaczyna posiadł
rzadką umiejętność godnego i cierpliwego znoszenia ciężaru choroby.
Podkreśla tutaj swoją prostotę, która wyraża się w rezygnacji z wszelkiego rodzaju
przywilejów i dyspens, do jakich, sądząc po ludzku, miałby prawo. Św. Franciszek pod
koniec swego życia oślepł, dlatego nie mógł już czytać i odmawiać oficjum przepisanego
przez regułę. Stąd jego prośba o brata, który przy nim odmawiałby oficjum. Można sobie
wyobrazić, z jakim wysiłkiem, ale i gorliwością wsłuchiwał się w słowa psalmów i czytań
odczytywanych przez współbrata. To słowo Boże wypełniało jego wnętrze i było dla niego
wielką pociechą.
Dalej w testamencie znajdujemy słowa Biedaczyny, które mogą nas zadziwić swoim
radykalizmem i surowością. A jeśli znaleźliby się bracia, którzy nie odmawialiby oficjum
według reguły i chcieliby wprowadzić jakieś zmiany albo nie byliby katolikami, to inni bracia
są zobowiązani doprowadzić ich do prawowitych przełożonych, nawet stosując karę
więzienia. Św. Franciszek wymienia tu trzy przyczyny tak surowego postępowania: nieodmawianie oficjum, wprowadzanie zmian do formy życia i odstępstwo od wiary katolickiej.
W tych słowach św. Franciszka możemy znaleźć echo problemów, które zaczęły się
pojawiać w jego zakonie. Utrata gorliwości przez wielu braci doprowadziła ich do odstępstwa
nie tylko od ducha pobożności, ale z czasem i od Kościoła. Jest także charakterystyczne, że te
odstępstwa św. Franciszek połączył z tendencją do szukania nowości i nieuzasadnionego
wprowadzania zmian. Reakcja Biedaczyny była bardzo silna. Wiedział, że ze złem nie ma co
pertraktować, ale trzeba szukać sposobów jak najskuteczniejszego powstrzymania go.
Dziś po wielu wiekach, które upłynęły od napisania tych słów, stajemy przed
podobnym problemem. Jesteśmy i my świadkami różnych odstępstw naszych współbraci, i
byłoby dużym nieporozumieniem zamykanie oczu i udawanie, że ich nie ma. Oczywiście, że
czasy się zmieniły i dziś nikt nie pomyśli o więzieniu, o którym pisał św. Franciszek.
Pozostaje jednak problem nakłaniania braci do pokuty i ich zadośćuczynienie za to, co
uczynili złego. Nienaprawianie zła, puszczanie go płazem, jest tym, co niszczy zdrową tkankę

wspólnoty. Bezkarne zło jest niczym rak, który toczy organizm. Pozostają więc aktualne
słowa św. Franciszka z testamentu o konieczności ukrócenia i naprawiania zła.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, o łaskę umiejętnego przyjmowania cierpień. Czy jest to ból
fizyczny, czy duchowy, niech nas on oczyszcza i prowadzi do coraz większej świętości.
Prosimy Cię o łaskę wytrwania w dobrym. Broń nas od utraty gorliwości czy odstępstwa od
naszego sposobu życia, czy wiary. Prosimy Cię też za naszych współbraci, którzy ciężko
wykraczają przeciw Tobie, aby się opamiętali i przez szczerą pokutę naprawili zło, które
uczynili.
VIII niedziela zwykła
Lectio
Bądź pochwalony mój Panie
przez naszą matkę ziemię,
która nas żywi i utrzymuje,
i która daje nam różne owoce,
kolorowe kwiaty
i rośliny.
św. Franciszek, Kantyk stworzeń 9
Meditatio
Kolejna strofa Kantyku stworzeń św. Franciszka dotyczy ziemi, która jest dla niego
matką.
Bądź pochwalony mój Panie
przez naszą matkę ziemię,
Ziemia jest matką, której pierwsze i najbardziej podstawowe zadanie jest związane z
życiem. To życie zaszczepia się w ziemi jako w swej matce. Ona daje mu pokarm i to
wszystko, co jest potrzebne do wzrostu. Bez ziemi nie jest możliwe życie.
Św. Franciszek, żyjąc na ziemi, widział cały niezwykły świat roślin. Niezwykły
dlatego, bo bardzo bogaty. Są w nim drzewa, które dają owoce, opał i materiał na budulec.
Drzewa, w których cieniu Biedaczyna niejednokrotnie chronił się przed promieniami
słonecznymi. Są w nim wszelkiego rodzaje zbóż, z których wypieka się chleb. Także z roślin
bierze się chleb i wino, które przez konsekrację stają się Ciałem i Krwią Pańską. Rośliny to
wreszcie cała niezliczona ilość traw, krzewów i warzyw.
Rośliny wyrastające z ziemi są znakiem jej płodności i żyzności. Pustynia to obszar
pozbawiony roślinności i dlatego uważany jest za martwy. Zieleń roślin rosnących w ziemi
jest jej ozdobą, ale i wielkim darem dla innych stworzeń. To roślinami żywi się człowiek i
tyle innych zwierząt. To one dają człowiekowi cień i odpoczynek, a także tlen.
Żadna z roślin nie przetrwa długo, jeśli się ją wyrwie z ziemi. Wyschnie i stanie się
bezużyteczna. Dlatego czymś najważniejszym dla roślin jest być zakorzenionymi w ziemi.
Dla św. Franciszka matka ziemia jest obrazem Boga. To w Nim jest zakorzenione
wszelkie życie i z niego ono wyrasta. Bóg jest dawcą życia i Tym, który je podtrzymuje.
Poza Bogiem życie jest niemożliwe. Biedaczyna po swoim nawróceniu stał się świadkiem tej
prawdy, że Bóg jest matką, która daje życie i troszczy się o jego wzrost i zachowanie.
Gdy, jak pisał w swoim testamencie, był w grzechach, czyli z dala od Boga, to jego
życie było tylko cieniem. Rozrywki, którymi chciał zapełnić siebie, z czasem stały się
źródłem znudzenia i zniechęcenia. Biedaczyna odzyskał życie i radość z niego, wtedy gdy
odkrył Boga i zakorzenił się w Nim. Św. Franciszek doskonale zrozumiał wtedy dramat
człowieka, który szuka swego szczęścia poza Bogiem. To tak jak roślina, która chciałaby
zakiełkować, czy wydać owoce, ale nie ma żadnego kontaktu z ziemią. Dlatego św.
Franciszek z taką gorliwością oddał się głoszeniu Ewangelii. Dla niego Ewangelia to nic

innego jak dobra nowina o tym, że Bóg jest jak kochająca matka, która chce, aby jej dzieci
miały życie w obfitości i były szczęśliwe.
Na symbol ziemi możemy spojrzeć jeszcze z innej strony. Dobra, żyzna ziemia wydaje
dobre plony. Ziemia sucha i piaszczysta nie wyda obfitych owoców. Ilość plonów nie zależy
tylko od ilości ziarna rzuconego w ziemię. Na nic nawet najlepsze ziarno, jeśli nie upadnie na
żyzną i dobrze przygotowaną ziemię. Człowiek nosi w sobie taką ziemię, która ma stać się
matką dla jego dobrych słów i czynów. Na każdym z nas spoczywa ogromna
odpowiedzialność, aby dbać o glebę swego serca, bowiem nikt tego za nas nie uczyni.
Człowiek, który wydaje dobre owoce jest najlepszą pochwałą swego Stwórcy – Boga.
Oratio
Dziękujemy Ci, Boże Stwórco, za matkę ziemię, która rodzi wszystkie rośliny, bez
których nie moglibyśmy żyć. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć i troskę. Prosimy Cię, aby każda
roślina przypominała nam o konieczności wkorzeniania się w Ciebie, bowiem poza Tobą nie
ma życia.
1. Błogosławieństwo św. Franciszka
poniedziałek
Lectio
I niech to pismo zawsze mają przy sobie wraz z regułą. I na wszystkich kapitułach,
które odprawiają, czytając regułę, niech przeczytają i te słowa. I wszystkim moim braciom
klerykom i nieklerykom zakazuję stanowczo na mocy posłuszeństwa wprowadzać wyjaśnienia
do reguły i do tych słów; niech nie mówią: „Tak należy je rozumieć”. Lecz jak Pan dał mi
prosto i jasno mówić i napisać regułę i te słowa, tak prosto i bez wyjaśnień rozumiejcie je i
gorliwie zachowujcie aż do końca.
I ktokolwiek to zachowa, niech w niebie będzie napełniony błogosławieństwem Ojca
najwyższego, a na ziemi błogosławieństwem umiłowanego Syna Jego z Najświętszym Duchem
Pocieszycielem i ze wszystkimi mocami niebios, i ze wszystkimi świętymi. I ja, brat Franciszek,
najmniejszy wasz sługa, jak tylko mogę, wewnętrznie i zewnętrznie potwierdzam wam to
najświętsze błogosławieństwo.
św. Franciszek, Testament 36–41
Meditatio
Św. Franciszek kończąc swój testament, chciał poruszyć jeszcze kwestię jego
ważności oraz relacji do reguły. Testament św. Franciszka jest wspomnieniem i swoistą
rekapitulacją całego jego życia. Poczynając od nawrócenia, idąc poprzez najważniejsze
doświadczenia duchowe, a dochodząc aż do gorącego wyznania pragnienia, by być wiernym
powołaniu aż do końca.
Biedaczyna dużo miejsca w swoim testamencie poświęcił swoim braciom,
napominając ich i zachęcając, aby formę życia, jaką przyjęli, wiernie zachowywali aż do
końca. Właśnie ta troska nadaje testamentowi szczególną wartość. Jest to jakby ostatni krzyk
św. Franciszka przed swoją śmiercią, by bracia byli wierni temu, co ślubowali zachowywać.
Biedaczynie nie chodziło o to, aby dać braciom nowe normy do zachowania. Reguła,
która została niedawno zatwierdzona, była dokumentem zawierającym całość charyzmatu i
nie było potrzeby jakiegoś suplementu prawnego. Powstał jednak o wiele istotniejszy
problem: by wreszcie zachować to, co zostało z taką jasnością zapisane w regule. Być może
Biedaczyna odkrył, że dla wielu braci stan sprzed okresu redagowania reguły był bardzo
wygodny. Jasne normy zrodziły obowiązki ich zachowywania. Już nie można było się
usprawiedliwiać brakiem zasad albo ich ogólnością. Stąd taka a nie inna zawartość i forma
testamentu św. Franciszka.
I niech to pismo zawsze mają przy sobie wraz z regułą. I na wszystkich kapitułach,
które odprawiają, czytając regułę, niech przeczytają i te słowa.

Tak więc testament nie jest dokumentem prawnym ani suplementem do reguły. Jest to
ostanie słowo św. Franciszka skierowane do swoich braci, które pozwala na lepsze i
dokładniejsze odczytanie reguły i charyzmatu, jaki jest w niej zawarty. Dlatego też św.
Franciszek pragnął, by jego testament był odczytywany zawsze z regułą, szczególnie podczas
kapituł.
Ostatnią częścią testamentu św. Franciszka jest błogosławieństwo. Biedaczyna
uroczyście potwierdza, iż którykolwiek z braci zachowa ten sposób życia, to w niebie będzie
napełniony błogosławieństwem Ojca najwyższego, a na ziemi błogosławieństwem
umiłowanego Syna Jego z Najświętszym Duchem Pocieszycielem i ze wszystkimi mocami
niebios, i ze wszystkimi świętymi. To Bóg czyni błogosławieństwo, to on uszczęśliwia tu na
ziemi i w niebie na wieczność. Św. Franciszek jakby rozgranicza błogosławieństwo na
ziemskie i niebieskie. Na ziemi błogosławi, czyli czyni szczęśliwym Jezus Chrystus i Duch
Święty, a w niebie Bóg Ojciec. Jest w tym zawarta myśl św. Franciszka, że skoro życie braci
polega na naśladowaniu Jezusa Chrystusa i byciu posiadanymi przez Ducha Pańskiego, to
właśnie te dwie Osoby Boskie już tutaj będą uszczęśliwiać braci. Jest możliwe bycie
szczęśliwymi, czyli błogosławionymi, już tu, na ziemi, ponieważ jest to dar, jaki otrzymujemy
wraz z naśladowaniem Jezusa. Pełnia szczęścia, czyli błogosławieństwa, będzie w niebie,
ponieważ jest darem-nagrodą, jaką otrzymamy od Ojca niebieskiego.
Św. Franciszek na sam koniec swego testamentu uroczyście pisze, że jak tylko mogę,
wewnętrznie i zewnętrznie potwierdzam wam to najświętsze błogosławieństwo. Biedaczyna
jest świadkiem, że jest możliwe zachowywanie tego sposobu życia i że jest to jedyny sposób
dla braci bycia błogosławionymi, czyli szczęśliwymi.
Za każdym razem, kiedy w naszych wspólnotach jest przy stole czytany Testament
Biedaczyny, a przełożony udziela nam błogosławieństwa św. Franciszka, odnawiajmy w
sobie wiarę i przekonanie, że jest możliwe dla nas zachowywanie tej ewangelicznej formy
życia i że Bóg uczyni nas szczęśliwymi.
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, za Twe błogosławieństwo. Prawdziwie, wtedy gdy żyjemy
wiernie według ewangelicznej formy, przekazanej nam przez Biedaczynę, nasze życie
niepostrzeżenie napełnia się szczęściem. Prosimy Cię, błogosław nam nadal, czyń nas
szczęśliwymi naśladowcami św. Franciszka już tu, na ziemi, i kiedyś na wieczność w niebie.
2. Reguła dla pustelni
wtorek
Lectio
Ci bracia, którzy pragną wieść życie zakonne w pustelniach, niech będą we trzech, a
najwyżej we czterech. Dwaj z nich niech będą matkami i niech mają dwóch synów lub
przynajmniej jednego. Ci dwaj, którzy są matkami, niech wiodą życie Marty, a dwaj synowie
niech wiodą życie Marii i niech mają wspólne miejsce zamknięte, w którym każdy miałby
swoją celę, modliłby się w niej i sypiał.
św. Franciszek, Reguła dla pustelni 1–2
Meditatio
Wśród pism św. Franciszka jest jedno, które ma szczególny charakter. Jest to tak
zwana Reguła dla pustelni. Jej wyjątkowość polega na tym, iż w niej znajdujemy bardzo dużo
szczegółów dotyczących życia pierwotnej wspólnoty braci. Ta reguła jest także szczególnym
świadectwem wymiaru kontemplacyjnego naszego zakonu, który od początku swego istnienia
posiadał pustelnie i braci w nich żyjących. Pragniemy więc dokładnie wyjaśnić i
przemedytować ten prosty sposób życia spisany przez św. Franciszka dla braci mieszkających
w pustelniach.

Ci bracia, którzy pragną wieść życie zakonne w pustelniach (romitoriach), niech będą
we trzech, a najwyżej we czterech. Dwaj z nich niech będą matkami i niech mają dwóch
synów lub przynajmniej jednego.
Przede wszystkim należy tu wyjaśnić dwa kluczowe terminy: bracia i wieść życie.
Zakonnik nie oznacza tu osoby pobożnej lub religijnej, ale członka Zakonu Braci Mniejszych,
który posiada swoją własną duchowość i organizację, czyli życie. Ten sposób życia różni się
wyraźnie od innych form życia zakonnego: monastycznej i eremickiej, które były znane w
XIII w.
Wyrażenie wieść życie (łac. stare) jest użyte w odniesieniu do braci żyjących w
romitorium w sposób osiadły, podczas gdy inni bracia prowadzili wędrowny tryb życia.
Romitoria w naszym zakonie nie miały być wielkimi budowlami, jakimi na przykład były
klasztory Kartuzów czy Kamedułów. Liczba braci przebywających w romitorium jest bardzo
ograniczona. Jakkolwiek reguła nie podaje przyczyn tego ograniczenia, wiemy z innych
źródeł, że św. Franciszek był przekonany, że w małych wspólnotach będzie łatwiej
zachowywać ubóstwo.
Liczba braci nie mogła też być zbyt mała: w romitorium musiało być przynajmniej
trzech braci. Z tego wynika, że św. Franciszek chciał, by życie w romitorium było
prowadzone w małej wspólnocie – rodzinie. Ta koncepcja życia wyklucza życie w pojedynkę,
w zupełnej izolacji czy w odosobnieniu.
Należy wyraźnie zaznaczyć, że ten sposób życia w romitorium był pomyślany przez
św. Franciszka jako propozycja dla braci, którą mogli oni wybrać w sposób wolny i nieprzymuszony. Aczkolwiek czas przebywania w romitorium nie zastał dokładnie określony
przez regułę, nigdy jednak nie był nieograniczony. W romitorium nie przebywało się na
zawsze lub do końca życia, bo byłoby to sprzeczne z decyzją św. Franciszka zerwania z
monastyczną zasadą stabilitas loci. Stałość życia została również ograniczona od wewnątrz
ustanowieniem małej wspólnoty. Składała się ona z matek i synów, którzy zamieniali się
swoimi rolami. Dwaj bracia spełniający rolę matek troszczyli się o wszystkie potrzeby
pozostałych braci, którzy mogli dzięki temu bez przeszkód oddać się kontemplacji.
Wspólnota braci przebywająca w romitorium jest integralną częścią zakonu. Węzłem
łączącym ich z zakonem jest przede wszystkim posłuszeństwo wobec własnego ministra
prowincjalnego. Prowincjał zaś ma obowiązek czuwać nad życiem braci w romitorium, aby
prowadzili to życie według zasad ustalonych dla całego zakonu.
Ci dwaj którzy są matkami, niech wiodą życie Marty, a dwaj synowie niech wiodą
życie Marii (Łk 10, 38–42) i niech mają wspólne miejsce zamknięte, w którym każdy miałby
swoją celę, modliłby się w niej i sypiał.
Św. Franciszek w swej regule dla pustelni odwołuje się do perykopy Łk 19, 38–42 o
Marii i Marcie, która w tradycji Kościoła była często używana jako uzasadnienie dla życia
kontemplacyjnego, stanowiącego lepszą cząstkę. Tak więc również przy układaniu reguły dla
pustelni św. Franciszek inspiruje się Ewangelią. Św. Franciszek nie używa tytułów opat,
magister, przełożony, ale nazywa braci po prostu Marią i Martą, co jeszcze mocniej podkreśla
nową ewangeliczną duchowość tej wspólnoty. Mają wspólne miejsce zamknięte – to
wyrażenie nie musi oznaczać klasztoru w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. W czasach św.
Franciszka była to kaplica lub kościółek i bardzo ubogie pomieszczenia zbudowane z gliny i
drewna lub też skalne groty. Romitorium nie było otoczone murem, lecz odosobnienie od
świata zapewniało mu ubóstwo pomieszczeń i duża odległość od innych zabudowań.
Samotności sprzyja fakt, że każdy brat ma tam swoją celę, która jest miejscem
modlitwy i odpoczynku.
Oratio

Dziękujemy Ci, Panie, że św. Franciszkowi udzieliłeś pragnienia życia w samotności,
milczeniu i modlitwie. Dziękujemy Ci za te wszystkie pustelnie, które zostały uświęcone
obecnością naszego Świętego Założyciela.
3. Maria i Marta w naszym życiu braterskim
środa
Lectio
I niech odmawiają zawsze kompletę z dnia zaraz po zachodzie słońca; i niech starają
się zachować milczenie. I niech odmawiają swoje Godziny, i wstają na jutrznię. I niech
szukają najpierw królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. I w porze stosownej odmówią
prymę, a po tercji przerwą milczenie i mogą rozmawiać, i iść do swoich matek. I – jeśli
zechcą – wolno im prosić je dla miłości Pana Boga o jałmużnę, jak pokorni, ubodzy ludzie. I
potem odmówią sekstę i nonę, i nieszpory w stosownej porze.
św. Franciszek, Reguła dla pustelni 3–6
Meditatio
Kontynuując nasze rozważania reguły dla pustelni św. Franciszka, możemy
zaobserwować, jak wyglądał program dnia braci, jak były dzielone obowiązki. To, co bardzo
ogólnie określała reguła zatwierdzona, to tutaj znajdujemy doprecyzowane.
Po raz pierwszy w historii zakonu zostaje ustalony porządek dnia, który wyznaczają
poszczególne godziny kanoniczne. Reguła dla pustelni nie precyzuje, jaki rodzaj oficjum
bracia mają odmawiać, ale można spokojnie przyjąć wskazania dotyczące sposobu
odmawiania brewiarza z Reguły zatwierdzonej. Porządek dnia stabilizuje życie braci w
pustelni i chroni ich przed zbytnią dowolnością i rozprzężeniem.
Jakkolwiek nie jest wyraźnie stwierdzone, czy bracia mają odmawiać oficjum
indywidualnie czy wspólnie, jednak wspólnotowe odmawianie brewiarza zdaje się być
wyraźnym zamiarem i życzeniem św. Franciszka. Także liczba braci, nie mniejsza niż trzech,
gwarantowała wspólnotowe odmawianie oficjum według wskazań Kościoła.
Te ustalenia pozostają jednak niejasne, ponieważ wspólnota mogła też składać się po
części z braci laików, którzy niekoniecznie musieli umieć czytać i pisać, i zgodnie z regułą
mieli możliwość zastąpienia oficjum odmówieniem przepisanej ilości modlitwy Ojcze nasz.
Reguła przepisuje milczenie od komplety do tercji, nawiązując przy tym do
starożytnej tradycji zakonnej. Później ta praktyka milczenia została rozszerzona na wszystkie
wspólnoty braci mniejszych.
Modlitwa brewiarzowa, a szczególnie ta odmawiana w nocy, jest dla św. Franciszka
służbą dla królestwa niebieskiego i szukaniem go, co jest podkreślone przez cytat z Ewangelii
według św. Łukasza. Możliwe, że wybranie przez św. Franciszka tego cytatu jest
świadectwem jego wiary w to, co podają niektóre źródła tradycji, mianowicie że Jezus
powróci o północy, aby wypełnić swe obietnice o królestwie niebieskim.
I w porze stosownej odmówią prymę, a po tercji przerwą milczenie i mogą rozmawiać,
i iść do swoich matek. I jeśli zechcą wolno im prosić je dla miłości Pana Boga o jałmużnę, jak
pokorni, ubodzy ludzie. I potem odmówią sekstę i nonę, i nieszpory w stosownej porze.
Należy tutaj zauważyć, że św. Franciszek chce, aby każda pojedyncza godzina
brewiarzowa była odmawiana w swoim czasie. Reguła nic nie mówi na temat Mszy św.;
można to wyjaśnić faktem, że została napisana przed udzieleniem braciom przywilejów
papieskich, pozwalających na odprawianie Mszy św.
Po tercji synowie mogli się udać do matek, aby w duchu franciszkańskiego ubóstwa
prosić o rzeczy konieczne do życia. Bracia wiodący życie poza romitoriami każdego dnia
chodzili od drzwi do drzwi, prosząc o jałmużnę, tutaj w pewnym sensie zostało to im
zaoszczędzone. Ważne jest jednak podkreślenie, że także w romitorium bracia musieli żyć w
całkowitym ubóstwie, być zależnymi od Opatrzności Bożej.

Powstaje pytanie, w jaki sposób bracia będący matkami, starali się o zdobycie
potrzebnych środków na utrzymanie. Pytanie to jest o tyle kłopotliwe, ponieważ dalej reguła
nakazuje braciom trzymać się z daleka od każdej osoby. Odpowiedź musi iść po linii norm
zapisanych w Regule z 1223 r., gdzie jest jasno powiedziane o pracy ręcznej i o kweście jako
środkach do utrzymania. Można również przypuszczać, że wraz z rozwojem zakonu braciom
przebywającym w pustelniach przychodzili z pomocą współbracia z pobliskiego klasztoru lub
macierzystej prowincji.
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, za to, że w ostatnich latach po Soborze Watykańskim II w
naszym zakonie w wielu prowincjach na nowo powstały wspólnoty zachowujące „Regułę dla
pustelni św. Franciszka”. Błogosław im Panie, aby były miejscami modlitwy i życia
prawdziwie ubogiego i braterskiego.
4. Romitorium w prowincji
czwartek
Lectio
I do miejsca zamkniętego, w którym sami mieszkają, niech nie pozwalają nikomu
wchodzić i niech w nim nie jedzą. Ci bracia, którzy są matkami, niech się starają trzymać z
daleka od ludzi i przez posłuszeństwo dla swego ministra niech strzegą swych synów przed
ludźmi, aby nikt nie mógł z nimi rozmawiać. Ci zaś synowie niech z nikim nie rozmawiają z
wyjątkiem matek i ministra, i kustosza swego, jeśli ten z błogosławieństwem Bożym zechce ich
odwiedzić. Synowie niech zaś przejmą niekiedy obowiązek matek według kolejności, jaką
ustalą między sobą. To wszystko, co wyżej zostało powiedziane, niech [bracia] starają się
zachowywać sumiennie i gorliwie.
św. Franciszek, Reguła dla pustelni 7–10
Meditatio
Ostatnia medytacja reguły dla pustelni św. Franciszka dotyczy między innymi więzi,
jakie ma romitorium z całą prowincją. Ta kwestia była i jest zawsze czymś fundamentalnym
dla braci, ponieważ do istoty charyzmatu franciszkańskiego należy życie we wspólnocie, czyli
w łączności ze wszystkimi braćmi. Życie w pustelni nie oznaczało nigdy jakiegoś wyłączenia
braci z prowincji albo życia na jej marginesie.
I do miejsca zamkniętego, w którym sami mieszkają, niech nie pozwalają nikomu
wchodzić i niech w nim nie jedzą.
Św. Franciszek chciał, aby miejsce, w którym znajdowali się bracia, było wolne od
jakichkolwiek rozproszeń czy zewnętrznych przeszkód. Polecenia nikomu nie należy
rozumieć w znaczeniu absolutnym, gdyż na przykład prowincjał miał prawo i obowiązek
wizytowania braci. Problem niejedzenia w miejscu zamkniętym należy rozumieć w ten
sposób, że posiłki były spożywane wspólnie, a nie w samotności swojej celi lub innym
miejscu.
Ci bracia, którzy są matkami, niech się starają trzymać z daleka od ludzi i przez
posłuszeństwo dla swego ministra niech strzegą swych synów przed ludźmi, aby nikt nie mógł
z nimi rozmawiać. Ci zaś synowie niech z nikim nie rozmawiają z wyjątkiem matek i ministra,
i kustosza swego, jeśli ten z błogosławieństwem Bożym zechce ich odwiedzić.
Obowiązkiem braci spełniających rolę matki jest strzeżenie romitorium od tego
wszystkiego, co mogłoby naruszyć przepisany kontemplacyjny sposób życia.
Bardzo ważne jest stwierdzenie, że matki (...) przez posłuszeństwo dla swego ministra
muszą wykonywać swoje obowiązki. Jest tu wyraźnie podkreślone posłuszeństwo
prowincjałowi, czyli innymi słowy, to co się dzieje w romitorium, jest wykonywane na mocy
mandatu udzielonego przez przełożonych. Konsekwentnie więc życie prowadzone w

romitorium stanowi część życia prowincji, a prowincjał ma obowiązek czuwać nad jego
właściwym przebiegiem.
Twierdzenia zawarte w tym fragmencie reguły są ważne także z tego powodu, że
romitoria były pierwszymi rezydencjami stałymi, zamieszkałymi przez braci. Romitoria nie
miały przełożonych w znaczeniu późniejszego gwardiana; jedynym ich przełożonym był
prowincjał lub kustosz, dlatego św. Franciszek tak mocno podkreśla potrzebę odwiedzania i
rozmawiania z braćmi.
Synowie niech zaś przejmą niekiedy obowiązek matek według kolejności, jaką ustalą
między sobą. To wszystko, co wyżej zostało powiedziane, niech bracia starają się zachowywać
sumiennie i gorliwie.
Należy również pamiętać o zamianach roli braci, wobec czego trudno tu mówić o
stabilizacji, która jest konieczna do wykonywania urzędu przełożonego. Troska o
zaspokajanie potrzeb nie spoczywała w sposób stały na jednym bracie, ale w sposób rotacyjny
obejmowała po kolei wszystkich mieszkańców romitorium. To „przechodzenie” urzędów
było zgodne z praktyką ubóstwa, gdyż żaden urząd nie mógł na stałe należeć do jednego
brata.
Może nas uderzyć duża wolność, jaką pozostawia św. Franciszek braciom, pozwalając
im ustalić między sobą kolejność zmian. Ta wolność jest bardzo charakterystyczna dla
franciszkańskiej koncepcji życia zakonnego. Reguła, którą św. Franciszek napisał dla braci
przebywających w pustelni, nie reguluje detalicznie całego sposobu życia, ale dając ogólne
jego zarysy, pozostawia dużo wolności do zagospodarowania.
Franciszkańska pustelnia pozostaje więc integralną częścią dziedzictwa
pozostawionego nam przez św. Franciszka. Nie jest to jakiś margines tego dziedzictwa albo
nieistotny dodatek. Pustelnie zawsze w historii naszego zakonu stanowiły duchowe serce
prowincji, które przez modlitwę ożywiały gorliwość wszystkich braci.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, za braci, którzy przebywają w pustelniach. Udziel im ducha
modlitwy i pobożności, a także otwartości na potrzeby braci z prowincji. Niech ich modlitwa
wyprasza nam jak najwięcej łask i przyczynia się do ożywienia naszej gorliwości.
5. List do św. Antoniego
Piątek
Lectio
Bratu Antoniemu, biskupowi memu, brat Franciszek przesyła pozdrowienie.
Uważam to za dobre, że wykładasz świętą teologię braciom, byle byś tylko podczas tego
studium nie gasił ducha modlitwy i pobożności, jak mówi reguła.
św. Franciszek, List do św. Antoniego
Meditatio
Po rozważeniu Reguł i Testamentu św. Franciszka pragniemy teraz zająć się jego
listami. Chcemy w tych medytacjach nie tylko przemyśleć, co Biedaczyna pisał do swoich
odbiorców, ale i przyjrzeć się relacjom, jakie miał on z różnymi osobami.
List do św. Antoniego został napisany na przełomie 1223 i 1224 roku, już po
napisaniu i zatwierdzeniu reguły. Św. Franciszek był wtedy krótko przed wejściem na górę La
Verna, gdzie miał otrzymać stygmaty. Zakon, który wtedy był już bardzo liczny, posiadał
regułę, a więc kierunek, w którym miał się rozwijać. Św. Franciszek rezygnując z urzędu
ministra generalnego, przekazał władzę jurysdykcyjną nad swoim zakonem swoim
wikariuszom. Pozostał jednak jedynym autorytetem wśród braci, który był zdolny do różnych
rozstrzygnięć, jeżeli chodzi o formę życia.
Św. Antoni miał już za sobą kilka ważnych doświadczeń, które ukształtowały jego
życie. Po spotkaniu z pierwszymi męczennikami franciszkańskimi i przejściu do Zakonu

Braci Mniejszych, przeżył niepowodzenie swojej wyprawy misyjnej do Maroka. Następnie
oddał się życiu kontemplacyjnemu, przebywając przez pewien czas w pustelni. Gdy
przypadkiem odkryto jego niezwykłą wiedzę i zdolności kaznodziejskie, św. Antoni odczytał
to jako znak Opatrzności Bożej, która wzywa go do opuszczenia pustelni i oddania się
wędrownemu kaznodziejstwu. Cały rok 1224 św. Antoni poświęcił na głoszenie Ewangelii w
południowej Francji, gdzie także zaczął nauczać teologii swoich braci.
Podejmując posługę nauczania braci św. teologii, w sercu św. Antoniego zrodził się
problem, który był dosyć powszechny w całym zakonie. Czy naukę, wiedzę można pogodzić
z ideałem ubóstwa? Ktoś wykształcony jakby z natury należał wtedy do wyższej klasy, a
przecież bracia świadomie wybierali przynależność do niższej klasy społecznej. Z tą
wątpliwością musiał św. Antoni zwrócić się do św. Franciszka, na którą Biedaczyna
odpowiedział mu listem.
Już może nas zadziwić pierwsze zdanie listu: Bratu Antoniemu, biskupowi memu, brat
Franciszek przesyła pozdrowienie. Dla św. Franciszka św. Antoni był bratem i biskupem.
Bratem, ponieważ należał do tego samego zakonu, a biskupem, ponieważ nauczał św.
teologii.
Mamy tutaj jakby dwa pryzmaty, przez które patrzył Biedaczyna na św. Antoniego.
Pierwszy, że Antoni był bratem mniejszym, żyjącym według ewangelicznej formy życia.
Zachowanie tego sposobu życia było powołaniem i czymś nadrzędnym dla św. Antoniego.
Drugi pryzmat to wykształcenie i posługa słowa św. Antoniego. Ponieważ św. Antoni służy
Bożemu Słowu przez głoszenie go, a robi to dokładnie tak jak św. Franciszek tego pragnął, to
dlatego nazywa go swoim biskupem.
Św. Franciszek jednoznacznie rozstrzyga wątpliwość św. Antoniego: uważam to za
dobre, że wykładasz świętą teologię braciom. A więc kwestii minorytas nie można
sprowadzić do posiadania albo braku wykształcenia. O naszym byciu mniejszym nie
przesądza brak wiedzy, ale autentyczna pokora. Kto jest pokorny, temu w niczym nie
przeszkadzają dyplomy. Jest wręcz odwrotnie, gdy do głębokiej wiedzy dołączy się duchowe
ubóstwo, to powstaje wtedy ogromna siła duchowa o wielkiej mocy przebicia. Dlatego też
Biedaczyna bardzo jasno napisał, że studium teologii jest czymś dobrym dla braci.
Możemy z pewnym zdziwieniem stwierdzić, że wątpliwość, jaką miał św. Antoni,
przetrwała aż do dziś w umysłach wielu braci, to znaczy że wiedza lub jej zdobywanie są
przeciwne duchowi minorytas. Odpowiedź św. Franciszka jest tak jasna, że nie powinno być
już żadnych wątpliwości. Pozostaje nam jednak o wiele większa sztuka, by tak studiować, aby
nie gasić ducha modlitwy i pobożności, jak mówi reguła.
Oratio
Św. Antoni, doktorze ewangeliczny, przyczyniaj się za nami. Ucz nas, jak łączyć
głęboką wiedzę teologiczną z miłością do Boga, pokorę z mocą głoszonego słowa. Prosimy
Cię, wstawiaj się za wszystkimi naszymi braćmi, którzy nauczają świętej teologii, aby
potrafili, tak jak ty, przekazywać nie tylko wiedzę, ale i mądrość.
6. List do ministra
sobota
Lectio
Do brata N., ministra. Niech Pan cię błogosławi. Tak, jak umiem, mówię ci o
sprawach twej duszy, że to wszystko, co przeszkadza ci kochać Pana Boga i jakikolwiek
[człowiek] czyniłby ci przeszkody albo bracia lub inni, także gdyby cię bili, to wszystko
powinieneś uważać za łaskę. I tego właśnie pragnij, a nie czego innego. I to przez prawdziwe
posłuszeństwo wobec Pana Boga i wobec mnie, bo wiem na pewno, że to jest prawdziwe
posłuszeństwo. I kochaj tych, którzy sprawiają ci te trudności. I nie żądaj od nich czego

innego tylko tego, co Bóg ci da. I kochaj ich za to; i nie pragnij, aby byli lepszymi
chrześcijanami. I niech to ma dla ciebie większą wartość niż życie w pustelni.
św. Franciszek, List do ministra 1–8
Meditatio
Kolejny list św. Franciszka, który pragniemy przemedytować, to pismo skierowane do
anonimowego ministra. Do dziś nie wiemy, kim był ów minister, czy był prowincjałem, czy
generałem zakonu. Jakkolwiek list ten ma ogromną wartość, bowiem po raz kolejny dzięki
niemu możemy wejść w relacje bratersko-ojcowskie, jakie miał Biedaczyna względem swoich
braci.
Swój list rozpoczyna św. Franciszek od błogosławieństwa, a następnie odpowiada na
problem, z jakim zwrócił się do niego minister: Tak, jak umiem, mówię ci o sprawach twej
duszy, że to wszystko, co przeszkadza ci kochać Pana Boga i jakikolwiek [człowiek] czyniłby
ci przeszkody albo bracia lub inni, także gdyby cię bili, to wszystko powinieneś uważać za
łaskę.
Św. Franciszek pisze tu o dwóch rodzajach przeszkód. Jedne – zewnętrzne – pochodzą
od podległych ministrowi braci oraz innych osób. Drugie zaś – wewnętrzne – dotyczą
duchowych rozterek ministra. Minister podczas wykonywania swego urzędu stanął wobec
trudności, które zaczęły go przerastać. Nie były to trudności natury psychologicznej, typu
zniechęcenia, frustracji, przygnębienia. Minister doświadczył o wiele trudniejszej próby
natury duchowej. Otóż wypełnianie swego urzędu zaczęło mu się przedstawiać jako
przeszkoda w realizacji swego powołania brata mniejszego. Posługa, jaką pełnił względem
swych braci, zaczęła być przezeń rozumiana nie tyle jako droga do Boga, ale jako przeszkoda.
Minister stanął na rozdrożu. Z jednej strony wykonanie polecenia, jakie mu zlecił św.
Franciszek, to znaczy być ministrem dla powierzonych mu braci. Z drugiej zaś posłuszeństwo
swojemu ideałowi brata mniejszego. Minister był rozrywany przez tę alternatywę i zdawało
mu się, że wybranie jednej z nich oznacza nieposłuszeństwo drugiej. Ten głęboki wewnętrzny
konflikt był dla ministra źródłem bardzo dużego cierpienia i rozterki. Prawdopodobnie
rozwiązanie widział jedynie w złożeniu urzędu i udaniu się do pustelni.
Co może nas dziś szczególnie poruszyć, to ciepło, z jakim św. Franciszek przyjmuje
ministra wraz z jego problemem i rozterkami. Możemy tu odnaleźć prawdziwie przykład
ojcowskiego ciepła i braterskiej mądrości w rozwiązywaniu problemu. Nie znajdziemy tu ani
jednego słowa strofowania, czy niezrozumienia.
Pierwsze, co czyni Biedaczyna, to rozszerza płaszczyznę problemu ministra. Św.
Franciszek zaczyna objaśniać ministrowi, że problemy, jakie ma z braćmi, nie muszą
stanowić zagrożenia dla jego powołania. Jest wręcz odwrotnie, to wszystko, co go spotyka ze
strony braci, może przyczynić się do rozwoju jego powołania. Jest to swoista łaska, która
może pomóc jeszcze bardziej zbliżyć się mu do Boga. Wszystko zależy, czy te
prześladowania przyjmie w duchu wiary. Bo jeśli tak, to dzięki temu może być o wiele bliżej
Boga, niż mógłby być w pustelni.
I tego właśnie pragnij, a nie czego innego. I to przez prawdziwe posłuszeństwo wobec
Pana Boga i wobec mnie, bo wiem na pewno, że to jest prawdziwe posłuszeństwo. I kochaj
tych, którzy sprawiają ci te trudności. I nie żądaj od nich czego innego tylko tego, co Bóg ci
da. I kochaj ich za to. Prawdziwe posłuszeństwo polega więc na przyjmowaniu tego, co Bóg
daje, czy dopuszcza. Nie zaś na wybieraniu nawet tego, co obiektywnie jest szczególnie
szlachetne i miłe Bogu, jak na przykład życie w pustelni.
Rada, jakiej św. Franciszek udzielił ministrowi, stanowi i dla nas duże bogactwo
duchowe. Wielokrotnie i my jesteśmy kuszeni pozorami dobra. Nawet za najszczytniejszymi
ideałami może się kryć albo nasza natura, albo chęć ucieczki od tego, co nas może kosztuje.
W sytuacjach trudnych, konfliktowych, zdawałoby się bez wyjścia, należy przede wszystkim

rozszerzyć swoje spojrzenie. Bez wiary można bardzo szybko popaść w błędne myślenie czy
decyzje. Minister wygrał całą tę trudną dla siebie sytuację, ponieważ zwrócił się do św.
Franciszka. Bez tego otwarcia się, mógłby popełnić trudne do naprawienia później kroki.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, za naszych ministrów. Z pewnością posługa, jaką wykonują
względem nas nie jest łatwa i przysparza im wiele trosk. Prosimy Cię, aby wykonywanie tej
posługi przełożeństwa było dla nich miejscem spotkania się z Tobą i sposobem do
naśladowania Ciebie.
IX niedziela zwykła
Lectio
Bądź pochwalony mój Panie
przez wszystkich, którzy wybaczają
z powodu Twojej miłości
i dla niej znoszą wszelkie choroby i prześladowania.
św. Franciszek, Kantyk stworzeń 10
Meditatio
Tą kolejną strofką Kantyku stworzeń św. Franciszek przechodzi od zachwytu nad
przyrodą do człowieka i jego duchowej kondycji. Przyroda jest śladem Boga, który wprost do
Niego prowadzi. Piękno słońca, gwiazd, ziemi, wody jest odbiciem piękna Boga i Jego
mądrości i mocy stwórczej. Trzeba jednak pamiętać, że szczytem stworzeń nie jest przyroda
ożywiona czy nieożywiona, ale człowiek.
Dlaczego człowiek jest szczytem stworzeń i sobą je przekracza? Trzeba nam sięgnąć
do Księgi Rodzaju, ponieważ podaje nam ona najbardziej podstawowe prawdy o człowieku.
Jest prawdą, że człowiek został stworzony, tak jak i to wszystko, co go otacza. Jest
jednak jedna zasadnicza różnica. Żadne ze stworzeń nie zostało stworzone na obraz i
podobieństwo Boga, tylko człowiek. To w człowieku znajdziemy najdoskonalsze odbicie
Boga, i właśnie dlatego przerasta on swoją godnością i doskonałością jakiekolwiek inne
stworzenie.
Tylko człowiek został obdarzony wolnością woli. Każde ze zwierząt kieruje się tylko
instynktem, który choć może być bardzo wysublimowany, jednak nim zawsze pozostaje. To
człowiek, który posiadając rozum i poznanie, może dzięki swojej wolnej woli wybierać to, co
chce. Wolna wola umożliwia człowiekowi i takie wybory, które przekraczają jego naturę albo
nawet mogą być z nią sprzeczne.
Jako jedyne ze stworzeń, człowiek pracuje, czyniąc sobie ziemię poddaną. To dzięki
pracy człowiek nieustannie się rozwija, czyniąc swoje życie coraz bardziej wygodnym.
To wreszcie tylko człowiek jest obdarzony rozumem zdolnym do wybiegania w
przeszłość i przyszłość. Tylko człowiek tworzy kulturę, pozostawia następnym pokoleniom
to, co sam wypracował, czy wymyślił.
Tylko człowiek nosi w sobie odbicie miłości Boga. I tylko człowiek jest zdolny do
miłowania, i to w najgłębszym i najszerszym znaczeniu tego słowa. O miłości mówi się tylko
w świecie ludzi. Zwierzę ze swojej natury nie jest zdolne do tego, by kochać, by darować
swoje życie drugiemu. To może tylko człowiek.
Św. Franciszek był świadom tej wyjątkowości człowieka spośród wszystkich
stworzeń. Dlatego też w swoim Kantyku stworzeń musiał wreszcie i dojść do człowieka.
Bądź pochwalony mój Panie
przez wszystkich, którzy wybaczają
z powodu Twojej miłości

Jak już powiedzieliśmy, człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo miłości,
którą jest Bóg. A miłość to także przebaczenie. Tym właśnie zachwycił się św. Franciszek, że
człowiek powodowany miłością do Boga, jest zdolny wybaczyć zło, którego doświadczył od
drugiego. Przebaczenie, o którym pisze św. Franciszek, ma swoje źródło w Bogu. Człowiek
może drugiemu przebaczać powodowany jakimś wyrachowaniem czy korzyścią. Biedaczyna
jednak wyraźnie pisze o przebaczeniu, którego źródłem jest miłość Boga. Bóg, który jest
miłosierny i zawsze gotowy przebaczać człowiekowi, jeśli ten tylko tego autentycznie
pragnie, jest dla niego wzorem. Przebaczenie z miłości, nie zaś z wyrachowania, jest zawsze
przekroczeniem ludzkiej natury. Może ona pragnęłaby zemsty, lub co najmniej
sprawiedliwego wyrównania rachunków. Tymczasem miłość nie kalkuluje po ludzku i potrafi
przekraczać to, co wydawałoby się czasem nawet bardzo rozumne.
Pisząc o przebaczeniu, Biedaczyna miał przed oczyma z pewnością wiele obrazów z
własnego doświadczenia. Choćby i to, że powodowany miłością Boga potrafił wybaczyć
swemu rodzonemu ojcu tak nieludzkie potraktowanie go. Także po nawróceniu Biedaczyny
nigdzie nie znajdujemy jego pretensji do kogokolwiek i jakiejkolwiek sytuacji, nawet do
wojny z Perugią, kiedy to został uwięziony i utracił zdrowie.
Oratio
Dziękujemy Ci, Boże, że stworzyłeś nas na wzór i podobieństwo swego Syna, który jest
miłością. Dziękujemy Ci za te wszystkie sytuacje, kiedy powodowani miłością przebaczyliśmy
albo sami zyskaliśmy przebaczenie od innych.
1. Bracia grzeszący
poniedziałek
Lectio
I po tym chcę poznać, czy miłujesz Pana i mnie, sługę Jego i twego: jeżeli będziesz tak
postępował, aby nie było takiego brata na świecie, który, gdyby zgrzeszył najciężej, a potem
stanął przed tobą, żeby odszedł bez twego miłosierdzia, jeśli szukał miłosierdzia. A gdyby nie
szukał miłosierdzia, to ty go zapytaj, czy nie pragnie przebaczenia. I choćby tysiąc razy potem
zgrzeszył na twoich oczach, kochaj go bardziej niż mnie, abyś go pociągnął do Pana; i zawsze
bądź miłosierny dla takich. I oznajmij to gwardianom, gdy będziesz mógł, że postanowiłeś
osobiście tak postępować.
Ze wszystkich zaś rozdziałów reguły, które mówią o grzechach śmiertelnych, zrobimy
na kapitule Zielonych Świąt z pomocą Bożą i za radą braci taki rozdział: jeśli któryś z braci
za podszeptem nieprzyjaciela zgrzeszy śmiertelnie, obowiązany jest na mocy posłuszeństwa
zwrócić się do swego gwardiana. Wszyscy bracia, którzy wiedzą o jego grzechu, niech go nie
zawstydzają i nie zniesławiają, lecz niech okazują mu wielkie miłosierdzie i zachowują grzech
brata swego w całkowitej tajemnicy; bo nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Podobnie
na mocy posłuszeństwa obowiązani są wysłać go z towarzyszem do swego kustosza. A kustosz
odniesie się do niego z miłosierdziem, tak jak by sam sobie życzył, by go potraktowano w
podobnym położeniu. A jeśli w innym wypadku popełniłby grzech powszedni, niech wyzna go
współbratu swemu kapłanowi. A jeśli nie będzie tam kapłana, niech go wyzna bratu swemu,
dopóki nie znajdzie kapłana, który rozgrzeszyłby go kanonicznie, jak już była o tym mowa. I ci
[bracia] niech nie mają władzy nakładania innej pokuty oprócz tej: „Idź i więcej nie grzesz”.
Aby to pismo lepiej zachowywano, miej je przy sobie aż do Zielonych Świąt; będziesz
tam [na kapitule] z twoimi braćmi. I tę sprawę i wszystkie inne, nie dość wyczerpująco ujęte w
regule, postarajcie się z pomocą Pana Boga uzupełnić.
św. Franciszek, List do ministra 9–22
Meditatio
Kontynuując rozważania listu do ministra św. Franciszka, możemy zauważyć, że
druga część tegoż listu dotyczy problemu braci ciężko grzeszących. Trudno dziś dociec, o

jakie tu grzechy chodzi, jakkolwiek musiały być one poważne, gdyż stanowiły poważne
zmartwienie dla ministra. Biedaczyna poucza swego współbrata, co robić w sytuacji grzechu
podwładnych. Jednak zanim przełożony odniesie się do grzechu podwładnego, musi sam
postawić sobie bardzo wysokie wymagania. Bowiem jego relacja do grzechu współbrata jest
swoistym sprawdzianem jego miłości do Boga i bliźniego. Dlatego pisze św. Franciszek do
ministra: i po tym chcę poznać, czy miłujesz Pana i mnie, sługę Jego i twego.
Biedaczyna nie traktuje grzechu i grzesznika jednorodnie. W liście do ministra
możemy wyróżnić trzy rodzaje grzeszących współbraci.
Pierwszy rodzaj to bracia, którzy ciężko zgrzeszyli i proszą o wybaczenie. Biedaczyna
wprost nakazuje ministrowi, że będziesz tak postępował, aby nie było takiego brata na
świecie, który, gdyby zgrzeszył najciężej, a potem stanął przed tobą, żeby odszedł bez twego
miłosierdzia, jeśli szukał miłosierdzia. Tak więc minister widząc skruchę swego współbrata,
nie może mu nie przebaczyć.
Drugi rodzaj to bracia, którzy ciężko zgrzeszyli, ale nie proszą o wybaczenie. W tej
sytuacji minister nie może przyjąć obojętnej postawy, stać na boku i biernie czekać, aż
grzeszący współbrat się opamięta i skruszy. Minister powinien wyjść naprzeciw temu bratu i
wczuć się w jego sytuację. Winien przeczuć i zrozumieć opory, które zamykają tego
współbrata i nie pozwalają mu poprosić o wybaczenie. Może być to wstyd za to, co zrobił, lęk
przed słuszną karą, ciężar odpowiedzialności za uczynione zło. Św. Franciszek pisze: a gdyby
nie szukał miłosierdzia, to ty go zapytaj, czy nie pragnie przebaczenia.
Trzeci rodzaj braci to ci, którzy zgrzeszyli i dalej trwają w grzechu, popełniając
następne przewinienia. Biedaczyna miał tu na myśli braci, którzy wpadli w różne zniewolenia
i nałogi. Chodzi tu o pewnego rodzaju recydywę, o niemoc grzesznika wobec grzechu.
Niestety, wiemy, że grzech może człowieka zniewolić i doprowadzić do zupełnego dna
moralnego. Postawa, jaką radzi Biedaczyna ministrowi wobec takiego współbrata jest
następująca: i choćby tysiąc razy potem zgrzeszył na twoich oczach, kochaj go bardziej niż
mnie, abyś go pociągnął do Pana; i zawsze bądź miłosierny dla takich.
Te trzy sytuacje mają jeden wspólny mianownik, zawsze należy się kierować miłością
wobec grzeszącego współbrata. Bez wątpienia Biedaczyna podniósł ministrowi poprzeczkę
bardzo wysoko. Zetknięcie z grzechami współbraci mogło ministra doprowadzić do rozpaczy
i kompletnego zniechęcenia i zamknięcia się w sobie. By do tego nie doszło, Biedaczyna wie,
że minister nie może się opierać tylko na swoich ludzkich siłach. Nie wystarczy tutaj
współczucie czy roztropność. Potrzeba miłości, która płynie wprost z Boga. Tylko wtedy, gdy
minister będzie zakotwiczony w Bogu, zachowa się wobec grzechów współbraci, tak jak to
radził św. Franciszek.
Następnie Biedaczyna radzi ministrowi: i oznajmij to gwardianom, gdy będziesz mógł,
że postanowiłeś osobiście tak postępować. Ta rada była podyktowana tym, aby zachęcić
samego ministra do gorliwego podejmowania właśnie takiej postawy w swym życiu. Bracia,
którzy otrzymali takie zapewnienie ze strony ministra, nie musieli się obawiać jego reakcji na
ich grzech. Wreszcie minister dawał przykład braciom, a zwłaszcza gwardianom, w jaki
sposób mają reagować na grzech swoich podwładnych.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, za naszych przełożonych, aby wtedy, gdy zetkną się z grzechami
swych współbraci, zachowali miłość i sprawiedliwość. Dodaj im siły, aby nigdy nie pozwolili
na to, by zwyciężyła w nich złość czy zniechęcenie. Udziel też swego światła braciom, aby
miłości ze strony swych ministrów nie odczytywali jako ich słabości czy pobłażania grzechom.
2. Testament Sieneński
wtorek
Lectio

Napisz, że błogosławię wszystkich moich braci, którzy są teraz w zakonie i będą
wstępowali do niego aż do końca świata (...). Ponieważ z powodu słabości i bólu w chorobie
nie mogę mówić, wyrażę mą wolę braciom moim krótko, w trzech zdaniach, mianowicie: aby
na znak pamięci na moje błogosławieństwo i mój testament zawsze kochali się wzajemnie;
aby zawsze kochali i dochowywali wierności naszej pani, świętemu ubóstwu i aby zawsze byli
wierni i ulegli dostojnikom i wszystkim duchownym świętej matki Kościoła.
św. Franciszek, Testament Sieneński
Meditatio
W pochodzących z XIV wieku źródłach franciszkańskich mamy kilkakrotnie
opowiedzianą historię, która zdarzyła się w Sienie. Było to w lecie 1226 roku. W czasie
jednej ze swoich ostatnich wędrówek apostolskich, św. Franciszek przybył do braci w Sienie.
Tam też bardzo pogorszył się stan jego zdrowia. Bracia widząc umierającego św. Franciszka,
wpadli w przerażenie i prosili go, aby pozostawił im i innym braciom swoją ostatnią wolę,
czyli testament. Biedaczyna chciał spełnić prośbę swoich braci i zawołał brata Benedykta,
któremu podyktował swoją ostatnią wolę.
Niewątpliwie jest to jedno z ostatnich pism Biedaczyny, stąd jego wyjątkowa wartość.
Testament Sieneński nie stanowi jakiejś alternatywy do dużego Testamentu św. Franciszka.
Nie jest także jego dopełnieniem czy uzupełnieniem. Jego treść nie wnosi już nic nowego do
tego, co wcześniej napisał Biedaczyna. Jego szczególna wartość zawiera się w tym, że św.
Franciszek wskazał swoim braciom, co jest najważniejsze w ich życiu. W Testamencie
Sieneńskim wybrał spośród wielu ważnych tematów trzy, które uznał za najważniejsze.
To jest najważniejsze, aby bracia się wzajemnie miłowali. Schorowany Biedaczyna
dyktował: aby na znak pamięci na moje błogosławieństwo i mój testament zawsze kochali się
wzajemnie. Miłość braterska jest tworzywem życia braci. Nasz zakon nie jest organizacją
stworzoną do tego, aby osiągnąć jakiś jeden szczegółowy cel. Bracia żyją razem po to, aby
móc przeżyć Ewangelię, wprowadzić ją w swoje życie i głosić ją całemu światu. To przeżycie
i głoszenie Ewangelii nie dokonuje się w samotności czy w pojedynkę, ale zawsze we
wspólnocie. To zaś, co tworzy wspólnotę i ją wypełnia, to wzajemna miłość braterska.
Św. Franciszek zbyt dobrze poznał życie, także to braterskie, aby nie wiedzieć, jakie
największe niebezpieczeństwo czyha na braci. Różnice wieku, charakterów, historii życia
mogą bardzo szybko doprowadzić do podziałów i wyziębić miłość braterską. Dlatego trzeba
miłości, która stale będzie się odnawiać i przekraczać samą siebie. Bez miłości braterskiej jest
niemożliwe pokonanie wszystkich różnic. Bez niej nie ma miłości Boga, naśladowania
Chrystusa, zachowywania Ewangelii. Bez miłości nie ma wspólnoty braterskiej, nie ma
Zakonu Braci Mniejszych. Owszem, mogą być zewnętrzne struktury, nawet bardzo solidne,
ale bez ducha miłości będzie to tylko piękny szyld czy atrapa. Biedaczyna wiedział
doskonale, że miłość braterska jest najlepszym świadectwem aktualności Ewangelii.
Drugim poleceniem z Testamentu Sieneńskiego było wskazanie dotyczące ubóstwa.
Biedaczyna prosił braci, aby zawsze kochali i dochowywali wierności naszej pani, świętemu
ubóstwu. Ubóstwo dla św. Franciszka było panią, która zaprowadziła go wprost do Boga.
Ubóstwo strzegło miłości św. Franciszka, sprawiając, że była ona wyłączna i całkowita. To
dzięki ubóstwu Bóg był dla Biedaczyny jedynym i najwyższym Dobrem, które całkowicie mu
wystarczało i wypełniało jego życie. Ubóstwo było i jest sprawdzianem wiarygodności
naszego franciszkańskiego powołania. Wierność ubóstwu zawsze była znakiem rozkwitu
zakonu i odwrotnie, niewierność oznaczała jego dekadencję. Nic tak nie oddala od ideału
franciszkańskiego, jak gromadzenie dóbr i szukanie wygody w życiu. Tak jak bez miłości, tak
i bez ubóstwa nasze powołanie i posługa są niewiarygodne, i w ostatecznym rozrachunku
nigdy nie przyniosą oczekiwanych owoców.
Ostatnim życzeniem św. Franciszka było wskazanie, aby bracia zawsze byli wierni i
ulegli dostojnikom i wszystkim duchownym świętej matki Kościoła. Zakon nasz jest cząstką

Kościoła i jako taki nie może istnieć bez Niego. To bycie w Kościele uwidacznia się poprzez
komunię z hierarchią. Tylko wtedy, gdy bracia będą ulegli i posłuszni biskupom miejsca, ich
posługa ludowi prawdziwie będzie budować Kościół.
Oratio
Św. Franciszku, dziękujemy Ci za te ostatnie słowa, jakie nam podyktowałeś.
Pragniemy, aby nasze wspólnoty były miejscami, w których panuje miłość braterska, ubóstwo
i posłuszeństwo Kościołowi. Prosimy Cię, pomagaj nam z nieba, abyśmy dochowali wierności
tym trzem twoim poleceniom.
3. List do brata Leona
środa
Lectio
Bracie Leonie, twój brat Franciszek śle pozdrowienie i życzy pokoju. Tak mówię do
ciebie, synu mój, jak matka: bo co do tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy w drodze,
pokrótce tym słowem postanawiam i radzę, i jeśli będziesz kiedyś potrzebował przyjść do mnie
po radę, zaprawdę tak ci radzę: jakikolwiek sposób wydaje ci się lepszy, aby podobać się
Panu Bogu i iść Jego śladami, i za Jego ubóstwem, postępuj tak z błogosławieństwem Pana
Boga i moim pozwoleniem. I jeśli odczuwasz potrzebę ze względu na twoją duszę lub dla innej
pociechy twojej i chcesz, Leonie, przyjść do mnie, przyjdź.
św. Franciszek, List do brata Leona
Meditatio
List do brata Leona jest jednym z nielicznych autografów św. Franciszka, jaki
zachował się do naszych czasów. Ta malutka karta, zapisana przez św. Franciszka w łacinie
przeplatanej licznymi italianizmami, jest jednym z jego najbardziej cennych pism. Ta
szczególna waga tego listu zawiera się w tym, iż tutaj możemy zaobserwować, jak św.
Franciszek praktykował ideał życia ewangelicznego, o którym tak wiele pisał w innych
miejscach.
Brat Leon był kimś szczególnym w życiu św. Franciszka. Był kapłanem i sekretarzem,
towarzyszem licznych wędrówek i powiernikiem duszy. Był bratem, ojcem, ale jednocześnie i
synem św. Franciszka. Brat Leon był jedynym świadkiem otrzymania stygmatów Biedaczyny
na górze La Verna. Na tej samej górze otrzymał br. Leon od św. Franciszka
błogosławieństwo, które uwolniło go od wewnętrznych pokus.
Czytając uważnie list do br. Leona, może nas uderzyć cała paleta określeń, które
mówią nam, kim był dla Biedaczyny br. Leon. Relacja naszego Świętego do współbrata była
braterska, ponieważ nazywa go swoim bratem. Była też ojcowsko-macierzyńska ponieważ
nazywa go swoim synem. Św. Franciszek jest ojcem, bratem i matką. Nie można więc relacji
Biedaczyny do br. Leona określić tylko jednym wymiarem. Ona zawiera w sobie pełnię
ludzkich odniesień do drugiego człowieka.
Św. Franciszek nawiązuje w liście do swojej wcześniejszej rozmowy z br. Leonem:
bo co do tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy w drodze, pokrótce tym słowem
postanawiam i radzę. Nie wiemy dziś, o czym ci dwaj bracia rozmawiali ze sobą. Z
pewnością były to kwestie ważne i trudne do rozstrzygnięcia. Prawdopodobnie było tak, że
problem był zbyt duży i dlatego postanowili odłożyć jego rozwiązanie na później, aby mieć
czas do przemyślenia i przemodlenia.
Rozwiązanie problemu jest jednak dosyć nieoczekiwane. Biedaczyna postanowił dać
wolność br. Leonowi w rozwiązaniu tej kwestii: jakikolwiek sposób wydaje ci się lepszy, aby
podobać się Panu Bogu i iść Jego śladami, i za Jego ubóstwem, postępuj tak z
błogosławieństwem Pana Boga i moim pozwoleniem.
Biedaczyna dając wolność br. Leonowi, okazuje mu swoje zaufanie. Zna już na tyle
swego powiernika duszy i syna, że wie, że tenże będzie się kierował w swoich wyborach tym,

co lepsze i doskonalsze, i co milsze Bogu. Św. Franciszek nie uznaje więc za stosowne, aby
wchodzić w szczegóły i decydować za br. Leona. To on zna lepiej całą sytuację i wszystkie
okoliczności, i dlatego jego decyzja będzie z pewnością trafniejsza.
W relacji św. Franciszka do br. Leona nie ma nawet śladu jakiegoś zniewolenia czy
ograniczania. Biedaczyna zostawia swemu współbratu wolność, w której tenże przez różne
swoje wybory ma się rozwijać. Dzięki temu br. Leon nie staje się jakimś sklonowanym
sobowtórem św. Franciszka, ale w pełni rozwija swoją osobowość, realizując własną
niepowtarzalną drogę do świętości.
List kończy się zdaniem, które znów ujawnia nam, jak bardzo bliska była relacja
pomiędzy tymi braćmi: I jeśli odczuwasz potrzebę ze względu na twoją duszę lub dla innej
pociechy twojej i chcesz, Leonie, przyjść do mnie, przyjdź. Biedaczyna pozostawił wolność br.
Leonowi w jego decyzjach, ale to nie oznaczało iż nie mógłby więcej przychodzić do niego.
Co więcej, nie chodziło tylko o problemy, br. Leon mógł przyjść do Biedaczyny także po
pociechę. Jeszcze raz ujawnia się nam tutaj macierzyński wymiar duchowości św. Franciszka,
pełen zrozumienia dla różnych potrzeb ludzkiej natury współbrata.
Oratio
Panie Jezu, daj nam serce nowe, pełne miłości braterskiej, ojcowskiej i matczynej.
Pomóż nam obdarzać wolnością i zaufaniem naszych współbraci. Nie dozwól też, abyśmy
kiedykolwiek mieli nadużyć wolności, którą dajesz nam przez naszych przełożonych.
4. Sposób życia przekazany św. Klarze
czwartek
Lectio
Ponieważ z natchnienia Bożego zostałyście córkami i służebnicami najwyższego i
największego Króla, Ojca niebieskiego, i zaślubiłyście się Duchowi Świętemu, wybierając
życie według doskonałości Ewangelii świętej, pragnę i przyrzekam osobiście i przez moich
braci otaczać was, tak jak ich, serdeczną troską i szczególnym staraniem.
św. Franciszek, Sposób życia przekazany św. Klarze
Meditatio
Kolejne pismo św. Franciszka zachowało się do naszych czasów dzięki św. Klarze,
która umieściła je w centralnej części swojej reguły. Roślinka św. Franciszka, jak sama się
określała św. Klara, po ucieczce ze swego domu rodzinnego otrzymała w Porcjunkuli pokutny
habit z rąk Biedaczyny. Ten zewnętrzny znak, jak też i obcięcie włosów były symbolem
konsekrowania się Bogu przez św. Klarę. Ta konsekracja dokonała się przez posługę św.
Franciszka. Co więcej, św. Klara poświęciła się Bogu, przyrzekając zachowywać tę samą
formę życia, co św. Franciszek. Oczywiście nie chodziło tutaj o to, aby skopiować życie
braci. Św. Klara zdawała sobie doskonale sprawę z tego, że życie kobiet w klasztorze musi
być z natury swojej inne od tego, jakie prowadzili bracia. Dlatego św. Klara nie chciała od
św. Franciszka przejąć jakichś szczegółów życia, ale jego istotę – formę.
Ta forma życia nie mogła pochodzić od niej, ją musiał napisać św. Franciszek. Nie
wiemy dokładnie, kiedy Biedaczyna to uczynił, ale prawdopodobnie było to pierwsze pismo,
jakie otrzymała św. Klara od św. Franciszka. To jedno zdanie zawierało całą istotę życia
Ubogich Sióstr, a cała reszta była tylko dodatkiem.
Św. Franciszek rozpoczyna formę życia od stwierdzenia: ponieważ z natchnienia
Bożego… Jak już wcześniej pisaliśmy, kwestia inspiracji – natchnienia Bożego była czymś
fundamentalnym dla Biedaczyny. Powołanie, jakim obdarzył Bóg św. Klarę nie jest jej
wymysłem, ambicją czy sposobem na samorealizację. Jest powołaniem życiowym,
projektem, które przychodzi z góry, od Boga. To Bóg przygotowuje plan, który proponuje
człowiekowi, aby go zrealizował. Także forma życia nie pochodzi od św. Franciszka.

Biedaczyna nie uznaje siebie jako autora sposobu życia, który podjęła św. Klara i jej siostry.
Powołanie jest darmo danym darem, udzielonym przez Boga.
Dar powołania uczynił św. Klarę i jej siostry: córkami i służebnicami najwyższego i
największego Króla, Ojca niebieskiego, oraz oblubienicami poślubionymi Duchowi Świętemu.
Św. Franciszek widzi powołanie Ubogich Sióstr jako dzieło całej Trójcy Przenajświętszej. To
Ona sprawia, że siostry stają się córkami, siostrami i oblubienicami Boga w Trójcy Jedynego.
To, kim siostry są, jest przede wszystkim dziełem Boga, a dopiero później wszystkich innych
osób. Dlatego życie sióstr bez Boga staje się czymś niemożliwym i absurdalnym. Tutaj także
odnajdujemy źródło ogromnej wdzięczności względem Boga, jaką była przeniknięta
późniejsza postawa św. Klary.
Istota formy życia zawiera się w wyrażeniu: wybierając życie według doskonałości
Ewangelii świętej. Forma tak franciszkańskiego, jak i klariańskiego życia polega na
zachowywaniu Ewangelii świętej. To Ewangelia jest w centrum życia zarówno braci, jak i
sióstr. Różnica jest więc nie w tym, co się zachowuje, ale jak. Życie braci naznaczone jest
wędrówką, zaś sióstr kontemplacją Boga w klauzurze.
Ta wewnętrzna łączność i jedność charyzmatu była dla św. Franciszka i św. Klary
niezwykłym darem, który oboje święci niezwykle zazdrośnie strzegli. Dlatego też św.
Franciszek na zakończenie formy życia bardzo uroczyście deklaruje: pragnę i przyrzekam
osobiście i przez moich braci otaczać was, tak, jak ich, serdeczną troską i szczególnym
staraniem. To staranie się braci o siostry nie idzie tylko w jedną stronę. Także św. Klara
przyrzekła cześć i posłuszeństwo św. Franciszkowi i wszystkim jego prawnym następcom.
Ubogie Siostry dzieląc z braćmi ten sam charyzmat, ogarniają ich swoją modlitwą. Takie jest
jedno z ich najważniejszych zadań: strzec na modlitwie wierności swoich braci, którzy
wędrują przez ten świat, głosząc Ewangelię.
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją inspirację, jakiej udzieliłeś św. Franciszkowi i św. Klarze,
aby zachowywać Ewangelię. Niech ten wspólny charyzmat coraz bardziej zacieśnia więzi
pomiędzy rodziną franciszkańską i klariańską. Błogosław wszystkim Ubogim Siostrom św.
Klary.
5. List o poście do św. Klary
piątek
Lectio
W sprawie, którą już poleciłaś mi sobie wyjaśnić, którą są święta, z pewnością, jak
mniemam, cenione przez ciebie aż dotąd, a co do których najchwalebniejszy Ojciec nasz
święty Franciszek specjalnie nas upominał, abyśmy je uświetniały urozmaiceniem potraw,
uznałam, że powinnam odpowiedzieć twojej miłości: Niech się dowie zatem twoja
roztropność, że z wyjątkiem ułomnych i chorych, które z jego polecenia i rozkazu mamy, o ile
możności, wyróżniać pod względem pożywienia, żadna z nas zdrowych i mocnych nie powinna
jadać innych potraw, tylko postne; zarówno w dni zwykłe, jak w świąteczne, co dzień mamy
pościć z wyjątkiem niedziel i Bożego Narodzenia, w których wolno nam posilać się dwa razy.
św. Franciszek, List o poście do św. Klary 1–2
Meditatio
Obietnica opieki dana przez św. Franciszka św. Klarze nie była obietnicą pustą, ale
była w pełni zrealizowana. Jak wiemy z biografii, św. Franciszek odwiedzał San Damiano,
aby umacniać św. Klarę i jej siostry. Przy monasterze mniszek w San Damiano powstała mała
wspólnota braci. Jeden z braci był kapelanem sióstr, sprawując codziennie dla nich
Eucharystię, a pozostali byli kwestarzami zbierającymi dary dla zamkniętych w klauzurze
mniszek.

Biedaczyna jednak pozostawał dla św. Klary i jej sióstr największym autorytetem w
rozwiązywaniu różnych trudnych czy spornych kwestii. Jedną z nich była kwestia postu.
Historia listu św. Franciszka do św. Klary w tej sprawie była następująca. Św. Klara
powodowana wielką gorliwością, wpadła w pewną skrajność w dziedzinie umartwienia. Jest
to coś bardzo charakterystycznego dla tych, którzy po nawróceniu rozpoczynają swoją drogę
duchową. Ich gorliwość jest tak wielka, że potrafią się nie liczyć z prawami swojej natury.
Św. Klara popełniała ten sam błąd, co św. Franciszek, który pod koniec swego życia
przepraszał swego „brata ciało” za to, że tak źle się z nim obchodził. Biedaczyna, posiadając
już w dziedzinie umartwienia pewne doświadczenie, chciał, by św. Klara nie popełniła tego
błędu, co on. Nie chciał, aby jego Roślinka, tak jak on, odeszła przedwcześnie z tego świata
wskutek chorób i wycieńczenia.
Napisał więc list dotyczący postu, mitygując umartwienia postne św. Klary i
wprowadzając pewien porządek we wspólnotową praktykę postną. List ten nie zachował się
do naszych czasów w formie bezpośredniej, ale pośredniej. Otóż około 1238 roku św.
Agnieszka z Pragi napisała list do św. Klary, w którym prosiła o wyjaśnienie praktyk
postnych, zarówno indywidualnych, jak i wspólnotowych. W odpowiedzi św. Klara powołała
się na list, jaki otrzymała od Biedaczyny, a który dotyczył postu.
Normy postne ustanowione w liście dotyczą świąt, chorych i tych, którzy mają siły i
zdrowie do postu. Jakie z tych słów, napisanych przez św. Franciszka, możemy wyciągnąć
wnioski dotyczące naszego postu dzisiaj.
Dla Biedaczyny ważne było wykluczenie wszelkiej wystawności i przesady w
dogadzaniu sobie. Stół nasz ma być zawsze stołem ubogim i ubogich, takim, którego nie
powinniśmy się wstydzić wobec tych, którzy cierpią biedę. Ta kwestia powinna być
przedmiotem naszego ciągłego czuwania i rozeznania. Bardzo szybko bowiem możemy
wpaść w przesadę pod względem jakości i ilości pokarmów. Potrzeba też sobie zadać pytanie,
czy nie marnujemy czegoś z żywności, którą mamy? Wyrzucanie czy dopuszczenie do
zepsucia się potraw jest zawsze poważnym naruszeniem ślubu ubóstwa.
W naszych wspólnotach, tak jak w czasach św. Franciszka i św. Klary, są chorzy,
którzy muszą mieć odpowiednią dietę. Nasz święty Ojciec zwalnia ich z obowiązku postu, co
wydaje się być logiczne wobec cierpienia fizycznego, które muszą oni udźwignąć. Jest
zawsze czymś trudniejszym, a przez to bardziej zasługującym, przyjęcie cierpienia, aniżeli
nawet nakładanie sobie postu. Tak więc nasi chorzy mają szczególną możliwość wyproszenia
przez swoje cierpienie wielu łask u Boga. Choroba i cierpienie jest ich postem.
Ci z braci, którzy mają siły i zdrowie, nigdy nie powinni się dyspensować z praktyki
postnej. Pisze o tym św. Klara, cytując św. Franciszka, że żadna z nas zdrowych i mocnych
nie powinna jadać innych potraw, tylko postne, zarówno w dni zwykłe, jak w świąteczne. Post
pomaga nam zachować pewną żywość ducha. Człowiek syty, przejedzony, staje się leniwy, a
przez to niezdolny do większego wysiłku. Musimy zawsze w spożywaniu pokarmów
odróżnić to, co jest konieczne do życia i działalności, od tego, co jest zbędne, czy wręcz
przeszkadzające.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, o gorliwość i roztropność w naszych praktykach postnych. Niech
nikt z nas nie odmówi Ci, Panie, ofiary, jeśli Ty jej zażądasz. Pomóż nam zachować taki
umiar w postach, aby nasz duch i ciało mogły Ci z całą gorliwością służyć.
6. Słuchajcie ubożuchne
sobota
Lectio
Słuchajcie, ubożuchne, wezwane przez Pana, zebrane z wielu stron i prowincji:
Żyjcie zawsze w prawdzie, abyście mogły umrzeć w posłuszeństwie. Nie oglądajcie się na

życie, które płynie na zewnątrz, bo życie z ducha jest lepsze. Proszę was z wielką miłością,
abyście roztropnie korzystały z jałmużn, jakie Pan wam daje. Siostry obarczone
chorobami i te, które się przy nich trudzą, niech trwają wszystkie w pokoju, ten bowiem
trud okaże się bardzo drogi. Każda będzie królową w niebie ukoronowaną wraz z
Dziewicą Maryją.
św. Franciszek, Zachęta dla Ubogich Pań w klasztorze San Damiano
Meditatio
Kiedy w 1977 roku o. Kajetan Esser, po wielu latach prawdziwie mrówczej pracy,
wydał krytyczny zbiór pism św. Franciszka, nikt nie spodziewał się, że można odnaleźć
jeszcze jakieś autentyczne pismo Biedaczyny z Asyżu. A jednak niedługo później o. Giovanni
Boccali OFM i s. Chiara Augusta Lainati w klasztorze Klarysek w Novaglie w Italii odkryli
autentyczne pismo św. Franciszka skierowane do Ubogich Sióstr. Samo odkrycie tego pisma
jest jeszcze bardziej niezwykłe, ponieważ bardzo wyraźnie mówił o nim i okolicznościach
jego powstania Zbiór Asyski:
Podobnie w owych dniach w tym samym miejscu, po tym jak błogosławiony
Franciszek skomponował „Pochwały Pana” o Jego stworzeniach, ułożył również inną
pobożną pieśń wraz z melodią dla większej pociechy Ubogich Pań z klasztoru świętego
Damiana, szczególnie dlatego, że wiedział, iż martwiły się one ogromnie z powodu jego
choroby. A ponieważ z powodu tejże choroby nie mógł ich osobiście pocieszyć ani odwiedzić,
zechciał przez swoich towarzyszy oznajmić im te słowa, przez które chciał wtedy i na zawsze
objawić im pokrótce swoją wolę, jak powinny być jednomyślne w miłości i wzajemnie się do
siebie odnosić, ponieważ nawróciły się one do Chrystusa przez jego przykład i kazania,
wówczas gdy bracia byli jeszcze nieliczni. Ich nawrócenie i postępowanie jest chlubą i
zbudowaniem nie tylko dla Zakonu braci – którego są sadzonką – lecz także dla całego
Kościoła Bożego. Ponieważ błogosławiony Franciszek wiedział, że od początku swego
nawrócenia prowadziły one (i nadal prowadzą) życie bardzo skromne i ubogie, dlatego też, z
własnej woli i z konieczności, jego duch zawsze napełniał się uczuciem dla nich.
Dlatego prosił je w tych słowach, aby, jak Pan z różnych stron zgromadził je w jedno
do świętej miłości, świętego ubóstwa i świętego posłuszeństwa, tak powinny w nich zawsze
żyć i umierać; a zwłaszcza, by z jałmużn, których Pan im udziela, z weselem i dziękczynieniem
rozważnie dbały o potrzeby swego ciała, przede wszystkim zaś by okazywały się cierpliwe:
zdrowe siostry w trudach podejmowanych dla swoich chorych sióstr, a chore w swoich
chorobach i potrzebach, które znoszą.
To pismo jest niezwykłym świadectwem miłości św. Franciszka do Ubogich Sióstr i
troski o ich duchowe dobro. Znajdujemy tutaj jakby w soczewce, to co Biedaczynie
wydawało się najważniejsze w życiu Klarysek. Także i my, medytując po wielu latach te
słowa, możemy znaleźć wiele duchowego pokarmu dla siebie.
Żyjcie zawsze w prawdzie, abyście mogły umrzeć w posłuszeństwie. Żyć w prawdzie,
to znaczy żyć zgodnie ze swoim sumieniem, powołaniem i Bogiem. Prawda czyni nas
wolnymi, bo dzięki niej możemy być sobą, nie musimy zasłaniać się kłamstwem czy
pozorami. Żyjąc w prawdzie, stajemy się coraz bardziej dojrzalszymi, i to w każdym
wymiarze, zarówno ludzkim, jak i duchowym. Takie życie czyni nas autentycznymi
świadkami Boga, który jest prawdą. Dzięki temu każdy akt naszego życia, przeżywany w
prawdzie, jest również praktyką posłuszeństwa Najwyższej Prawdzie, którą jest Bóg. Jeśli
żyjemy w prawdzie, zupełnie spokojnie możemy pomyśleć o śmierci, nigdy nie będzie ona
wtedy dla nas czymś strasznym.
Biedaczyna radzi: nie oglądajcie się na życie, które płynie na zewnątrz, bo życie z
ducha jest lepsze. Każdy z nas winien sobie cenić to powołanie, jakim został obdarzony. To
powołanie jest darem na wskroś duchowym, i tak je też trzeba zawsze odczytywać. Ta
duchowa rekompensata, o której mówi Ewangelia, tysiąckrotnie przewyższy to, co

pozostawiliśmy i pozostawiamy w świecie. Życie z ducha ma w sobie wyjątkowe piękno,
które nie jest porównywalne z tym, co ofiaruje świat. Dlatego winniśmy być zawsze
wdzięczni za to życie, które płynie z ducha, a którym jesteśmy obdarzeni przez łaskę
powołania.
Oratio
Miłosierny Boże, dziękujemy Ci za łaskę powołania. Dzięki niej możemy kosztować
jakże niezwykłych darów duchowych. Pomóż nam żyć całą pełnią darów Ducha. Pomóż nam
także zawsze wybierać prawdę i żyć w niej, nawet gdyby ona nas wiele kosztowała.
X niedziela zwykła
Lectio
Szczęśliwi, którzy nie tracą pokoju w przeciwnościach,
albowiem przez Ciebie, o Najwyższy,
będą ukoronowani.
św. Franciszek, Kantyk stworzeń 11
Meditatio
W kolejnych strofkach Kantyku stworzeń św. Franciszek wychwala Boga poprzez to,
kim jest człowiek. To człowiek jest szczytem stworzeń i jako taki może oddać najwyższą
chwałę. Ta chwała nieskończenie przerasta tę chwałę, którą oddają Bogu stworzenia.
Człowiek jest stworzeniem dynamicznym, przeznaczonym do nieustannego rozwoju. To
prawo rozwoju jest jedną z najważniejszych perspektyw, przez którą należy spoglądać na
człowieka. Im bardziej człowiek rozwinie te wszystkie talenty i możliwości, jakie posiada,
tym większą odda Bogu chwałę.
Rozwój człowieka nie przebiega w warunkach, które moglibyśmy nazwać
cieplarnianymi. Na swojej drodze spotykamy nie tylko liczne pomoce do rozwoju, ale i
przeszkody. Te przeszkody mogą nasz rozwój utrudnić, uczynić niemożliwym albo i
odwrotnie, przyśpieszyć go. Przeszkody w życiu nie są czymś nadzwyczajnym. Trzeba nam
się pogodzić z prawdą, że trudności stanowią integralną część naszej drogi. Nie ma rozwoju
bez trudu i cierpienia, bez pokonywania najrozmaitszych trudności.
Spróbujmy popatrzeć na przeciwności, jakie mamy, nie w perspektywie jakiejś kary czy
dopustu Bożego. Każda przeciwność jest okazją do zebrania swoich sił po to, aby ją pokonać.
Dzięki pokonywaniu przeciwności nasz rozwój jest prawdziwy i realny. Każdorazowe
pokonanie trudności mówi nam, jak w rzeczywistości wygląda stopień naszej dojrzałości.
Dlatego św. Franciszek chwali Pana: szczęśliwi, którzy nie tracą pokoju w
przeciwnościach. Nie stracić pokoju w przeciwnościach, to znaczy przyjąć je z wiarą i
zaufaniem Bogu. Jeśli Bóg je dopuścił na nas, to nie uczynił tego przez przypadek, ale miał w
tym swój plan. Przyjęcie prawdy, że Bóg jest ponad wszystkim, i że to On jest Panem, który
dopuszcza to, co chce i jak chce, powinno zrodzić w nas wielki pokój. Nie ma takiej
przeciwności, która nie mogłaby posłużyć chwale Boga. Wszystko zależy jednak od postawy
człowieka. Czy wobec tychże trudności zachowa pokój i zaufanie Bogu.
Św. Franciszek nie pisał tych słów jako pięknej czy pouczającej teorii. Za Kantykiem
stworzeń stało jego doświadczenie życiowe. Jakie Biedaczyna mógł mieć próby, wobec
których zachował pokój?
Jedną z największych prób, z jaką Biedaczyna musiał się zmagać przez całe swe życie,
było to wszystko, co związane było z jego temperamentem. Biedaczyna, z natury
choleryczny, człowiek czynu i nieustannego ruchu, musiał to wszystko pogodzić ze swoim
pragnieniem modlitwy i braterstwa. Ileż razy jego natura dyktowała mu rozwiązania szybkie i
radykalne, a jednak musiał wobec samego siebie okazać ogromną cierpliwość, aby nie
popełnić jakiegoś fałszywego kroku.

Trzeba pamiętać, że najtrudniejsze do pokonania przeszkody nie pochodzą z zewnątrz,
ale z wewnątrz. To, co nosimy w sobie, jest często największą próbą, wobec której tak łatwo
stracić cierpliwość. Jak wielką oddajemy Bogu chwałę, gdy potrafimy być cierpliwymi wobec
samych siebie. Kiedy potrafimy pokornie przyjąć i zaakceptować to wszystko, co nosimy w
sobie. Biedaczyna wprost pisze, że wtedy przez Ciebie, o Najwyższy, będą ukoronowani.
Bóg koronuje wtedy człowieka swoją chwałą, gdy tenże posiada siebie. Człowiek,
który potrafi zapanować nad sobą, jest żywym świadectwem jak wiele można uczynić, wtedy
gdy się jest wiernym łasce Bożej i z nią się współpracuje, czego szczególnym przykładem jest
św. Franciszek z Asyżu.
Oratio
Panie Jezu, pomóż nam spojrzeć z wiarą na każdą trudność i przeciwność w naszym
życiu. Niech podejmowanie tych trudności z Twoją łaską przyczyni się do naszego duchowego
wzrostu. Nie dopuść, aby nas kiedykolwiek miało zwyciężyć zwątpienie czy zniechęcenie,
związane z napotkanymi trudnościami.
1. Pierwszy i Drugi Zakon św. Franciszka
poniedziałek
Lectio
Pan dał nam świętego naszego Ojca Franciszka jako założyciela, krzewiciela i
pomocnika w służbie Chrystusowi i w tym, co przyrzekłyśmy Bogu i samemu naszemu Ojcu,
który za swego życia słowem i czynem otaczał nas, swoją roślinkę, troskliwą opieką.
Powierzam więc również wszystkie moje siostry obecne i przyszłe następcy świętego naszego
Ojca Franciszka i całemu zakonowi, aby nam pomagali służyć coraz lepiej Bogu, a zwłaszcza
zachowywać najświętsze ubóstwo.
św. Klara, Testament 48–51
Meditatio
Pragniemy teraz przemedytować więzy, jakie łączą nasz Pierwszy Zakon św.
Franciszka z jego Drugim Zakonem – Ubogimi Siostrami św. Klary.
Pierwszą siostrą św. Franciszka była św. Klara, wezwana do naśladowania Chrystusa
jego przykładem i słowami. Została ona wraz z siostrami w duchu prorockim
przepowiedziana i przyjęta przez św. Franciszka jeszcze przed pierwszymi braćmi. Dokładnie
opisuje to św. Klara w swoim testamencie:
Ten sam Święty, nie mający jeszcze braci ani towarzyszy, zajęty zaraz po swoim
nawróceniu odnawianiem kościoła św. Damiana, w którym spłynęła na niego pełnia pociechy
Bożej i pobudziła do całkowitego opuszczenia świata w przypływie wielkiej radości i
oświecony przez Ducha Świętego, przepowiedział o nas to, co Pan spełnił. Wszedł bowiem
wtedy na mur tego kościoła i do kilku ubogich ludzi, którzy się znajdowali w pobliżu,
powiedział głośno w języku francuskim: Chodźcie i pomóżcie mi w pracy przy klasztorze św.
Damiana, bo będą tu mieszkać panie, których słowa i święte życie wielbić będzie naszego
Ojca niebieskiego w całym Jego Kościele świętym.
Doświadczenie Jezusa, Syna Bożego i naszego Brata, przeżyte przez św. Franciszka,
stało się później dziedzictwem braci i sióstr w całym bogactwie różnorodności jego form.
Dlatego rodzina franciszkańska, począwszy od swych początków, jest naznaczona
pluralizmem, różnorodnością, jak i wzajemnym uzupełnianiem się poszczególnych odcieni
tego samego charyzmatu.
Św. Klara w swej regule uroczyście przyrzekła posłuszeństwo św. Franciszkowi.
Biedaczyna zaś, niejako w odpowiedzi św. Klarze, obiecuje jej i siostrom specjalną opiekę:
Ponieważ z natchnienia Bożego zostałyście córkami i służebnicami najwyższego i
największego Króla, Ojca niebieskiego i zaślubiliście się Duchowi Świętemu, wybierając
życie według doskonałości Ewangelii świętej, pragnę i przyrzekam osobiście – i przez moich

braci – otaczać was, tak jak ich, serdeczną troską i szczególnym staraniem. Dopóki sam żył,
wypełniał tę obietnicę sumiennie i chciał, aby bracia ją wypełniali.
Ta wzajemna przynależność do siebie Braci Mniejszych – franciszkanów i Ubogich
Sióstr – klarysek stanowi istotną część wspólnego charyzmatu, pozostawionego nam przez
naszych Założycieli. Czymś podstawowym dla nas jest odkrycie oraz wierność tej pierwotnej
inspiracji, jaką od Ducha Świętego otrzymali św. Franciszek i św. Klara. Konstytucje
Generalne Klarysek tak wyrażają tę prawdę:
Ponieważ ,,z jednego i tego samego Ducha wyszli bracia i ubogie siostry”, nasze
stosunki są bardzo rodzinne i ściślejsze z Braćmi Mniejszymi, tak w wymiarze duchowym, jak
i prawnym i materialnym. Św. Ojciec Franciszek ufundował trzy Zakony: Braci Mniejszych,
Ubogich Sióstr i Świecką Rodzinę Franciszkańską. Jako dzieci tego samego Ojca żyjemy w
jednej wzajemnej komplementarności. Szczególnym zadaniem wszystkich naśladowców św.
Franciszka jest ,,naprawić Kościół Boży”: i właśnie dlatego między nimi jest konieczne
maksymalne współdziałanie duchowe, z intensywnym obowiązkiem modlitwy i pokuty. Aby to
uczynić, jest koniecznym znać dzieła, opcje i trudności innych Rodzin franciszkańskich.
Prawie że w identycznym duchu wyrażają się też nasze Konstytucje Generalne: Bracia
będąc świadomi, że dzielą z mniszkami Drugiego i Trzeciego Zakonu św. Franciszka ten sam
charyzmat i że łączą ich z nimi wzajemne więzy, niech zawsze otaczają je szczególną opieką i
serdeczną troską.
Jak wielkim darem jest posiadanie obok siebie Ubogich Sióstr. One to swoją modlitwą
i kontemplacyjną obecnością, macierzyńską troską, w sposób duchowy dopełniają męską
część franciszkańskiego charyzmatu. Dzięki temu bardzo wyraźnie uwidacznia się
różnorodność dziedzictwa św. Franciszka. Wtedy nikt nie będzie miał wątpliwości, że
charyzmatem franciszkańskim można żyć zarówno głosząc Ewangelię po drogach tego
świata, jak i modląc się w ciszy klauzury.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, za wszystkimi Siostrami Klaryskami. Błogosław im w ich
naśladowaniu Ciebie, przez życie w najwyższym ubóstwie i kontemplacji. Prosimy Cię, Panie,
o dar Ubogich Sióstr, które stanęłyby obok nas, obejmując nas swoją nieustanną modlitwą.
2. Trzeci Zakon św. Franciszka
wtorek
Lectio
Swego czasu do pewnego romitorium braci położonego nad Borgo San Sepolcro
przychodzili czasem rozbójnicy prosić braci o chleb, jako że w tej okolicy ukrywali się oni w
wielkich lasach i niekiedy wychodzili z nich na gościniec i na drogi w celu ograbiania ludzi.
Stąd też niektórzy miejscowi bracia mówili: „Nie jest rzeczą dobrą dawać im jałmużnę,
głównie dlatego, że są rozbójnikami i wyrządzają ludziom tyle i tak wielkiego zła”. Inni,
widząc, że prosili pokornie i zmuszeni wielką koniecznością, dawali im czasami jałmużnę,
zawsze napominając ich, aby się nawrócili do czynienia pokuty.
Tymczasem przybył na to miejsce błogosławiony Franciszek; bracia zapytali go o to,
czy mają im dawać chleb czy nie. Błogosławiony Franciszek powiedział im: „Jeżeli zrobicie
tak, jak wam powiem, to pokładam ufność w Panu, że pozyskacie ich dusze”. I rzekł do nich:
„Idźcie, kupcie dobrego chleba i dobrego wina, i zanieście im do lasu, tam, gdzie wiecie, że
oni przebywają, wołając i mówiąc: "Bracia rozbójnicy, chodźcie do nas, bo jesteśmy braćmi i
przynosimy wam dobry chleb i dobre wino". Oni zaraz do was przyjdą, wy zaś rozłóżcie na
ziemi obrus, połóżcie na nim chleb i wino i usługujcie im pokornie i z radością, aż zjedzą; a
po posiłku powiecie im o słowach Pana, a na koniec poprosicie ich dla miłości Bożej o tę
pierwszą rzecz, mianowicie aby wam przyrzekli, że nikogo nie pobiją ani żadnemu
człowiekowi nie uczynią nic złego na ciele: bo jeśli poprosilibyście ich od razu o wszystko, nie

wysłuchaliby was; oni zaś ze względu na pokorę i miłość, jaką im okazaliście, zaraz wam to
przyrzekną. A następnego dnia wstaniecie i przez wzgląd na dobrą obietnicę, którą wam dali,
do chleba i wina dodacie także jajek i sera, i w podobny sposób zaniesiecie im i będziecie im
usługiwać, aż zjedzą; a po posiłku powiecie im: "Czemu tu stoicie cały dzień i przymieracie
głodem, znosicie wiele cierpień i sami pragnieniem i działaniem wyrządzacie tyle zła, przez co
zgubicie dusze wasze, jeśli się z tego nie nawrócicie? Lepiej jest bowiem, abyście służyli
Panu, a On na tym świecie udzieli wam rzeczy koniecznych dla ciała, a na koniec zbawi dusze
wasze". Pan zaś w swoim miłosierdziu natchnie ich, aby się nawrócili ze względu na waszą
pokorę i miłość, jaką im okażecie”.
Wstali więc bracia i zrobili wszystko tak, jak im powiedział błogosławiony Franciszek;
rozbójnicy zaś przez miłosierdzie Boże i łaskę Jego, która na nich zstąpiła, dokładnie punkt po
punkcie wysłuchali i spełnili wszystkie prośby, jakie bracia im przedstawili; co więcej, ze
względu na życzliwość i miłość, jaką bracia im okazali, zaczęli na swoich grzbietach
przynosić im drewno do romitorium, tak iż przez miłosierdzie Boże, dzięki tej miłości i
życzliwości, jaką bracia im okazali, jedni wstąpili do Zakonu, inni zaczęli czynić pokutę,
składając na ręce braci przyrzeczenie, że na przyszłość nie będą popełniać tego rodzaju zła,
lecz chcą żyć z pracy rąk własnych.
ZA 115
Meditatio
Św. Franciszek z Asyżu jest ojcem nie tylko dla pierwszego i drugiego zakonu. Jest on
także założycielem trzeciego zakonu, zwanego dzisiaj Świecką Rodziną Franciszkańską.
Sposób życia, jaki wybrał Biedaczyna, szybko pociągnął naśladowców. Pierwszym
był br. Bernard, a później następni towarzysze. Po kilku latach po nawróceniu przy św.
Franciszku stanęła św. Klara, a z nią siostry, które stanowiły żeńskie oblicze charyzmatu
franciszkańskiego.
Osoba św. Franciszka pociągała za sobą nie tylko osoby, które chciały wstąpić do
pierwszego czy drugiego zakonu. Biedaczyna fascynował także osoby świeckie, żyjące w
małżeństwie. Niewątpliwie Biedaczyna wywołał ruch, który objął wszystkie stany w
Kościele. Za Biedaczyną szli bracia, siostry, kapłani, a także świeccy. W ten sposób
realizowało się polecenie Chrystusa z krzyża San Damiano: Idź, odbuduj mój Kościół.
Kościół bowiem to Lud Boży. Tak więc ten lud odnawiając swoją wiarę i gorliwość życia
chrześcijańskiego, odbudowywał Kościół. Ważne jest to, że ta odbudowa nie dotyczyła tylko
klasztorów. Duch franciszkańskiej odnowy przyszedł także do najbardziej podstawowej
jednostki społecznej, jaką jest rodzina.
Kim byli pierwsi tercjarze franciszkańscy? Biedaczyna swoimi kazaniami zwracał się
do wszystkich ludzi, głosząc im ewangeliczne orędzie pokutne. Nie chodziło więc o zmianę
warunków, w jakich ci ludzie żyli, ale o odmianę ich obyczajów. By czynić pokutę, nie trzeba
było zamykać się w klasztorze czy przywdziewać habit. Czynienie pokuty to odwrócenie
swego serca od zła i naprawa obyczajów. Tak więc pokutne orędzie św. Franciszka można
było doskonale wpisać w życie każdego człowieka. Obojętnie, czy żył samotnie, czy też w
rodzinie.
Za pierwszego historycznie tercjarza uznaje się bł. Luchezjusza z Poggibionsi w
Toskanii. Pociągnięty przykładem Biedaczyny, nie zmieniając warunków zewnętrznych
swego życia, zaczął pielęgnować te same wartości, które ukochał św. Franciszek. Służył
ubogim, modlił się, pomagał w kościele, otaczał szacunkiem i posłuszeństwem miejscowe
duchowieństwo. Był apostołem pokoju w miejscu, w którym żył i pracował.
Tak więc bł. Luchezjusz stał się świeckim dopełnieniem franciszkańskiego
charyzmatu. Pełnia tego charyzmatu obejmuje trzy rodziny: braci, siostry i świeckich.
Nam, braciom z pierwszego zakonu, trzeba pamiętać, że tercjarze otrzymali tę samą,
co my, inspirację od Pana, aby zachowywać Ewangelię i czynić pokutę. Tercjarze są wezwani

do tego, aby to wezwanie realizować w świecie. Tak więc naturalnym środowiskiem realizacji
franciszkańskiego powołania tercjarzy jest świat. Tego świata nie można jednak rozumieć
abstrakcyjnie. Małżeństwo, rodzina, praca to środowiska, w których żyją bracia i siostry ze
Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej. Powołaniem tercjarzy jest przeniknięcie tego świata
radosnym orędziem Ewangelii.
Tercjarze mogą więc dotrzeć do takich miejsc i środowisk, do których my, bracia
pierwszego zakonu, możemy mieć bardzo utrudniony dostęp. Tercjarze stanowią więc
niezwykle cenne dopełnienie nas, którzy żyjemy w klasztorze, a nie w świecie.
Przy naszych klasztorach, ale nie tylko, zwykle są erygowane wspólnoty tercjarzy. Są
to wspólnoty autonomiczne, mające swoją własną strukturę, ale wymagające z naszej strony
opieki duchowej. Wydaje się, że posoborowe wołanie o właściwe miejsce dla laikatu w
Kościele jest szczególną okazją do tego, aby odnowić nasze spojrzenie na miejsce i rolę
tercjarzy. Jeśli mądrze i roztropnie zadbamy o odpowiednią formację początkową i ciągłą
tercjarzy, możemy mieć przy naszych kościołach bardzo żywą cząstkę Kościoła.
Oratio
Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że nasz chryzmat obejmuje także ludzi, którzy żyją w
świecie. Prosimy Cię, błogosław wszystkim tercjarzom, by jak najwierniej zachowywali
Ewangelię w świecie, w którym dane jest im żyć. Jednocześnie dziękujemy Ci za wszelkie
dobro i pomoc, jakich doświadczyliśmy od tercjarzy.
3. O tych, którzy czynią pokutę
środa
Lectio
Wszyscy, którzy miłują Pana z całego serca, z całej duszy i umysłu, z całej mocy i
miłują bliźnich swoich jak siebie samych, a mają w nienawiści ciała swoje z wadami i
grzechami, i przyjmują Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, i czynią godne owoce
pokuty: O, jakże szczęśliwi i błogosławieni są oni i one, gdy takie rzeczy czynią i w nich
trwają, bo spocznie na nich Duch Pański i uczyni u nich mieszkanie i miejsce pobytu i są
synami Ojca niebieskiego, którego dzieła czynią, i są oblubieńcami, braćmi i matkami Pana
naszego Jezusa Chrystusa. Oblubieńcami jesteśmy, kiedy dusza wierna łączy się w Duchu
Świętym z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Braćmi dla Niego jesteśmy, kiedy spełniamy
wolę Ojca, który jest w niebie. Matkami, gdy nosimy Go w sercu i w ciele naszym przez miłość
Boską oraz czyste i szczere sumienie; rodzimy Go przez święte uczynki, które powinny
przyświecać innym jako wzór. O, jak chwalebna to rzecz mieć w niebie świętego i wielkiego
Ojca! O, jak świętą jest rzeczą mieć Pocieszyciela, tak pięknego i podziwu godnego
Oblubieńca! O, jak świętą i cenną jest rzeczą mieć tak miłego, pokornego, darzącego
pokojem, słodkiego, godnego miłości i ponad wszystko upragnionego brata i takiego syna:
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który życie oddał za owce swoje i modlił się do Ojca
mówiąc: Ojcze święty, zachowaj w imię twoje tych, których Mi dałeś na świecie; Twoimi byli
i dałeś Mi ich. I Słowa, które Mi dałeś, dałem im; a oni przyjęli i prawdziwie uwierzyli, że od
Ciebie wyszedłem i poznali, że Ty Mnie posłałeś. Proszę za nimi, a nie za światem.
Pobłogosław i uświęć, i za nich samego Siebie poświęcam w ofierze. Nie tylko za nimi proszę,
ale za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we Mnie, aby byli poświęceni ku jedności, jak i
My. I chcę, Ojcze, aby i oni byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, żeby oglądali chwałę moją w
królestwie Twoim. Amen.
św. Franciszek, List do wiernych 1, 1–19
Meditatio
Św. Franciszek widząc swoich tak licznych świeckich naśladowców, czuł konieczność
zapewnienia im odpowiedniej formacji. Czynił to poprzez swój przykład życia i kazania
pokutne. Widząc jednak, że nie jest w stanie dotrzeć osobiście do każdego, wybrał inny

sposób formowania serc i umysłów swoich naśladowców. Pod koniec swego życia św.
Franciszek zaczął pisać listy, mające charakter ewangelicznego orędzia. W listach tych, jakby
w zwierciadle, możemy odnaleźć najbardziej głębokie odbicie ewangelicznej mądrości
Biedaczyny.
Jednym z takich pism jest, napisany około 1221 roku, List do wszystkich wiernych.
List ten jest podzielony na dwie części: pierwsza dotyczy tych, którzy czynią pokutę, a druga
tych, którzy jej nie czynią. Dziś pragniemy zająć się pierwszą częścią listu, która dotyczy tych
czyniących pokutę.
Św. Franciszek omawia tutaj jeden z tematów, który stał się przewodni dla całego jego
życia: czynić pokutę. Jak wielokrotnie to już sygnalizowaliśmy, Biedaczynie nie chodziło o
praktyki pokutne. Kwestia pokuty to sprawa odmiany sposobu myślenia i serca. To
odwrócenie się od mentalności świata i starego człowieka, po to aby żyć całą pełnią
ewangelicznego orędzia.
Biedaczyna w swoim liście przytacza owoce, jakie przynosi ze sobą czynienie pokuty
przez tych, którzy miłują Pana z całego serca, z całej duszy i umysłu, z całej mocy i miłują
bliźnich swoich jak siebie samych, a mają w nienawiści ciała swoje z wadami i grzechami, i
przyjmują Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Pierwszym owocem pokuty jest to, że spocznie na nich Duch Pański i uczyni u nich
mieszkanie i miejsce pobytu. Św. Franciszek odnosi się tutaj do jednej z największych
tajemnic życia wewnętrznego. Tam gdzie jest serce oczyszczone z grzechu, wad i
niedoskonałości, tam spoczywa Duch Święty i czyni z tego miejsca mieszkanie Boga.
Człowiek jest przeznaczony do tego, aby nosił w sobie Boga, aby był Jego świątynią. Św.
Franciszek jest szczególnym świadkiem tej prawdy. Im bardziej jego wnętrze stawało się
wolne i oczyszczone ze starego człowieka, tym mocniej doświadczał, że nosi w sobie Boga.
Wielu ludzi, którzy go spotykali, byli dotknięci właśnie tą szczególną obecnością, która z
niego przebijała. Czynienie pokuty sprawia, że człowiek staje się jakby przezroczysty dla
Boga i Jego łaski. Ta Boża obecność przenika wszystko: umysł, serce, sumienie, słowa,
spojrzenie, a nawet dotyk.
Kolejnym owocem pokuty jest dar szczególnego przeżycia swego dziecięctwa. Św.
Franciszek pisze, że są synami Ojca niebieskiego, którego dzieła czynią. Stary człowiek to
ten, który żyje w pojedynkę, bez odniesienia do Boga, który jest ojcem. W gruncie rzeczy
czuje się on sierotą, ponieważ nie ma Ojca niebieskiego, do którego może się zawsze i
wszędzie zwrócić. Człowiek oczyszczony przez pokutę nie tylko odkrywa swoje dziecięctwo
względem Boga, ale je także dogłębnie przeżywa. U św. Franciszka przeżycie tej prawdy
można było zauważyć przed pałacem biskupa Asyżu, kiedy rozebrany ze wszystkiego
Biedaczyna powiedział, że odtąd będzie mógł bez przeszkód mówić do Boga w niebie Ojcze
nasz.
Trzeci owoc czynienia pokuty to wejście w szczególną relację z Jezusem. Biedaczyna
pisze, że czyniący pokutę są oblubieńcami, braćmi i matkami Pana naszego Jezusa
Chrystusa. To pokutne życie uczyniło św. Franciszka drugim Chrystusem. To Chrystus przez
Biedaczynę przyniósł światu na nowo dobrą nowinę o miłości i pokoju, o tym, że jest
możliwe życie Ewangelią.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, daj nam siły i gorliwość w czynieniu pokuty. Św. Franciszku wstawiaj się
za nami, abyśmy, tak jak ty, coraz bardziej nosili w sobie Boga, przeżywali swoje dziecięctwo
Boże i stawali się oblubieńcami, braćmi i matkami Pana naszego Jezusa Chrystusa.
4. O tych, którzy nie czynią pokuty
czwartek
Lectio

Wszyscy zaś oni i one, którzy nie trwają w pokucie i nie przyjmują Ciała i Krwi Pana
naszego Jezusa Chrystusa, i dopuszczają się występków i grzechów, i którzy ulegają złej
pożądliwości i złym pragnieniom swego ciała, i nie zachowują tego, co przyrzekli Panu, i
służą cieleśnie światu cielesnymi pragnieniami i zabiegami świata, i troskami tego życia:
opanowani przez szatana, którego są synami i spełniają jego uczynki, są ślepi, ponieważ nie
widzą prawdziwego Światła, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie mają mądrości duchowej,
ponieważ nie mają Syna Bożego, który jest prawdziwą Mądrością Ojca; o nich jest
powiedziane: Mądrość ich została pochłonięta; i: Przeklęci, którzy odstępują od przykazań
twoich. Widzą i poznają, wiedzą i postępują źle, i sami świadomie gubią dusze. Patrzcie,
ślepcy, zwiedzeni przez waszych nieprzyjaciół: przez ciało, świat i szatana; bo ciału słodko
jest grzeszyć, a gorzko jest służyć Bogu; ponieważ wszystkie występki i grzechy z serca
ludzkiego wychodzą i pochodzą, jak mówi Pan w Ewangelii. I niczego nie macie w tym
świecie ani w przyszłym. I uważacie, że długo będziecie posiadać marności tego świata, lecz
łudzicie się, bo przyjdzie dzień i godzina, o których nie myślicie, nie wiecie i których nie
znacie; ciało choruje, śmierć się zbliża i tak umiera gorzką śmiercią. I gdziekolwiek,
kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób umiera człowiek w śmiertelnym grzechu bez pokuty i
zadośćuczynienia, jeśli może zadośćuczynić, a nie zadośćuczyni, szatan porywa jego duszę z
jego ciała z takim uciskiem i męką, o jakich nikt wiedzieć nie może, o ile tego nie doznaje. I
wszystkie bogactwa i władza, i wiedza, i mądrość, o których sądzili, że mają, zostały im
odjęte. I pozostały dla krewnych i przyjaciół, a oni zabrali i podzielili jego majątek, a potem
powiedzieli: „Niech będzie przeklęta jego dusza, bo mógł więcej nam dać i zgromadzić niż
zgromadził”. Ciało jedzą robaki i tak zgubili ciało i duszę w tym krótkim życiu i pójdą do
piekła, gdzie będą cierpieć męki bez końca.
Tych wszystkich, do których dojdzie ten list, prosimy przez miłość, którą jest Bóg, aby
te wyżej wspomniane wonne słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa z miłości ku Bogu
życzliwie przyjęli. A ci, którzy nie umieją czytać, niech starają się, aby im często czytano. I
niech je zachowują, postępując święcie aż do końca, bo są duchem i życiem. A ci, którzy tego
nie uczynią, będą musieli zdać rachunek w dzień sądu przed trybunałem Pana naszego Jezusa
Chrystusa.
św. Franciszek, List do wiernych 2, 1–22
Meditatio
Drugi rozdział Listu do wiernych św. Franciszka dalej podejmuje tematykę pokutną.
Ale o ile pierwszy rozdział listu dotyczył tych, którzy czynią pokutę i przynoszą jej
błogosławione owoce, to drugi rozdział traktuje o tych, którzy nie czynią pokuty.
Co znaczy dla Biedaczyny „nie czynić pokuty”? Odpowiedź znajdujemy już w
pierwszym zdaniu drugiego rozdziału. Ci, którzy nie trwają w pokucie to ci, którzy nie
przyjmują Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, dopuszczają się występków i
grzechów, ulegają złej pożądliwości i złym pragnieniom swego ciała, nie zachowują tego, co
przyrzekli Panu, i służą cieleśnie światu cielesnymi pragnieniami i zabiegami świata, i
troskami tego życia.
Tak więc trwanie w nieczynieniu pokuty jest niczym innym jak bycie starym
człowiekiem. Ten stary człowiek nie karmi się Eucharystią. Bez Eucharystycznego Pokarmu
jest słaby i nie ma sił do tego, aby oprzeć się złu. Brak sił duchowych jest przyczyną nie tylko
licznych upadków, ale przede wszystkim trwania w nich. Stary człowiek to ten, który jest
zanurzony w grzechu i nie chce się z tych szponów zła wyrwać. Można powiedzieć, że jest to
człowiek zniewolony złem. Zło zaś rodzi zło, tak więc jego życie zamienia się w spiralę
grzechu.
Stary człowiek to ten, który ulega złej pożądliwości i złym pragnieniom swego ciała.
Ciało jest tu symbolem tego, co złe i nie jest poddane Bogu. Jego pożądania i pragnienia nie
są skierowane na Boga i duchowe dobro. Ciało i jego pożądliwość są wciąż nienasycone i

szukają coraz to nowych wrażeń. Im bardziej stary człowiek ulega pożądliwości, tym bardziej
jest nią zniewolony, pragnąc znów jej zaspokojenia.
Zła pożądliwość, o której pisze św. Franciszek, ma w sobie ogromną niszczącą moc.
To ona może człowieka kompletnie zniewolić, czyniąc go wiecznie nienasyconym
niewolnikiem. Wystarczy tu podać dwa przykłady. Człowiek, który chorobliwie pragnie
władzy, potrafi się dopuścić nawet największych nieuczciwości, byleby ją tylko zdobyć. Nieraz to pragnienie władzy jest tak wielkie, że gdy ktoś kończy swój urząd, to zdaje mu się, że
jest to dla niego prawdziwy koniec świata. Ta pożądliwość sprawia, że taki człowiek patrzy
na wszystko tylko w tej jednej perspektywie: zdobyć władzę i już jej nigdy nie oddać.
Drugim przykładem złej pożądliwości jest to wszystko, co jest związane z
nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu. Jeśli tu człowiek nie potrafi opanować swej
pożądliwości, to z czasem wpadnie w choroby, które są tego skutkiem. Z pewnością
spotkaliśmy nawet wśród naszych współbraci przypadki, gdy ktoś nawet w chorobie nie
potrafił odmówić sobie tego, co szkodzi jego ciału.
Stary człowiek, który nie czyni pokuty, to wreszcie ten, który nie zachowuje tego, co
przyrzekł Panu. Każdy z nas związał się z Bogiem przysięgą, jaką jest profesja zakonna.
Nasze śluby nakładają na nas bardzo konkretne obowiązki. Spełnienie tych obowiązków nie
jest czymś drugorzędnym w naszym życiu. Profesja nadaje naszemu życiu zdecydowany
kształt i jeśli nie zachowujemy tego, co przyrzekliśmy, to wszystko ulega deformacji.
Jeśli franciszkańska forma życia polega właśnie na zachowywaniu świętej Ewangelii,
to niezachowywanie naszego przyrzeczenia oznacza nic innego, jak sprzeniewierzenie się
powołaniu i jego utratę.
Te rozważania mają stanowić dla nas przestrogę i zachętę do tego, aby słowa św.
Franciszka o pokucie wziąć sobie głęboko do serca. Nie chodzi tutaj o straszenie, ale o
uświadomienie sobie, do czego może doprowadzić zlekceważenie sobie pracy nad sobą. Nikt
z nas nie jest przeznaczony do tego, aby był starym człowiekiem, ale do bycia nowym
człowiekiem w Chrystusie.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, za tych, którzy ulegając swoim pożądliwościom, wpadli w
różnego rodzaju zniewolenia. Pomóż im zdjąć z siebie starego człowieka, a przyoblec
nowego, odkupionego w Tobie.
5. List do rządców narodów
piątek
Lectio
Wszystkim zwierzchnikom i radnym sędziom i rządcom na całym świecie, i wszystkim
innym, do których dojdzie ten list, brat Franciszek, sługa wasz w Panu Bogu najmniejszy i
godny pogardy, przesyła wam wszystkim pozdrowienie i życzy pokoju.
Zastanówcie się i zobaczcie, ponieważ zbliża się dzień śmierci. Proszę więc was z
uszanowaniem, na jakie mnie stać, abyście z powodu kłopotów i trosk tego świata, jakie
macie, nie zapominali o Panu i nie odstępowali od Jego przykazań, bo ci wszyscy, którzy o
Nim zapominają i odstępują od Jego przykazań są przeklęci i Pan o nich zapomni. A gdy
nadejdzie dzień śmierci, zabiorą im wszystko, o czym sądzili, że mają. I o ile mądrzejsi i
możniejsi byli na tym świecie, o tyle większe męki będą cierpieli w piekle.
Stąd usilnie radzę wam, moim panom, abyście odsunęli od siebie wszystkie troski i
zabiegi i przyjmowali z uniżeniem Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew Pana naszego Jezusa
Chrystusa w Jego świętej pamiątce. I tak wielką cześć dla Pana rozszerzajcie wśród ludu wam
powierzonego, aby każdego wieczoru na głos herolda lub inny znak cały lud oddawał chwałę
i dziękczynienie Panu Bogu wszechmogącemu. A jeśli tego nie będziecie czynić, wiedzcie, że w
dniu sądu będziecie musieli zdać rachunek przed Panem Bogiem waszym, Jezusem

Chrystusem. Ci, którzy to pismo będą mieć przy sobie i będą je zachowywać, niech wiedzą, że
Pan Bóg będzie im błogosławił.
św. Franciszek, List do rządców narodów
Meditatio
Adresatem kolejnego listu św. Franciszka z Asyżu są: zwierzchnicy i radni sędziowie i
rządcy na całym świecie. Być może ci adresaci są dla nas bardzo zaskakujący. Rozumiemy, że
Biedaczyna pisał listy do swych braci i sióstr, a także do wiernych świeckich czy osób
duchownych. List skierowany do rządców tego świata wydaje się jakby wykraczać poza
pewną logikę. Tym bardziej może wydawać się to dziwne, ponieważ św. Franciszek wraz ze
swoim nawróceniem bardzo radykalnie opowiedział się po stronie minores, a więc tych,
którzy nie mieli żadnej władzy i znaczenia w ówczesnym świecie.
Odpowiedź na te zapytania dają nam okoliczności napisania tego listu. Otóż powstał
on po powrocie Biedaczyny z wyprawy do Ziemi Świętej. Św. Franciszek z całego serca
pragnął odwiedzić miejsca uświęcone obecnością Zbawiciela. Niestety, czas jego wyprawy
zbiegł się wraz z kolejną wyprawą krzyżową. Św. Franciszek mógł więc ujrzeć wielkich tego
świata, którzy zbrojnie wyprawili się do ojczyzny Chrystusa. Był świadkiem, jak wielka i
szlachetna idea średniowiecza, by uwolnić z niewiernych Ziemię Świętą, przemieniła się w
pasmo klęsk i nieszczęść. To tam na własne oczy św. Franciszek zobaczył, jak niewiele
wspólnego z orędziem ewangelicznym ma moc miecza i władza wielkich tego świata.
Zobaczył, jak nienawiść prowokuje nienawiść, jak zło rodzi zło.
To właśnie tam, w Ziemi Świętej, Biedaczyna, widząc klęskę krzyżowców, zrozumiał
dogłębnie, że droga przemocy i miecza nie jest ani jego drogą, ani też drogą Kościoła. Co
więcej, zrozumiał, że nawet państwo budowane na krzywdach i niesprawiedliwości jest
czymś nietrwałym.
Wracając z Ziemi Świętej z tymi wszystkimi doświadczeniami i przemyśleniami,
Biedaczyna nie mógł milczeć. Nawet jeśli w pierwszej kolejności musiał zająć się swoim
zakonem, który miał swój pierwszy instytucjonalny kryzys, to w końcu znalazł czas, aby
napisać list do wielkich tego świata.
Św. Franciszek bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z tego, iż nie może występować do
rządców jako ktoś im równy albo nawet i większy. Nie mógł się Biedaczyna odwołać do
jakiejkolwiek swojej władzy czy potęgi. Mógł liczyć jedynie na dobrą wolę swoich
odbiorców. Stąd też pierwsze zdania listu nie mogły brzmieć inaczej niż: brat Franciszek,
sługa wasz w Panu Bogu najmniejszy i godny pogardy, przesyła wam wszystkim pozdrowienie
i życzy pokoju.
Św. Franciszek zwraca uwagę swoim Panom na nieuchronność śmierci i konieczności
zdania przed Bogiem rachunku z całego życia. Biedaczyna nie straszy śmiercią, ale
przypomina rządcom: abyście z powodu kłopotów i trosk tego świata, jakie macie, nie
zapominali o Panu i nie odstępowali od Jego przykazań. Biedaczyna dobrze znając życie,
wie, że łatwo można się w nim zagubić i podejmować różne decyzje bez odniesienia do Boga
i wieczności. Władza nie daje żadnego gwarantu nieomylności, dlatego trzeba dużej
mądrości, roztropności i pokory, aby jej sprawowanie nie przyniosło nikomu szkody.
Im większa władza, tym poważniejsza odpowiedzialność. Kto lekceważy sobie tę
odpowiedzialność, ryzykuje karą, która może trwać całą wieczność. Biedaczyna przestrzega
bardzo sugestywnym obrazem: o ile mądrzejsi i możniejsi byli na tym świecie, o tyle większe
męki będą cierpieli w piekle.
By nie pobłądzić w tym sprawowaniu władzy, św. Franciszek radzi, aby przyjmowali z
uniżeniem Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa w Jego
świętej pamiątce. Dla Biedaczyny Eucharystia jest źródłem mocy, mądrości, roztropności i
tego wszystkiego, co jest potrzebne do jej sprawowania. I właśnie ta prawda jest
najważniejsza w orędziu, jakie miał do przekazania rządcom tego świata.

Oratio
Panie Jezu, dziś chcemy prosić Cię za tych wszystkich, którzy sprawują władzę. Niech
będzie to dla nich okazja do ofiarnej służby społeczności. Udziel im mądrości i roztropności,
a także pokory. Niech Eucharystia będzie dla nich źródłem tego, czego bardzo potrzebują w
swojej służbie.
6. Św. Franciszek i świat
sobota
Lectio
W tym czasie, po wstąpieniu jeszcze jednego dobrego człowieka do zakonu, wzrośli do
liczby ośmiu. Wtedy święty Franciszek zebrał wszystkich do siebie, wiele mówił do nich o
królestwie Bożym, o pogardzie świata, o zaparciu własnej woli i o ujarzmieniu swego ciała.
Podzielił ich na cztery części po dwu i rzekł do nich: „Najdrożsi, idźcie po dwóch w różne
strony świata, głosząc ludziom pokój i pokutę na odpuszczenie grzechów. Bądźcie cierpliwi w
uciskach. Czujcie się bezpieczni, gdyż Pan wypełni swą obietnicę. Pytającym odpowiadajcie
pokornie, prześladującym błogosławcie, krzywdzącym was i ubliżającym dziękujcie, ponieważ
ze względu na nich czeka nas królestwo wieczne”. A oni z wielką radością i uciechą przyjęli
rozkaz świętego posłuszeństwa i upadli kornie na ziemię przed świętym Franciszkiem. On zaś,
ściskając ich, słodko i ze czcią mówił do każdego: „Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię
podtrzyma”. Te słowa mówił zawsze, ile razy dawał jakimś braciom rozkaz przeniesienia.
1 Cel 29
Meditatio
W tej medytacji pragniemy zastanowić się nad relacją św. Franciszka do świata.
Najpierw jednak trzeba uściślić, co św. Franciszek rozumiał pod pojęciem świata. Bardzo
szybko czytając jego pisma i biografie, odkryjemy prawdę, że to pojęcie nie było u niego
jednorodne.
Najpierw świat jest darem od Boga. To Bóg go stworzył i niejako podarował
człowiekowi. Skoro świat pochodzi od Boga, to jest on dobry. Co więcej, stworzenie
wskazuje na swego Stwórcę. Dzięki temu, że świat jest widzialny i doświadczalny, możemy,
patrząc na niego, odczytywać przymioty Boga. A więc to, co jest niewidzialne i zupełnie
przekraczające możliwości ludzkiego rozumu, staje się nam poprzez stworzenie o wiele
bliższe i możliwe do odczytania. Dlatego podejście św. Franciszka do natury nie mogło być
inne niż pozytywne.
Biedaczyna był bardzo daleki od współczesnych mu heretyków, którzy twierdzili, że
materia pochodzi od szatana i jest zła.
Świat jednak został dotknięty grzechem wskutek działalności szatana. Dlatego świat
miał dla Biedaczyny i negatywny wymiar. Grzech jest odrzuceniem Boga i Jego miłości. Jest
znakiem, że człowiek może chcieć pójść własną drogą i żyć na swój rachunek. Świat daje
wtedy człowiekowi ułudę samowystarczalności i tego, że wypełni jego serce.
Świat, ponieważ jest dotknięty grzechem, ma w sobie moc, która może omamić
człowieka i odwieść go od Boga. Co więcej, świat ma jakby swoją hierarchię wartości, która
pozostaje w opozycji do Ewangelii. Władza, pieniądz, powodzenie, szczęście za każdą cenę,
egoizm indywidualny i społeczny, to największe wartości, jakimi świat dysponuje i jakie
proponuje.
Jednocześnie w takim świecie żyje człowiek i w nim ma się uświęcić. Dlatego też św.
Franciszek miał świadomość, że jego życie nie może być naznaczone monastyczną koncepcją
ucieczki od świata. Trzeba iść do świata i zanieść mu dobrą nowinę o miłości Boga. Dlatego
też z takim naciskiem Biedaczyna uczył braci, że ich klauzurą nie są mury klasztorne, ale cały
świat. Ich powołaniem nie jest zamykanie się i odcinanie od świata, ale pójście do niego.
Niewątpliwie, ilekroć bracia byli posyłani przez św. Franciszka, aby podjąć dzieło
ewangelizacji, doświadczali wiele lęków. Powtarzało się wtedy ewangeliczne słowo Jezusa o

byciu posłanym jak owca między wilki. Dlatego też św. Franciszek, jak przytacza to Tomasz
z Celano, mówił braciom przy rozesłaniu:
Najdrożsi, idźcie po dwóch w różne strony świata, głosząc ludziom pokój i pokutę na
odpuszczenie grzechów. Bądźcie cierpliwi w uciskach. Czujcie się bezpieczni, gdyż Pan
wypełni swą obietnicę. Pytającym odpowiadajcie pokornie, prześladującym błogosławcie,
krzywdzącym was i ubliżającym dziękujcie, ponieważ ze względu na nich czeka nas królestwo
wieczne.
Uświadomienie sobie, że jesteśmy posłani do świata, a nie że żyjemy sobie dla siebie,
jest jedną z najważniejszych kwestii w naszym życiu. Uświadomienie sobie tego musi
zaowocować w podjęciu bardzo solidnej formacji ciągłej. Bowiem, jeśli nie pójdziemy do
świata z Bogiem w sercu, to nie my świat, ale on nas zacznie przemieniać.
Nie musimy się lękać świata, jeśli nosimy Boga w sobie. To Chrystus jest tą
nieprzeniknioną światłością, której nie zdoła ogarnąć nawet największa ciemność. Świat jest
więc tym środowiskiem, do którego zostaliśmy posłani. Ten świat z jednej strony jest dla nas
wrogi, ale z drugiej nas pragnie. Jest stęskniony prawdy i miłości. Lecz my musimy pamiętać,
że damy tylko to, co posiadamy w naszych sercach.
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, że nas powołujesz, abyśmy szli do świata i zanieśli mu dobrą
nowinę o Tobie. Prosimy Cię, niech miłość i pokój zagoszczą w nas, aby nasze głoszenie
światu orędzia o Tobie było jak najowocniejsze. Bądź z nami, ilekroć czujemy się posłani jak
owce między wilki.
XI niedziela zwykła
Lectio
Bądź pochwalony mój Panie
przez naszą siostrę śmierć cielesną,
od której żaden żyjący człowiek
uciec nie może.
św. Franciszek, Kantyk stworzeń 12
Meditatio
Św. Franciszek pragnie chwalić Boga całą naturą, całym swoim człowieczeństwem.
Nie chce, aby cokolwiek, co należy do całości ludzkiej natury, nie oddawało Bogu chwały.
Dlatego tak niezwykłe podejście św. Franciszka do śmierci. Modli się Biedaczyna:
Bądź pochwalony mój Panie
przez naszą siostrę śmierć cielesną,
Czy śmierć jest czymś naturalnym dla człowieka? Trzeba nam wrócić do Księgi
Wyjścia ze Starego Testamentu. Otóż gdy Bóg stworzył człowieka, nie uczynił go
nieśmiertelnym. Stan łaski, w jakim znajdowali się pierwsi rodzice, nie wykluczał ich śmierci.
Była jednak zasadnicza różnica. Śmierć była tylko łagodnym przejściem do stanu większej
jedności ze swoim Stwórcą. Była więc ona czymś radosnym, pozbawionym dramatu odejścia
czy niepewności, co będzie po przekroczeniu granicy życia.
Wszystko zmieniło się wraz z grzechem. W ludzkiej naturze nastąpiło pomieszanie
uprzedniego porządku. Człowiek nie mógł być już pewny, że śmierć jest dla niego przejściem
w lepszy świat. Grzech, który dla człowieka stał się odtąd codziennością, niósł z sobą
konieczność rozliczenia się z niego oraz naprawy.
Karą za grzech jest przeżywanie śmierci nie jako radosnego przejścia, ale dramatu
spotkania się z wiecznością. Ta wieczność dla człowieka połączona jest z sądem, na którym
stanie się jasne, kim przez swoje decyzje człowiek się uczynił.
A jednak Biedaczyna chwali Boga przez naszą śmierć cielesną. Dla św. Franciszka
śmierć nie przedstawiała się jako traumatyczne przeżycie, ale jako siostra. Dlaczego tak się

stało? Odpowiedzi na to pytanie musimy szukać w ostatnich latach życia Biedaczyny, a
zwłaszcza w tym, co wydarzyło się na górze La Verna. Lata do wejścia na tę górę możemy
określić jako okres głębokiego oczyszczenia. Biedaczyna, odpowiadając na Bożą łaskę,
poddał się oczyszczeniu, które dotyczyło zarówno sfery cielesnej, jak i duchowej. Łaska
stygmatów była widocznym znakiem zjednoczenia z Chrystusem. Tak więc stygmaty
otworzyły nowy i ostatni okres w życiu św. Franciszka, który możemy nazwać
zjednoczeniem.
To właśnie w tym okresie, kiedy Biedaczyna nosił na swoim ciele rany Chrystusa,
napisał Kantyk stworzeń wraz ze strofką o śmierci pojmowanej jako siostra. Można więc
powiedzieć, że Biedaczyna czuł tak głębokie zjednoczenie z Bogiem, że nie musiał się lękać
ani śmierci, ani sądu. Dla niego, który był już tu, na ziemi, tak głęboko zjednoczony z
Bogiem, śmierć nie mogła być niczym innym jak siostrą, która przeprowadzi go na drugą
stronę, gdzie będzie już całkowicie, a nie tylko częściowo złączony się z Odwieczną Miłością.
Śmierć jest rzeczywistością, od której żaden żyjący człowiek uciec nie może. Lecz jak
ją będzie przeżywał, zależy od jego życia. Jeśli człowiek przejdzie te dwa etapy życia
duchowego: oczyszczenie i zjednoczenie, to śmierć dla niego stanie się oczekiwaną z tęsknotą
siostrą.
Być może podczas naszego życia zakonnego byliśmy świadkami niejednej śmierci
naszego współbrata. Niech te wszystkie wspomnienia będą dla nas zachętą do jak
najgodniejszego życia, aby myśl o śmierci nigdy nie napawała nas trwogą, ale radością.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, o jak najlepsze przygotowanie się na spotkanie z naszą siostrą
śmiercią cielesną. Oczyść i zjednocz nas ze sobą już tu, na ziemi, tak abyśmy żyli gorącym
pragnieniem oglądania Ciebie twarzą w twarz, ciesząc się drogą prowadzącą do tego przez
śmierć.
1. Ciało Pańskie
poniedziałek
Lectio
Pan Jezus powiedział swoim uczniom; Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Mnie. Jeśli znalibyście Mnie, znalibyście z
pewnością i mojego Ojca; i odtąd Go znacie i zobaczyliście Go. Mówi do Niego Filip: Panie,
pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Mówi mu Jezus: Tak długo jestem z wami, a nie
poznaliście Mnie? Filipie, kto widzi Mnie, widzi i Ojca mego.
Ojciec mieszka w światłości niedostępnej i Duchem jest Bóg, i Boga nikt nigdy nie
widział. Dlatego tylko w duchu można Go oglądać, bo duch jest tym, który ożywia; ciało na
nic się nie przyda.
Ale i Syna w tym, w czym jest równy Ojcu, nikt nie może inaczej oglądać niż Ojca ani
inaczej niż Ducha Świętego. Dlatego potępieni są wszyscy, którzy widzieli Pana Jezusa
według człowieczeństwa, ale nie dostrzegli i nie uwierzyli według ducha i bóstwa, że jest on
prawdziwym Synem Bożym. Tak samo potępieni są ci wszyscy, którzy widzą sakrament [Ciała
Chrystusowego], dokonywany słowami Pana na ołtarzu przez ręce kapłana pod postacią
chleba i wina, ale nie dostrzegają i nie wierzą według ducha i bóstwa, że jest to prawdziwie
Najświętsze Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Poświadcza to sam Najwyższy
słowami: To jest ciało moje i krew mego Nowego Przymierza [która za wielu będzie wylana];
Kto pożywa ciało moje i pije krew moją, ma życie wieczne. Stąd Duch Pański, przebywający
w wiernych swoich, jest tym, który przyjmuje Najświętsze Ciało i Krew Pana. Wszyscy inni,
którzy nie mają udziału w tym Duchu, a ośmielają się przyjmować je, sąd sobie jedzą i piją.

Dlatego: Synowie ludzcy, dokąd będziecie twardego serca? Dlaczego nie poznajecie
prawdy i nie wierzycie w Syna Bożego?. Oto uniża się co dzień jak wtedy, gdy z tronu
królewskiego zstąpił do łona Dziewicy. Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci.
św. Franciszek, Napomnienia 1, 1–17
Meditatio
Tym rozmyślaniem pragniemy rozpocząć medytacje na temat Napomnień św.
Franciszka. Napomnienia są zbiorem pism – powiedzeń, dosyć wyjątkowym pod względem
formy i treści spośród wszystkich innych pism Biedaczyny. Nie mają one charakteru
prawnego, nie są listem skierowanym do określonej grupy braci czy sióstr. Nie jest tu także
bardzo istotny kontekst historyczny, w jakim te Napomnienia zostały wypowiedziane,
napisane czy zredagowane.
Napomnienia to zbiór sentencji o charakterze mądrościowym. Św. Franciszek jakby
nawiązuje tutaj do praktyki Ojców Pustyni i ich apoftegmatów, w których zawierali całe
swoje doświadczenie duchowe i mądrość nabytą przez lata przebywania na pustyni. Także i w
Napomnieniach możemy odnaleźć całą mądrość i doświadczenie duchowe Biedaczyny.
Pierwsze napomnienie jest niczym innym jak bardzo głęboką medytacją Biedaczyny
nad fragmentami Ewangelii Janowej. Tak samo jak w modlitwach Biedaczyny, punktem
wyjścia jest tutaj transcendencja Boga. Ojciec mieszka w światłości niedostępnej i Duchem
jest Bóg, i Boga nikt nigdy nie widział. By nie pobłądzić w naszej relacji do Boga, musimy
zawsze pamiętać, kim On jest. Bóg jest czystym Duchem, i jako taki jest nieosiągalny dla
człowieka. Bóg jest ukryty dla ludzkiego oka. A jednak człowiek zawsze pragnął poznać
Boga, swego Stwórcę. Co więcej, nasze serce jest tak skonstruowane, że zawsze pragnie Boga
i nigdy nie znajdzie spoczynku, dopóki nie przylgnie do swego Pana.
Naszą jedyną drogą do poznania Boga jest Jezus: Filipie, kto widzi Mnie, widzi i Ojca
mego. To dzięki temu, że w Chrystusie mamy prawdziwego Boga i człowieka, możemy
przekroczyć to, co zmysłowe i wejść w świat ducha.
Biedaczyna w tych sentencjach zawarł jedno ze swoich fundamentalnych doświadczeń
duchowych. Kiedy jego serce dotknięte łaską Bożą zaczęło tęsknić do Stwórcy, to jedyną
drogą do spełnienia tego pragnienia okazał się Jezus. Jezus stał się dla Biedaczyny drogą,
prawdą i życiem. Św. Franciszek odkrył w Ewangelii prawdę, która nie była dla niego
abstrakcyjna, ale stała się drogą do przebycia. Im bardziej starał się naśladować Chrystusa,
upodobnić do Niego, tym głębiej wchodził w poznanie tajemnicy Boga. To, co jest zakryte
przed zwyczajnym człowiekiem, stało się jasne dla Biedaczyny.
Św. Franciszek zrozumiał, że skoro Bóg jest duchem, to nie można dojść do Niego
tylko rozumem czy zmysłami. Drogą do poznania Boga jest wiara, nie zaś spekulacje
umysłowe czy doświadczenia. Zarówno rozum, jak i zmysły ze swej natury są bardzo
ograniczone. Natomiast wiara potrafi przekroczyć te wszystkie bariery.
W centrum chrześcijańskiego doświadczenia Boga jest Eucharystia. Jeśli podejdziemy
do niej tylko rozumem czy zmysłami, to bardzo szybko wyda się nam ona czymś
absurdalnym i niedorzecznym. Wszystko się zmienia, gdy na Eucharystię spojrzymy z wiarą.
Dzięki niej Bóg, tak daleki i niedostępny, staje się dla nas bliski i dostępny. Wiara jest więc
kluczem do spotkania się z Bogiem i do poznania Go.
Na św. Franciszka można spojrzeć także przez różne pryzmaty. Wielokrotnie w
historii Biedaczyna był postrzegany jako prekursor renesansu, ludowy trubadur, reformator
Kościoła albo ktoś, kto chciał rozwiązać problemy socjalne ówczesnego społeczeństwa. Te
wszystkie perspektywy są najczęściej jednostronne i bardziej nas oddalają od tego, kim był w
rzeczywistości Biedaczyna, niż przybliżają do Niego. Biedaczyna na zawsze pozostanie
przede wszystkim świadkiem wiary w Boga. Jego życie to nic innego jak żywe świadectwo,
że poprzez wiarę można poznać Boga i wejść w niezwykle głęboką komunię z Nim.
Oratio

Dziękujemy Ci, Boże, za Wcielenie Twego Syna. Dzięki temu możemy wejść w
niezwykłą bliskość i poznanie Ciebie. Prosimy Cię, Panie, przymnóż nam wiary, aby ona
pomogła nam przekraczać to, co jest zmysłowe i naturalne.
2. Eucharystia
wtorek
Lectio
Co dzień zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana. I jak ukazał się świętym
apostołom w rzeczywistym ciele, tak i teraz ukazuje się nam w świętym Chlebie. I jak oni
swoim wzrokiem cielesnym widzieli tylko Jego Ciało, lecz wierzyli, że jest Bogiem, ponieważ
oglądali Go oczyma ducha, tak i my, widząc chleb i wino oczyma cielesnymi, starajmy się
dostrzegać i wierzmy mocno, że jest to jego żywe i prawdziwe Najświętsze Ciało i Krew. I w
taki sposób Pan jest zawsze ze swymi wiernymi, jak sam mówi: Oto Ja jestem z wami aż do
skończenia świata.
św. Franciszek, Napomnienia 1, 18–22
Meditatio
Wiara dała św. Franciszkowi nowe spojrzenie na rzeczywistość, która wcześniej była
dla niego zasłonięta. Przed swoim nawróceniem Biedaczyna niewiele się zastanawiał nad
tajemnicą Boga. Stwórca istniał i św. Franciszek w to wierzył, ale jego życie biegło jakby
obok. Wszystko zmieniło się, gdy Biedaczyna spotkał Boga i odpowiedział na Jego obecność
głęboką wiarą.
Podobnie dzieje się w życiu każdego z nas. W większości wynieśliśmy z domu
rodzinnego podstawy wiary i praktyk religijnych. To wszystko starczało nam aż do momentu
osobistego spotkania z Bogiem. Wtedy to odkryliśmy, że Bóg jest ponad wszystkim i nie
można żyć obok Niego, nie poświęcając Mu swego życia. Wiara niedojrzała stała się dojrzałą,
kształtując całe nasze życie wraz ze wszystkimi jego relacjami do Boga i człowieka.
Wiara dała św. Franciszkowi niezwykłą relację do Eucharystii i kapłaństwa. To ona
sprawiła zachwyt Biedaczyny nad tajemnicą zstępującego Boga na ołtarz w rękach kapłana.
Biedaczyna odkrył i jednocześnie doświadczył, że miłość Boga jest zstępująca z góry i
udzielająca się człowiekowi. Miłość jest zawsze w relacji do kogoś, ona nigdy nie jest
zamknięta w sobie. Gdyby taka była, to byłaby tylko egoizmem.
Eucharystia jest jakby soczewką, która skupia w sobie udzielającą się miłość Boga. W
niej mamy zapisane wszystkie najważniejsze przymioty miłości.
Tym pierwszym przymiotem jest dar z siebie. Bóg cały daruje siebie, właśnie w i
poprzez Eucharystię. Każdy, kto wierzy i ma serce czyste, może przyjąć Boga. Gdy tylko
człowiek to sobie uświadomi, to nie sposób, aby tego daru nie przyjął. Dlatego też oziębłość
eucharystyczna jest zawsze znakiem kryzysu wiary. Kto nie nosi w sobie pragnienia
przyjmowania Jezusa eucharystycznego, może być pewien, że jego relacja z Bogiem bardzo
się oziębiła.
Innym przymiotem Eucharystii jest pokora. Pokora to czysta prawda, bez
jakiegokolwiek upiększania czy zamazywania. W Eucharystii znajdujemy wcieloną prawdę o
miłości. Bóg tak głęboko się uniżył, że stał się tak bardzo przystępny dla człowieka. Miłość
stała się przystępna, czyli pokorna. Jednocześnie pokora stała się obok wiary kluczem do
przeniknięcia tajemnicy Eucharystii. Człowiek musi tutaj ukorzyć swój rozum i zmysły,
zawiesić smak i odczucia. Nic, co zmysłowe nie doprowadzi nas do głębi tajemnicy
Eucharystii. Co więcej, gdybyśmy oparli się na zmysłach i doświadczeniu, miniemy się z tą
tajemnicą.
Pokora Boga przyzywa naszej pokory. Nie można się więc dziwić, że św. Franciszek
przyjmował wobec Eucharystii postawę pełną pokory. Nie polegała ona na zewnętrznych
znakach, ale była postawą serca i umysłu. Gdy wgłębimy się w ducha pierwszego
napomnienia św. Franciszka, to z pewnością uderzy nas jego ogromna pokora, z jaką pisał o

Eucharystii. Ta pokora u Biedaczyny zawsze łączyła się z jego relacją do kapłaństwa i
kapłanów.
W duchu pierwszego napomnienia św. Franciszka spróbujmy przyjrzeć się naszej
relacji do Eucharystii. To właśnie tutaj, a nie gdzie indziej, znajdziemy najlepszy miernik
naszej wiary i pokory. Z pewnością nikt z nas nie neguje czy podważa doktryny o Eucharystii
czy kapłaństwie. Ale to jeszcze nie znaczy, że nasza wiara w te tajemnice jest żywa.
Trzeba nam się często pytać, ile czasu poświęcamy codziennie na przygotowanie się
do Mszy św. i dziękczynienie po niej. Zaś kapłani winni nieustannie uświadamiać sobie, jak
wielką tajemnicę i władzę noszą w sobie, bo tylko wtedy nie zatracą oni poczucia sacrum,
które jest najwłaściwszą postawą wobec Eucharystii.
Oratio
Dziękujemy Ci, Panie, za dar Eucharystii. Chcemy Cię jednocześnie dziś przeprosić za
wszystkie nasze braki względem Eucharystii. Za brak wiary i pokory, które często
powodowały, że traciliśmy poczucie sacrum wobec tak wielkiej tajemnicy, jaką jest
Eucharystia.
3. Zło samowoli
środa
Lectio
Pan powiedział do Adama: Z każdego drzewa jedz; ale z drzewa wiadomości dobrego
i złego nie jedz. Z każdego drzewa rajskiego mógł jeść, ponieważ dopóki nie wykroczył
przeciw posłuszeństwu, nie zgrzeszył. Ten bowiem jada z drzewa poznania dobra, kto
przywłaszcza sobie swoją wolę i wynosi się z dobra, jakie Pan mówi i działa w nim. I tak z
podszeptu szatana i z powodu przekroczenia przykazania stało się to owocem poznania zła. A
za to trzeba ponieść karę.
św. Franciszek, Napomnienia 2
Meditatio
Drugie napomnienie św. Franciszka dotyczy posłuszeństwa. By je właściwie
zrozumieć, św. Franciszek sięga aż do początku objawienia, zapisanego w Księdze Rodzaju.
Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje i dał mu świat. Tenże świat
stał się dla człowieka miejscem, w którym żył szczęśliwie. To szczęście człowieka zasadzało
się na wewnętrznej harmonii z Bogiem, samym sobą i całym otaczającym go stworzeniem.
Człowiek stał się administratorem ziemi, mógł korzystać z całego bogactwa, które ona miała
w sobie. Niczego mu nie brakowało i był szczęśliwy.
Bóg jednak postawił Adamowi jedno ograniczenie: z każdego drzewa jedz; ale z
drzewa wiadomości dobrego i złego nie jedz. Dlaczego Bóg tak postanowił? Otóż Adam nie
był ani stwórcą, ani właścicielem ziemi. Pierwszy człowiek był jej użytkownikiem,
administratorem. Gdyby mu wszystko było wolno, bardzo szybko zapomniałby o tym, kim
jest i zająłby miejsce Boga. Dlatego Bóg musiał Adamowi nałożyć pewne ograniczenie, aby
ten nigdy nie zapomniał, kim jest.
Jak długo Adam nie ruszył zakazanego owocu, tak długo był szczęśliwy. Jego
szczęście było bezpośrednio powiązane z posłuszeństwem. Nieposłuszeństwo okazało się
bramą, przez którą wszedł na ziemię grzech, a przez to i wszelkie nieszczęście człowieka.
Co kryje się za tym biblijnym obrazem drzewa wiadomości dobrego i złego? Tylko
Bóg wie, co jest dobre i złe. To On jest Panem, który rozstrzyga, co jest prawdą, a co fałszem.
Człowiek, powtórzmy, nie jest panem stworzeń, ale ich zarządcą. To nie on jest ich autorem i
to nie on może decydować o ich przeznaczeniu. To nie człowiek jest dawcą sumienia, które
rozstrzyga, co jest dobre, a co złe. Dlatego symbolicznie sięgając po owoc z drzewa poznania
dobra i zła, człowiek zapragnął być jak Bóg, przywłaszczyć sobie coś, co do niego nie należy.
I dlatego kara za nieposłuszeństwo musiała być tak dotkliwa.

Dla Biedaczyny ta historia z raju nie była tylko jakimś odległym wspomnieniem, czy
kluczem do zrozumienia rzeczywistości grzechu. Patrzył Biedaczyna bardzo wnikliwie na
siebie i swoje otoczenie, i właśnie z tej obserwacji napisał: ten bowiem jada z drzewa
poznania dobra, kto przywłaszcza sobie swoją wolę i wynosi się z dobra, jakie Pan mówi i
działa w nim.
Czymże jest więc nieposłuszeństwo dla Biedaczyny? Jest ono odwróceniem porządku
stworzenia. Człowiek wszystko, co posiada, otrzymał w darze od Boga. Nie jest jednak tego
właścicielem, ale użytkownikiem. Nic nie czyni go panem. Jeśli jednak sprzeniewierza się
temu i zaczyna żyć jak pan, czyli decydując o sobie i o innych bez odniesienia do Boga, to
wtedy popełnia Adamowy grzech nieposłuszeństwa.
Dla św. Franciszka nieposłuszeństwo było ściśle związane z ubóstwem. Tylko ten jest
posłuszny, kto nie przywłaszcza sobie czegokolwiek, czyniąc się tego panem. Być ubogim
nie znaczy wcale nieposiadanie czegoś, ale oznacza nieprzywłaszczanie sobie tego i nieuzurpowanie prawa do używania tego według własnej, ludzkiej woli.
Tak więc kwestia ubóstwa, tak fundamentalna dla św. Franciszka, leży głównie w woli
człowieka. Człowiek ubogi to ten, który nie uważa się za właściciela, ale użytkownika rzeczy
i swoją wolną wolę oddaje Bogu.
Z przypisywania sobie własności trzeba będzie, jak napomina Biedaczyna, ponieść
karę. Ta kara jest poniekąd identyczna jak w raju. Przez nieposłuszeństwo człowiek traci
wewnętrzną i zewnętrzną harmonię ze sobą, Bogiem i stworzeniami, i sam pozbawia się
szczęścia. Jedyną drogą do szczęścia jest posłuszeństwo Bogu.
Oratio
Miłosierny Boże, Ty najlepiej wiesz, ile razy jesteśmy kuszeni mirażami wolności bez
Ciebie. Prosimy Cię, pomóż nam pokonać te wszystkie trudności związane z nieprzypisywaniem sobie prawa decydowania o sobie czy innych bez odniesienia do Ciebie.
Pomóż nam pozostawić siebie, abyśmy mogli być Ci zawsze posłuszni.
4. Natura posłuszeństwa
czwartek
Lectio
Pan mówi w Ewangelii: Kto nie wyrzekłby się wszystkiego, co posiada, nie może być
moim uczniem i: Kto chciałby zachować swoje życie, straci je. Ten człowiek opuszcza
wszystko, co ma, i traci swoje ciało, który siebie samego oddaje całkowicie pod posłuszeństwo
w ręce swego przełożonego. I cokolwiek czyni i mówi, jeśli wie, że nie sprzeciwia się to jego
woli, jest to prawdziwe posłuszeństwo, byleby to, co czyni, było dobre.
św. Franciszek, Napomnienia 3, 1–4
Meditatio
Dla św. Franciszka podstawą jego duchowości była zawsze Ewangelia. To z niej
czerpał natchnienie i mądrość. Nie możemy się więc dziwić, że kolejne napomnienia są jakby
komentarzem do poszczególnych fragmentów Pisma Świętego. Biedaczyna miał tutaj
pewność, że duchowość oparta na Biblii jest pewna i nieprzemijająca.
Ewangeliczne fragmenty o wyrzeczeniu się wszystkiego, jako koniecznym warunku
do tego, by zostać uczniem Pana, a także o konieczności utraty życia, zawsze były uważane
za podstawę życia zakonnego. Po zakończeniu okresu prześladowań w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa znaleźli się bardzo szybko gorliwi wyznawcy, którzy Ewangelię chcieli
zastosować w całości i dosłownie. Tak więc życie zakonne od samego początku nie było
owocem jakiejś doktryny, ale rodziło się z pragnienia naśladowania Chrystusa i
zachowywania w całej rozciągłości Jego Ewangelii.
Posłuszeństwo Jezusa względem Ojca niebieskiego było zawsze w samym centrum
orędzia, jakie przyniósł nam Zbawiciel. Jezus przyszedł na świat, aby wypełnić wolę Ojca,
aby zrealizować Jego odwieczny plan zbawienia. Chrystus nie realizował swego planu, ale to,

co przeznaczył mu Ojciec. Plan Ojca stał się planem Jezusa. Jezus, jak mówił, nie miał innego
pragnienia nad to, aby wypełnić ten plan, a wola Jego Ojca stała się jego pokarmem.
Tak jak nie ma życia chrześcijańskiego bez posłuszeństwa, tak też i nie ma bez niego
życia zakonnego. Jeśli tego fundamentu zabraknie, to upada zarówno życie chrześcijańskie,
jak i zakonne. Posłuszeństwo jest tym, co wiąże chrześcijaństwo, nadając mu spójność i
ewangeliczną wyrazistość.
Tak jak to zaznaczyliśmy wcześniej, św. Franciszek ściśle łączył posłuszeństwo z
ubóstwem. Ten człowiek opuszcza wszystko, co ma, i traci swoje ciało, który siebie samego
oddaje całkowicie pod posłuszeństwo w ręce swego przełożonego.
Jaka jest gradacja opuszczenia, o którym mówi św. Franciszek? Pierwsze, co
opuściliśmy w naszym życiu, to dom rodzinny i świat. Być może jest to najprostsze
opuszczenie, tym bardziej że praktycznie każdy człowiek musi kiedyś opuścić dom swego
ojca i matki. Pierwsze lata naszego życia zakonnego były naznaczone opuszczeniem swoich
dotychczasowych przyzwyczajeń, co dokonywało się wraz z nabywaniem wszystkich
zwyczajów zakonnych. Kolejne zaś lata naszego życia są naznaczone najgłębszą formą
wyrzeczenia się, która jest zawarta właśnie w praktyce posłuszeństwa.
Być posłusznym na tym etapie, to znaczy być gotowym na przyjęcie jakiejkolwiek
obediencji. Czy jest to nakaz przenosin, czy podjęcia jakiejś odpowiedzialności, czy usunięcia
się w cień bez żadnej funkcji – to wszystko wymaga pozostawienia siebie, po to aby pełnić
wolę Boga.
Ślub posłuszeństwa, jak napomina św. Franciszek, oddaje nas w ręce przełożonego.
Taki jest porządek posłuszeństwa, że Bóg posługuje się przełożonymi. Jeśli ktoś uważa, że
można być posłusznym z pominięciem mediacji przełożonych, to łudzi samego siebie.
Biedaczyna stawia jednak warunek, że posłuszeństwo ma służyć dobru. Ono nigdy nie może
być pojmowane i realizowane abstrakcyjnie, w oderwaniu od planu Bożego.
Posłuszeństwo jest znakiem najwyższego ubóstwa. Jest najpewniejszą drogą do
realizacji naszego powołania i do spełnienia samych siebie.
Oratio
Dziś pragniemy wpatrzeć się w Ciebie, Jezu, który wyznałeś, że pokarmem Twoim jest
pełnienie woli Ojca. Wiesz dobrze, że nieraz i my jesteśmy poddawani próbie posłuszeństwa.
Prosimy Cię, umocnij nas w pełnieniu Twojej woli. Przymnóż nam wiary, abyśmy nigdy na
tych, przez których przychodzi do nas Twoja wola, nie patrzyli tylko w sposób naturalny.
5. Posłuszeństwo sumieniu
piątek
Lectio
I choćby podwładny widział coś lepszego i pożyteczniejszego dla swej duszy niż to, co
nakazuje przełożony, niech dobrowolnie złoży Bogu z tego ofiarę i niech stara się spełnić
życzenie przełożonego. To jest bowiem posłuszeństwo z miłości, ponieważ miłe jest Bogu i
bliźniemu.
Jeśli przełożony wyda jakieś polecenie niezgodne z jego [podwładnego] sumieniem,
wolno mu nie posłuchać, niech go jednak nie opuszcza. A jeśli z tego powodu będzie przez
kogoś prześladowany, niech go dla Boga miłuje. Kto bowiem woli znosić prześladowanie niż
odłączyć się od braci, ten trwa rzeczywiście w doskonałym posłuszeństwie, bo życie swoje
oddaje za braci swoich.
Jest bowiem wielu zakonników, którym się wydaje, że widzą lepsze rzeczy do
zrobienia niż te, które nakazują przełożeni; ci oglądają się wstecz i powracają do wymiotów
własnej woli. Ci są mordercami i swoim złym przykładem gubią wiele dusz.
św. Franciszek, Napomnienia 3, 5–11
Meditatio

Prawdy, że posłuszeństwo jest czymś fundamentalnym dla życia chrześcijańskiego i
zakonnego nie sposób negować. Lecz praktyka posłuszeństwa z pewnością sprawia nam wiele
trudności. Nie muszą być one zawinione, lecz mogą wypływać z prawdy, iż rzeczy
najważniejsze z reguły są też najtrudniejsze. Jakie trudności możemy spotkać w naszej
praktyce posłuszeństwa?
O pierwszej pisze św. Franciszek: i choćby podwładny widział coś lepszego i
pożyteczniejszego dla swej duszy niż to, co nakazuje przełożony... Każdy z nas jest obdarzony
rozumem i posiada swoje doświadczenie. Może się zdarzyć, że coś widzimy lepiej i
dokładniej niż przełożony albo posiadamy w jakiejś dziedzinie o wiele większe
doświadczenie. Urząd przełożeński nie jest związany z wszechwiedzą czy nieomylnością.
Żaden przełożony nie może uzurpować sobie absolutnego posłuszeństwa u podwładnych.
Absolutne posłuszeństwo należy się tylko Bogu.
Posłuszeństwo nie może zasadzać się na przesłankach czysto rozumowych. Gdyby tak
było, to w sytuacji, o której pisze Biedaczyna, nie moglibyśmy postąpić wbrew rozumowi i
wybrać to, co wydaje się nam gorsze, ale jest zgodne z wolą przełożonego. Posłuszeństwo jest
bardziej zakotwiczone w wierze i miłości aniżeli w rozumie.
Być posłusznym z miłości do Boga, oznacza być gotowym na podjęcie dużego
wyrzeczenia siebie. To miłość daje nam siły do tego, byśmy potrafili udźwignąć nawet
największe ciężary. Bez miłości posłuszeństwo staje się bardzo trudne, a czasami wręcz
niemożliwe. Posłuszeństwo, które wypływa z miłości do Boga, zawsze nas rozwija. Sprawia,
że trud, jaki podejmujemy, nie niszczy nas, ale sprawia, że stajemy się coraz bardziej dojrzali.
Gdy jesteśmy posłuszni na sposób bierny, bez zaangażowania wewnętrznego, to
bardzo szybko się wypalimy i duchowo osłabniemy. Raz na zawsze musimy pozostawić
ascetyczne koncepcje tak zwanego ślepego posłuszeństwa. Chodzi dokładnie o coś
odwrotnego – posłuszeństwo ma być świadome i dobrowolne, wypływające z miłości.
W sytuacji jednak, gdy, pomimo naszych racji, trzeba wykonać polecenie, to: niech
dobrowolnie złoży Bogu z tego ofiarę i niech stara się spełnić życzenie przełożonego. To jest
bowiem posłuszeństwo z miłości, ponieważ miłe jest Bogu i bliźniemu. Dla św. Franciszka
było więc oczywiste, że jeśli postawa podwładnego jest zakotwiczona w miłości, to będzie on
w stanie pokonać siebie i posłuchać pomimo swych racji.
Biedaczyna na końcu tego napomnienia używa bardzo ostrych słów względem tych
braci, którzy przedkładają siebie i swoją wolę nad posłuszeństwo. Jest bowiem wielu
zakonników, którym się wydaje, że widzą lepsze rzeczy do zrobienia niż te, które nakazują
przełożeni; ci oglądają się wstecz i powracają do wymiotów własnej woli. Ci są mordercami i
swoim złym przykładem gubią wiele dusz.
Drugim problemem związanym z praktyką posłuszeństwa jest kwestia sumienia. Jak
to już było sygnalizowane, posłuszeństwo w sensie absolutnym należy się tylko Bogu. Żaden
człowiek nie może uzurpować sobie władzy Boga. Nikt więc nie może naruszać sumienia u
drugiego, które jest przecież niczym innym jak głosem Boga, który rozlega się we wnętrzu
człowieka. W codziennej praktyce takie sytuacje zdarzają się niezmiernie rzadko, ale mogą
mieć miejsce. Św. Franciszek jasno mówi: Jeśli przełożony wyda jakieś polecenie niezgodne z
jego [podwładnego] sumieniem, wolno mu nie posłuchać, niech go jednak nie opuszcza.
Konflikt z przełożonym na tle posłuszeństwa nie oznacza, że mamy prawo go opuścić
albo przestać go miłować. Św. Franciszek idzie o wiele dalej, pisząc: A jeśli z tego powodu
będzie przez kogoś prześladowany, niech go dla Boga miłuje. Kto bowiem woli znosić
prześladowanie niż odłączyć się od braci, ten trwa rzeczywiście w doskonałym
posłuszeństwie, bo życie swoje oddaje za braci swoich. Doskonałe posłuszeństwo leży więc w
miłości, która nigdy nie opuszcza swoich braci, nawet wtedy gdy zostanie naruszona ich
duchowa więź.
Oratio

Prosimy Cię, Panie, o dar miłości, która pozwoli nam zawsze trwać w posłuszeństwie.
Broń nas od posłuszeństwa wyrachowanego i oddzielonego od doświadczenia wiary. Prosimy
Cię, Panie, także za naszych przełożonych, by zawsze szanowali sumienia i godność swoich
podwładnych.
6. Nikt nie powinien przywłaszczać sobie przełożeństwa
sobota
Lectio
Nie przyszedłem, aby Mi służono, lecz aby służyć mówi Pan. Ci, którzy są postawieni
nad innymi, tak powinni się chlubić z tego przełożeństwa, jakby zostali wyznaczeni do
obowiązku umywania nóg braciom. I jeśli utrata przełożeństwa zasmuca ich bardziej, niż
utrata obowiązku umywania nóg, tym więcej napełniają sobie trzosy z niebezpieczeństwem
dla duszy.
św. Franciszek, Napomnienia 4
Meditatio
Kolejne czwarte napomnienie, podejmujące temat przełożeństwa, jest naturalną
kontynuacją poprzednich napomnień św. Franciszka. Ubóstwo i posłuszeństwo nigdy nie
powinny być rozważane abstrakcyjnie. To konkretni bracia w realnych, a nie w wymarzonych
wspólnotach żyją tymi wartościami. Zarówno ubóstwo, jak i posłuszeństwo łączą się ze sobą
w szczególny sposób we franciszkańskiej koncepcji przełożeństwa.
Tak jak w poprzednich napomnieniach, tak i tutaj Biedaczyna odwołuje się do słów
Jezusa: nie przyszedłem, aby Mi służono, lecz aby służyć. Tak więc to, co św. Franciszek
napisał o przełożeństwie, swoje źródło miało w Ewangelii, w słowach i przykładzie, jakie
nam pozostawił Jezus. Jest to coś bardzo istotnego, ponieważ Biedaczyna zastał koncepcje
przełożeństwa, które wypływały bardziej z ascetyki aniżeli z Ewangelii.
Wystarczy tutaj wspomnieć, że u św. Benedykta opat raz wybrany, pełnił swój urząd
do końca swego życia. Przełożony w ówczesnym życiu konsekrowanym był odpowiednikiem
pana w średniowiecznej strukturze społecznej. Pan sprawował swoją władzę w sposób
suwerenny, nierozliczany przez nikogo. To on decydował o losie swoich podwładnych,
zapewniał im minimum bezpieczeństwa, ale ci byli zobowiązani mu bezwarunkowe
poddaństwo. Stąd ówczesne życie zakonne było pełne zwyczajów, które często bardziej
przypominały feudalne relacje pomiędzy panem a niewolnikiem, aniżeli realizację przykładu
służby, jaki nam dał Jezus.
Św. Franciszek, inspirując się Ewangelią, dokonał prawdziwej rewolucji, jeżeli chodzi
o pojmowanie przełożeństwa. Po pierwsze Biedaczyna zerwał z mentalnością, że
przełożeństwo jest zaszczytem czy nagrodą za dotychczasowe zasługi. Gdyby tak było, to
wtedy przełożeństwo bardzo łatwo można by zabsolutyzować i oderwać od właściwych
relacji z braćmi. Być przełożonym, to znaczy podjąć się służby wobec wspólnoty i
poszczególnych braci. Nie jest on panem, ale sługą. Dlatego św. Franciszek zmienił
nazewnictwo przełożonych w swoim zakonie. Zabronił przełożonym nazywać się przeorami
albo opatami. Przełożony to minister, kustosz lub gwardian. Każda z tych nazw podkreśla
wymiar służby względem swoich poddanych.
Druga prawdziwie rewolucyjna zmiana to wprowadzenie kadencyjności w posłudze
przełożonych. Każdy przełożony był wybierany przez braci i każdy po spełnieniu swej
posługi wracał do szeregu. Było to kolejne zerwanie św. Franciszka z tradycją monastyczną i
feudalnymi zwyczajami średniowiecza. Dla Biedaczyny żaden z braci nie mógł być na stałe
przywiązany do czegokolwiek, nie tylko do miejsca czy rzeczy, ale także urzędu.
Znając zaś ludzką naturę swych braci, św. Franciszek pomaga im w rozeznaniu swojej
sytuacji duchowej. Biedaczyna napomina: i jeśli utrata przełożeństwa zasmuca ich bardziej,
niż utrata obowiązku umywania nóg, tym więcej napełniają sobie trzosy z niebezpieczeństwem
dla duszy.

Nigdy problem utraty przełożeństwa nie zaistnieje u brata, który wie, iż najpierw jest
bratem mniejszym, a dopiero potem gwardianem, ministrem, magistrem, ekonomem,
proboszczem… Powrót do szeregu w niczym nie zmienia jego najbardziej podstawowego
wyboru, jakim jest życie według Ewangelii.
Oratio
Jezu, który stałeś się Sługą i obmywałeś nogi swoim uczniom, aby dać nam przykład,
co znaczy być sługą. Pomóż każdemu z nas stawać się sługą pokornym i ofiarnym. Prosimy
Cię też, aby nikt z nas nie przywiązał się do jakiegokolwiek urzędu i abyśmy zawsze w pokoju
potrafili wracać do szeregu.
XII niedziela zwykła
Lectio
Przeklęci ci, którzy umierają w grzechach śmiertelnych,
szczęśliwi, których śmierć zastanie
podczas spełniania Twojej najświętszej woli,
albowiem ona nie uczyni im nic złego,
św. Franciszek, Kantyk stworzeń 13
Meditatio
Po strofce dotyczącej siostry śmierci cielesnej, św. Franciszek mówi o przekleństwie i
błogosławieństwie, jakie jest ono z nią związane.
Przeklęci ci, którzy umierają w grzechach śmiertelnych,
Może nas zdziwić ton tego zdania św. Franciszka. Biedaczyna był zawsze kojarzony z
pozytywnym podejściem do człowieka, ze spojrzeniem pełnym pokoju i radości. Tymczasem
tutaj Biedaczyna wypowiada przekleństwo. Nie jest to jednak przekleństwo w sensie
potępienia kogokolwiek, ale raczej stwierdzenia stanu, w jakim znajduje się ktoś, kto umiera
w grzechu śmiertelnym.
Jest prawdą wiary, że ten kto umiera w grzechu śmiertelnym, na wieki w tym stanie
pozostanie. Musimy pamiętać, że tutaj, na ziemi, nasze możliwości poznania są bardzo
ograniczone. Ta prawda między innymi dotyczy poznania tego, czym jest grzech śmiertelny.
O tym, jak wielką tragedią dla człowieka jest grzech śmiertelny, często mówi mu tylko jego
wiara. Bardzo często ten grzech jest związany z przyjemnością, a jego skutki są tak bardzo
zakryte przed człowiekiem, że potrafi sobie zupełnie go zlekceważyć.
Z chwilą śmierci z oczu człowieka opadają łuski i odkrywa on, w jakim stanie jest
jego dusza. Dopiero wtedy człowiek pozna w całej pełni, czym jest grzech i co on z niego
uczynił. To całe zło, którym jest grzech, a które nosi człowiek, jest wtedy przeżywane przez
niego już bez żadnych ograniczeń. Można by to porównać do chorego na raka, który nie czuł
żadnego bólu z powodu środków znieczulających. Lecz w pewnym momencie te środki
zostają mu odjęte i chory doświadcza już tylko potwornego bólu bez żadnego znieczulenia.
Co więcej, ma świadomość, że już nigdy żadne środki znieczulające nie zostaną mu podane i
ból nigdy nie ulegnie zmniejszeniu.
To co tu zostało opisane, to nic innego jak piekło. Nie jest ono jakimś miejscem, gdzie
człowiek musi iść. Piekło za pomocą grzechu człowiek sam tworzy w sobie. Bóg nikogo na
potępienie nie skazuje i do piekła nie posyła, ponieważ to człowiek sam siebie poprzez życie i
śmierć w grzechu śmiertelnym na piekło skazuje i do niego się posyła.
Nie mogą więc dziwić nas słowa Biedaczyny, że ci, co umierają w grzechach
śmiertelnych, są przeklęci. My jednak możemy dodać, że nie przez Boga czy innych ludzi, ale
przez samych siebie.
Jakby naturalną odpowiedzią na tę prawdę o grzechu, którego skutkiem jest wieczne
potępienie, jest błogosławieństwo, które wypowiedział Biedaczyna:
szczęśliwi, których śmierć zastanie
podczas spełniania Twojej najświętszej woli,

albowiem ona nie uczyni im nic złego,
Błogosławieni, czyli szczęśliwi, którzy pełnią wolę Bożą. To ich szczęście zawiera się
w tym, że śmierć dla nich jest jedynie przejściem, które nie może uczynić Nim nic złego.
Gdybyśmy zapytali, co dla św. Franciszka znaczyło pełnić wolę Bożą, z pewnością
odpowiedź brzmiałaby bardzo prosto. Pełnić wolę Bożą to nic innego, jak żyć według swego
powołania, które jest niczym innym jak zachowywaniem ewangelicznej formy życia. Ten, kto
żyje swoim powołaniem i czyni wszystko, aby być mu wiernym, nie musi się obawiać
śmierci. Gorzej jest z kimś, kto zagubił swe powołanie i nim nie żyje. O kimś takim nie
możemy w żadnym razie powiedzieć, że wypełnia wolę Bożą. Jako konkluzję możemy
stwierdzić, że to od nas samych będzie zależeć, czy śmierć dla nas będzie przekleństwem, czy
błogosławieństwem.
Oratio
Miłosierny Panie, prosimy Cię za zatwardziałymi grzesznikami, którzy są do tego
stopnia zaślepieni grzechem, że nie widzą potrzeby swego nawrócenia. Przyjdź i oświeć ich,
zanim będzie za późno. Prosimy Cię także o łaskę naszego wytrwania w pełnieniu Twojej
świętej woli, abyśmy kiedyś szczęśliwi mogli Ciebie oglądać w niebie.
1. Pokora
poniedziałek
Lectio
Człowieku zastanów się, do jak wysokiej godności podniósł cię Pan Bóg, bo stworzył
cię i ukształtował według ciała na obraz umiłowanego Syna swego i na podobieństwo według
ducha. I wszystkie stworzenia, które są pod niebem, służą na swój sposób swemu Stwórcy,
uznają Go i słuchają lepiej niż ty. I nawet złe duchy nie ukrzyżowały Go, lecz to ty wraz z nimi
ukrzyżowałeś Go i krzyżujesz nadal przez upodobanie w wadach i grzechach.
św. Franciszek, Napomnienia 5, 1–3
Meditatio
Na początku piątego napomnienia św. Franciszek wzywa do refleksji: człowieku
zastanów się, do jak wysokiej godności podniósł cię Pan Bóg. Ta godność, według
Biedaczyny, ma swoje źródło w tym, że człowiek został stworzony i ukształtowany na wzór
Jezusa Chrystusa.
Człowiek jest koroną wszelkiego stworzenia, które przewyższa w sposób
nieskończony. To w człowieku łączą się duch i materia, tworząc organizm przewyższający
wszystkie inne. Żadne zwierzę nie może się równać z człowiekiem. To człowiek jest
obdarzony rozumem i zdolnością do myślenia abstrakcyjnego. Tylko człowiek tworzy kulturę
i jest świadomy swojej historii.
Człowiek, posiadając naturę cielesną, nie jest jednak tylko zbiorem zmysłów,
popędów czy odruchów. Każdy z nas posiada wolną wolę, która jest w stanie porządkować w
nas to, co jest cielesne. Tylko człowiek posiada zdolność autodeterminacji. Wolna wola
sprawia, że człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny, ponieważ są one jego wyborem.
Wreszcie to, co szczególnie wynosi naturę człowieka, dar życia nadprzyrodzonego,
jakie nosi w sobie. Każde stworzenie jest jakimś odbiciem czy śladem Stwórcy. Jednak
człowiek jest najdoskonalszym odbiciem Stwórcy, ponieważ nosi w sobie duszę
nieśmiertelną. Ta dusza jest jakby żywą i autentyczną obecnością Boga w człowieku. Tylko
człowiek może nosić w sobie Boga, ponieważ tylko on ma duszę nieśmiertelną.
Dusza to nic innego jak pierwiastek nieskończoności i wieczności, mieszkający w
każdym człowieku. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, to znaczy, że nie podlega prawu
przemijania czy rozkładu.
Jest bardzo dobre dla nas, jeśli często rozważamy, jak wielką godność nosimy w sobie.
Ta świadomość powinna nas uchronić przed lekkomyślnym narażaniem się na utratę tej
godności. Każdy, a szczególnie cenny skarb należy strzec przed utratą.

Dalej Biedaczyna użył bardzo mocnych słów skierowanych pod adresem człowieka: I
wszystkie stworzenia, które są pod niebem, służą na swój sposób swemu Stwórcy, uznają Go i
słuchają lepiej niż ty. I nawet złe duchy nie ukrzyżowały Go, lecz to ty wraz z nimi
ukrzyżowałeś Go i krzyżujesz nadal przez upodobanie w wadach i grzechach.
Mieć upodobanie w wadach i grzechach to nic innego, jak sprzeniewierzyć się swojej
naturze stworzonej na obraz i podobieństwo Jezusa. Grzech jest czymś, co nie należy do
natury, pomimo tego, że przydarza się człowiekowi bardzo często. Jest on zawsze
zaprzeczeniem tego, co Boże i ludzkie w człowieku. Grzechu nigdy nie można uznać jako
czegoś zwyczajnego. On zawsze musi być dla nas czymś bolesnym.
Z drugiej zaś strony, być pokornym, to znaczy umieć uznać swoją grzeszność, a nie
wypierać się jej. Jest czymś zawsze niepokojącym, jeśli ktoś uważa, że jest bez grzechu. Św.
Franciszek uważał się za największego grzesznika na ziemi, pomimo iż doszedł do ogromnej
świętości. Obserwując życie, możemy często zauważyć, że najwięksi grzesznicy uważają się
za niewinnych, zaś święci rozpoznają w sobie wielkich grzeszników.
Pomimo naszej słabości nigdy nie powinniśmy zgodzić się na obecność grzechu w
naszym życiu. Właśnie ta zgoda jest tym, co najbardziej boli Boga. Póki człowiek zmaga się
ze sobą, oczyszcza się przez sakrament pokuty, tak długo kocha. Bowiem walka z grzechem
jest oznaką miłości Boga i siebie samego.
Oratio
Miłosierny Boże, dziękujemy Ci za tę wielką godność, którą nas obdarzyłeś. Jesteśmy
bowiem stworzeni na obraz i podobieństwo Twojego Syna i nosimy w sobie duszę
nieśmiertelną. Doświadczamy jednocześnie naszej słabości i dlatego prosimy Cię o
miłosierdzie nad nami. Nie chcemy w niczym Cię ranić i zasmucać. Nie chcemy, aby grzech
brał w nas górę nad tym, co w nas złożyłeś.
2. Chlubić się w krzyżu Pańskim
wtorek
Lectio
Z czego więc możesz się chlubić? Choćbyś bowiem był tak bystry i mądry, że
posiadłbyś wszelką wiedzę i umiał wyjaśniać wszystkie rodzaje języków i badać wnikliwie
tajemnice niebieskie, nie możesz się chlubić tym wszystkim; bo jeden szatan poznał rzeczy
niebieskie i teraz zna sprawy ziemskie lepiej niż wszyscy ludzie, chociaż mógłby być jakiś
człowiek, który otrzymałby od Pana szczególne poznanie najwyższej mądrości. Tak samo,
gdybyś był piękniejszy i bogatszy od wszystkich i gdybyś nawet cuda czynił, tak że
wyrzucałbyś złe duchy, wszystko to zwraca się przeciwko tobie i nie należy do ciebie, i nie
możesz się tym wcale chlubić. Lecz w tym możemy się chlubić: w słabościach naszych i w
codziennym dźwiganiu świętego krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa.
św. Franciszek, Napomnienia 5, 4–7
Meditatio
W drugiej części piątego napomnienia św. Franciszek proponuje nam pogłębienie
tematu pokory. Pytanie, jakie stawia na początku: z czego więc możesz się chlubić? jest
kluczem do zadania sobie kilku pytań i odpowiedzi.
Co oznacza dla nas chlubić się z czegoś? Może oznaczać przypisywanie sobie samym
czegoś, co nie jest wcale naszą zasługą. Wystarczy jako przykład podać wszystko to, co
związane jest z kwestią naturalnych darów. Nikt nie może powiedzieć, że uroda, jaką jest
obdarzony, jest jego zasługą. Podobnie jest też z innymi darami, jak na przykład piękny głos,
czy słuch muzyczny.
Można się chlubić ze swojej inteligencji czy nabytej wiedzy. Ale za tym często stoi nie
tylko czyjś osobisty wysiłek, ale i pomoc wielu osób. Jako przykład można tu podać naszych
braci profesorów wykształconych przez zakon. Oczywiście, że gdyby nie ich osobisty

wysiłek, nigdy nie zdobyliby żadnego stopnia naukowego. Ale z drugiej strony, było to
możliwe tylko dzięki pracy innych braci i hojności wielu dobrodziejów.
Często można także chlubić się z tego, czego dokonało się na różnych polach, jak
choćby w duszpasterstwie. Znów jednak trzeba pamiętać, że na sukces jednego składa się
często ukryty wysiłek wielu osób. To tak jak armia, która nie wygra żadnej wojny, jeśli za
sobą nie ma żadnego zaplecza.
Św. Franciszek, pisząc o chlubieniu się, przyjmuje jeszcze inną perspektywę.
Nawiązuje w niej do Hymnu o miłości św. Pawła. Biedaczyna nie neguje takich wartości, jak
bystrość czy mądrość, ale oświadcza, że byłoby głupotą chlubić się z tego, ponieważ: jeden
szatan poznał rzeczy niebieskie i teraz zna sprawy ziemskie lepiej niż wszyscy ludzie.
Nie musimy jednak negować naszej nabytej wiedzy czy posiadania jakichkolwiek
darów. Chodzi tylko o to, by pamiętać, że wszystko to otrzymaliśmy w darze od Boga. A
także, by nie zapomnieć o różnych ograniczeniach, jakie posiadamy. Nasze umiejętności
naturalne z latami ulegają osłabieniu, tak jak i wiedza, którą posiadamy, jest zawsze tylko
cząstkowa.
A jednak św. Franciszek na końcu swego napomnienia wyraźnie pisze, z czego
możemy się chlubić. Lecz w tym możemy się chlubić: w słabościach naszych i w codziennym
dźwiganiu świętego krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Czy nasza słabość może być powodem do chluby? Tak, ponieważ przyznanie się do
niej to nic innego jak najautentyczniejsza pokora. Nasza słabość przyzywa Bożą moc i
miłosierdzie. Nieprzyznawanie się do słabości przed samym sobą powoduje zamknięcie się na
Bożą łaskę. Co więcej, kto nie potrafi uznać swojej słabości, będzie miał duże trudności w
relacjach z innymi osobami. Albo będzie się domagał czci i uznania dla siebie, albo nie będzie
w stanie zrozumieć słabości, jakie inni noszą w sobie.
Lecz szczególnym powodem do chluby, według św. Franciszka, jest codzienne
dźwiganie krzyża. Ten powód idzie jakby pod prąd wszystkim innym przyczynom chlubienia
się. Nie zasadza się on na logice ludzkiej chwały czy powodzenia. W dźwiganiu krzyża
zawsze zawarty jest element cierpienia, braku ziemskiego sukcesu, czy pozornej porażki.
Dźwiganie krzyża nigdy nie stanie się przedmiotem zazdrości u innych. Najczęściej jest tak,
że gdzie jest krzyż i cierpienie, tam nie ma żadnego podziwu, czy nawet zainteresowania.
A jednak właśnie pójście za Chrystusem ukrzyżowanym było dla św. Franciszka
czymś najcenniejszym, co doprowadziło go do wielkiej świętości. Okazuje się więc, że to, co
nie jest w oczach świata powodem do chluby, w ostatecznym rozrachunku jest przyczyną
najprawdziwszej i nieprzemijającej chwały.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, broń nas od próżnej chwały. Wszystko, co posiadamy, jest Twoim
darem i właśnie dlatego nie chcemy się z tego chlubić, ale oddać Tobie za te dary chwałę i
dziękczynienie. Pragniemy iść za Tobą i razem z Tobą dźwigać krzyż i w ten sposób wysłużyć
sobie chwałę wieczną.
3. Naśladowanie Pana
środa
Lectio
Bracia, spoglądajmy na dobrego Pasterza, który dla zbawienia swych owiec
wycierpiał mękę krzyżową. Owce Pana poszły za Nim w ucisku i prześladowaniu, w
upokorzeniu i głodzie, w chorobie i doświadczeniu, i we wszystkich innych trudnościach; i w
zamian za to otrzymały od Pana życie wieczne.
Stąd wstyd dla nas, sług Bożych, że święci dokonywali wielkich dzieł, a my chcemy
otrzymać chwałę i cześć, opowiadając o nich.
św. Franciszek, Napomnienia 6
Meditatio

Kolejne, szóste już napomnienie przedstawia nam jeden z najważniejszych wymiarów
duchowości św. Franciszka, jakim jest naśladowanie Chrystusa.
Napomnienie to rozpoczyna się od wezwania Biedaczyny: bracia, spoglądajmy.
Adresatami tego napomnienia są wszyscy, bez wyjątku, bracia. Biedaczyna nie dzieli ich tutaj
na kapłanów czy laików, przełożonych czy podwładnych, piśmiennych czy niepiśmiennych.
Każdy z braci jest wezwany do spoglądania na Dobrego Pasterza.
By za kimś móc iść, trzeba go najpierw widzieć i słyszeć. Trudno mówić o podążaniu
za Chrystusem, jeśli nie ma się Go stale przed swymi oczyma. Dlatego słowo św. Franciszka
spoglądajmy jest kluczowym terminem w jego duchowości. Nieprzypadkowo słowo
spoglądajmy stało się także ulubionym dla św. Klary. To ona, idąc za św. Franciszkiem,
kazała swym siostrom zawsze i wszędzie wpatrywać się w Chrystusa i kontemplować Go.
Chrystus jest tutaj Dobrym Pasterzem, który dla zbawienia swych owiec wycierpiał
mękę krzyżową. Dobry Pasterz daje życie za swoje owce. Jego miłość to nie słowa czy
zapewnienia, ale ofiarowane przez cierpienie swoje życie. Biedaczyna bardzo pragnął, aby
bracia mieli nieustannie przed swymi oczyma postać Chrystusa, który ofiaruje swoje życie za
tych, do których został posłany przez Ojca. Bowiem bracia są niejako kontynuatorami tej
samej misji, jaką miał Jezus. Są wezwani do tego, aby głosić światu Dobrą Nowinę i darować
swoje życie za tych, do których są posłani. By móc wypełnić ten cel, nie mogą nigdy
odwrócić swoich oczu od Chrystusa. To On ma być odpowiedzią na każdy ich problem czy
pytanie. To Jezus ma być ich mocą i nieustannym natchnieniem.
Kolejne zdanie napomnienia ma nieco charakter autobiograficzny. Biedaczyna opisuje
tutaj drogę owiec za Barankiem, które poszły za Nim w ucisku i prześladowaniu, w
upokorzeniu i głodzie, w chorobie i doświadczeniu, i we wszystkich innych trudnościach. Gdy
spojrzymy na życie św. Franciszka, bardzo szybko odkryjemy, że jego droga za Barankiem
była właśnie taka, jak pisze. Ucisk i prześladowanie choćby ze strony ojca i tych wszystkich,
którzy nie rozumieli i nie akceptowali jego wyboru. Upokorzenie i głód, gdy wrócił do Asyżu,
aby żyć z jałmużny i zbierać kamienie na odbudowywanie okolicznych kościółków. W
chorobie, gdy cierpiał niewypowiedziane męki związane ze stygmatami czy chorobą oczu. I
doświadczeniu, gdy musiał się zmierzyć z pierwszym kryzysem w zakonie.
Wszystkie te trudności Biedaczyna podejmował, wpatrując się w Chrystusa. Bardzo
szybko odkrył, że od tych wszystkich trudów, które były niewątpliwie przykre i uciążliwe, nie
ma co uciekać, ale że muszą one stać się drogą do naśladowania Jezusa. Taką właśnie
postawą dał nam przykład, że kwestia wpatrywania się w Jezusa nie jest uciekaniem w
bierność czy kwietyzm. Jest to kontemplowanie Jezusa w drodze, która okazuje się nieraz tak
bardzo trudna i pełna cierpienia.
Ostatnie zdanie szóstego napomnienia ma charakter przestrogi. Św. Franciszek pisze,
że powinniśmy się wstydzić tego, że święci dokonywali wielkich dzieł, a my chcemy otrzymać
chwałę i cześć, opowiadając o nich. Ta myśl św. Franciszka jest dopełnieniem poprzedniego,
piątego napomnienia. Jeśli mamy się z czegoś chlubić, to tylko z tego, że podążamy w
trudach i cierpieniu za Chrystusem. Jest czymś bardzo próżnym, jeśli chcielibyśmy się
szczycić opowiadaniami o świętości innych. Większą chwałę oddamy świętym nie
opowiadaniem o nich, ale naśladowaniem ich na wzór Chrystusa.
Oratio
Jezu, Dobry Pasterzu, dziękujemy Ci, że nie cofnąłeś się przed żadnym cierpieniem,
aby doprowadzić nas, swe owce, do życia wiecznego. Dziękujemy Ci za przykład św.
Franciszka, który, wpatrując się w Ciebie, nie cofnął się przed żadną trudnością, cierpieniem
czy prześladowaniem. Udziel i nam postawy kontemplowania Ciebie, tak abyśmy potrafili iść
za Tobą bez względu na cenę, jaką przyjdzie nam za to zapłacić.
4. Duch i litera
czwartek

Lectio
Apostoł mówi: Litera zabija, a duch ożywia. Litera zabija tych, którzy pragną poznać
tylko same słowa, aby uchodzić za mądrzejszych od innych i zdobyć wielkie bogactwa, i
rozdać je krewnym i przyjaciołom.
I tych zakonników zabija litera, którzy nie chcą postępować według ducha Pisma
Bożego, lecz pragną raczej poznawać tylko słowa i wyjaśniać je innym.
I tych ożywia duch Pisma Bożego, którzy żadnej wiedzy, jaką posiadają i pragną
posiąść, nie przypisują ciału, lecz słowem i przykładem odnoszą do Najwyższego Pana Boga,
do którego należy wszelkie dobro.
św. Franciszek, Napomnienia 7
Meditatio
W duchowości franciszkańskiej zawsze był aktualny problem napięcia pomiędzy
różnymi wartościami. Św. Franciszek w siódmym napomnieniu podejmuje, za św. Pawłem,
temat ducha i litery. Biedaczyna przyjął zasadę, że litera zabija, a duch ożywia. Trzeba jednak
zadać pytanie, co Biedaczyna rozumiał pod tymi dwoma pojęciami: duch i litera.
Litera w ujęciu tego napomnienia ma wymiar negatywny. Litera zabija, ponieważ nie
ma w niej ducha. Co to znaczy? Biedaczyna był zawsze człowiekiem kontemplacji i praktyki.
Czytał Słowo Boże, medytował je, pozwolił, by zakorzeniło się ono głęboko w jego umyśle i
sercu. Biedaczyna doświadczył wielkiej mocy i słodyczy Bożego Słowa. Jednocześnie
doskonale wiedział, że za poznaniem musi iść praktyka. Słowo Boże pozostaje pustą i martwą
literą, jeśli nie przełoży się ono na praktykę. Tak więc do treści trzeba dodać ducha, który
doprowadzi słuchacza do wypełnienia tego słowa.
Św. Franciszek nie pozostawił po sobie jakiegoś systematycznego traktatu
teologicznego. Biedaczyna napisał wiele prostych słów, które miały wystarczyć braciom do
tego, aby wiedzieli, w jakim kierunku mają wędrować. Jego słowa zawsze tchnęły wielką
troską o to, by za literą zawsze szło życie. Między innymi swoje najważniejsze pismo,
Regułę, rozpoczął od stwierdzenia, że Reguła i życie braci mniejszych polega na
zachowywaniu Ewangelii. Dlatego reguła, czyli litera, musi pociągać za sobą życie, bo bez
tego będzie to tylko utopijny system.
Dalej św. Franciszek używa bardzo mocnych słów: litera zabija tych, którzy pragną
poznać tylko same słowa, aby uchodzić za mądrzejszych od innych i zdobyć wielkie bogactwa.
Kolejne niebezpieczeństwo związane z literą Słowa Bożego to pokusa, aby potraktować je
instrumentalnie. Można poznawać Słowo Boże nie po to, aby nim żyć, ale by z niego żyć. To
niebezpieczeństwo grozi szczególnie wszystkim głosicielom Bożego Słowa, którzy za swoją
posługę są potem wynagradzani. Granica pomiędzy bezinteresownością a szukaniem zysku
jest zawsze bardzo cienka i łatwa do przekroczenia.
Można też, niestety, studiować słowa, po to aby uchodzić za mądrzejszych od innych.
Wiedza, która nie łączy się z autentyczną pokorą, bardzo szybko nadyma pychą. Taka
nieprawa intencja studiowania słowa praktycznie je niszczy i obraca się przeciw studiującemu
i relacjom, jakie ma z innymi. Pycha zawsze odstrasza i niszczy relacje. Słowo Boże nigdy
nie może być zinstrumentalizowane i zamienić się w narzędzie, którym pogardza się innymi.
Biedaczyna na koniec tego napomnienia daje pozytywny przykład, co znaczy być
ożywianym przez ducha. I tych ożywia duch Pisma Bożego, którzy żadnej wiedzy, jaką
posiadają i pragną posiąść, nie przypisują ciału, lecz słowem i przykładem odnoszą do
Najwyższego Pana Boga, do którego należy wszelkie dobro. Tak więc każda wiedza – litera
jest darem od Boga. Problem leży jedynie w tym, aby ten dar odpowiednio przyjąć. Dobrze
przyjąć dar od Boga, to znaczy odnieść go do Niego i uznać, że pochodzi on od Niego. Duch
Pański prowadzi nas zawsze do coraz głębszego ubóstwa duchowego. Wtedy, gdy potrafimy
uznać, że wszystko, co poznaliśmy w Słowie Bożym, jest darem od Boga, możemy

powiedzieć, że jesteśmy wtedy najbogatsi. Bogactwo to bowiem jest nieprzemijające i nie
podlega przemijaniu, tak jak bogactwa materialne.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, udziel nam swego Ducha, aby nas nieustannie ożywiał. Broń nas
przed pychą, która pragnie jedynie poznawać po to, aby później innym pokazywać swoją
mądrość i wiedzę. Pomóż nam być pełnymi pokory wobec Twojego Słowa, tak aby ono bez
przeszkód mogło wypełniać nasze wnętrze.
5. Zazdrość
piątek
Lectio
Apostoł mówi: Nikt nie może powiedzieć: Pan Jezus bez pomocy Ducha Świętego i:
Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Ktokolwiek więc zazdrości bratu
swemu dobra, jakie Pan mówi i czyni w nim, dopuszcza się grzechu bluźnierstwa, bo
zazdrości samemu Najwyższemu, który mówi i czyni wszelkie dobro.
św. Franciszek, Napomnienia 8
Meditatio
W kolejnym, ósmym napomnieniu św. Franciszek kontynuuje temat duchowego
ubóstwa. Cytując św. Pawła, że nikt bez pomocy Ducha Świętego nie jest w stanie uznać
Bóstwa Jezusa, Biedaczyna chce powiedzieć, że wiara jest darem pochodzącym od Boga.
To przekonanie, że wszystko jest darem pochodzącym z wysoka, stało się jednym z
fundamentów duchowości Biedaczyny. Bóg jest dawcą, który udziela się człowiekowi na dwa
sposoby. Pierwszy to ten, iż Bóg sam oddaje się człowiekowi. Wcielenie Syna Bożego, czyli
przyjęcie przez Boga ludzkiej natury, jest największym darem. Bowiem dzięki Niemu
zyskaliśmy szczególny przystęp do Boga. Bóg daje się nam przez swoje Słowo, które jest
żywe i skuteczne. Bóg oddał się nam w i przez Eucharystię, a także przez inne sakramenty
święte. Każda łaska jest udzielaniem się Boga człowiekowi. Bóg bowiem daje nam to co
posiada, czyli to, Kim jest.
Drugi sposób udzielania się Boga człowiekowi, to obdarowywanie go tym wszystkim,
co mu jest potrzebne do życia. To od Boga pochodzi każdy dar naturalny, jak ziemia,
zwierzęta, rośliny… To Bóg sprawia, że nad nami wschodzi i zachodzi słońce. Życie i
wszystko, co jest potrzebne do tego, aby ono mogło istnieć, jest darem Boga. Gdyby nie On,
w jednej chwili całe stworzenie mogłoby zamienić się w nicość.
Gdy sobie to wszystko uświadomimy, to względem Boga nie możemy przyjąć innej
postawy jak tylko wdzięczności. Warto często zatrzymać się i uświadomić sobie, jak bardzo
jesteśmy obdarowywani przez Boga. Dzięki temu nigdy nie będziemy nieszczęśliwi, z
urojonego powodu, że nam czegoś brakuje.
Postawa rozpoznania jak bardzo jesteśmy obdarowani, i wypływającej z niej
wdzięczności, uchroni nas przed tym, o czym św. Franciszek pisze w drugiej części tego
napomnienia. Ktokolwiek więc zazdrości bratu swemu dobra, jakie Pan mówi i czyni w nim,
dopuszcza się grzechu bluźnierstwa, bo zazdrości samemu Najwyższemu, który mówi i czyni
wszelkie dobro.
Grzech zazdrości jest niczym innym jak nieuznaniem tego, że dobro, które czyni nasz
współbrat, pochodzi nie od niego, ale od Boga. Jest to brak przenikliwości w spojrzeniu,
które pozbawione wiary zaczyna drugiemu zawiścić jego darów czy powodzenia.
Być może należałoby w tym miejscu poczynić trochę smutną refleksję i postawić
pytanie, dlaczego w naszych relacjach braterskich jest tak dużo zazdrości? Ta zazdrość nie
jest często wyrażana bezpośrednio, ale przejawia się choćby w braku radości z powodzenia
współbrata. Ileż to razy byliśmy świadkami sytuacji, że gdy współbratu coś się powiodło, to
inni robili wszystko, aby zdeprecjonować ten sukces.

Zazdrość pojawia się tam, gdzie zwycięża nie wiara, ale ludzka natura. To ona patrzy
na sukcesy drugiego nie przez pryzmat daru Bożego, ale przez optykę pytania: dlaczego on to
ma, a nie ja? Zazdrość jest córką tego świata, który patrzy na wszystko w pryzmacie
konkurencji i sukcesu. Liczy się tylko ten, któremu się powodzi, a inni muszą zrobić
wszystko, aby mu dorównać. Zazdrość rujnuje relacje międzyludzkie, sprawiając, że zanika
duch braterstwa i zwyczajnej ludzkiej życzliwości.
Najlepszym lekarstwem na zazdrość jest umiejętność spoglądania na wszystko w
duchu wiary. To ona raz na zawsze wyleczy nas z zawistnego i pełnego konkurencyjności
podejścia do drugiego. Wiara każe nam cieszyć się z powodzeń współbraci i uwielbiać Boga,
który jest dawcą wszelkiego dobra.
Oratio
Panie, dziękujemy Ci za powodzenia naszych współbraci. To Ty sprawiasz, że często
ich dokonania przewyższają nasze. Pragniemy wyznać, że to Ty jesteś Dawcą wszelkiego
dobra i że bez Ciebie nie jesteśmy w stanie niczego uczynić.
6. Miłość nieprzyjaciół
sobota
Lectio
Pan mówi: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą
i módlcie się za prześladujących i spotwarzających was. Ten bowiem rzeczywiście kocha
swego nieprzyjaciela, kto nie boleje nad doznawaną krzywdą, lecz dla miłości Bożej smuci się
grzechem jego duszy. I czynem okazuje mu miłość.
św. Franciszek, Napomnienia 9
Meditatio
Kolejne napomnienie św. Franciszka dotyka tematu bardzo trudnego, a mianowicie
miłości nieprzyjaciół. Biedaczyna w pierwszej części napomnienia przytacza ewangeliczną
naukę Jezusa o miłości nieprzyjaciół. Jezus, jak wiemy, zniósł starotestamentalną zasadę oko
za oko, ząb za ząb. Była to zasada, która na zło odpowiadała złem. Nienawiść odciskała
nienawiść.
Jezus, dając przykazanie miłości nieprzyjaciół, chciał ustalić zupełnie nowe normy
współistnienia międzyludzkiego. Chrześcijanin to ten, który swoim przebaczeniem przerywa
krąg nienawiści. Nie odpłacając złem za zło, stawia tamę nienawiści. Miłość i przebaczenie
usuwają zło, sprawiają, że staje się ono słabe i nie ma w sobie destrukcyjnej mocy. Jezus daje
dwie rady, jak ma wyglądać miłość nieprzyjaciół: mamy im dobrze czynić i modlić się za
nich.
Jeśli pierwsza rada nie może być, z przyczyn obiektywnych, zawsze stosowana, to
natomiast druga jest zawsze aktualna i możliwa do spełnienia. Modlitwa jest zawsze pierwszą
tamą dla zła. To ona sprawia, że czyjaś agresja nie opanowuje naszego serca. Zło, które nas
wtedy dotyka, nie czyni nam takiej szkody, jaką mogłoby uczynić. Modlitwą możemy
wreszcie dosięgnąć tego, który czyni nam krzywdę. Jest znakiem wielkiej dojrzałości
chrześcijańskiej i ludzkiej, jeśli potrafimy się modlić za tych, którzy nas krzywdzą. Można
powiedzieć, że ta modlitwa jest szczególnie miła Bogu, ponieważ przekracza ludzką naturę,
która domaga się sprawiedliwego wyrównania rachunków.
Św. Franciszek idzie dalej w dziedzinie miłości bliźniego. Pisze, że ten bowiem
rzeczywiście kocha swego nieprzyjaciela, kto nie boleje nad doznawaną krzywdą, lecz dla
miłości Bożej smuci się grzechem jego duszy.
Cierpienie, jakie ktoś nam zada, może w nas wywołać względem tej osoby agresję.
Jest dużym sukcesem, jeśli tę agresję opanujemy. Jednakże krzywda, która nam została
zadana, może spowodować w nas ból, który może nas zamknąć w sobie. Może się stać
dokładnie to, o czym pisze św. Franciszek, że będziemy boleć nad doznawaną krzywdą.

Biedaczyna chce, abyśmy po raz kolejny przekroczyli siebie i nie boleli nad sobą i swoim
bólem, ale nad tym, który nas skrzywdził.
Miłość nieprzyjaciół wymaga przekroczenia siebie i zapomnienia o sobie. Dopiero
wtedy będziemy mogli dostrzec, że krzywda nam wyrządzona jest czymś wtórnym do rany,
jaka została zadana Bogu. Tam gdzie pojawia się krzywda bliźniego, jest zawsze obecny
grzech, który sprawia ból Bogu. Biedaczyna chce, abyśmy smucili się grzechem, a nie tym, co
nas boli. Niewątpliwie miłość nieprzyjaciół wymaga zapomnienia o sobie. Bez tego nie
będziemy w stanie dostrzec biedy, w jaką wpadł ten, który nas krzywdzi, ani bólu Boga z tego
powodu.
Na koniec św. Franciszek krótko zachęca, aby czynem okazać mu miłość. Miłość
nieprzyjaciół nie może więc rozgrywać się tylko na płaszczyźnie duchowej. Jeśli jest to tylko
możliwe, powinna się przejawiać w jakimś konkretnym dziele miłości.
Pytanie o miłość do nieprzyjaciół powinno nam często towarzyszyć w naszej refleksji
nad sobą. Nie możemy sobie nigdy pozwolić na noszenie w sobie uczuć nienawiści, zemsty
albo bycia skrzywdzonym. Jeśli nas spotkała jakaś krzywda ze strony bliźniego, to trzeba nam
prosić Boga o łaskę uleczenia z tych ran. Jeśli nic z tymi ranami nie zrobimy, to po pewnym
czasie, często nieświadomie, zaczniemy ranić innych.
Oratio
Miłosierny Panie, prosimy Cię, udziel nam takiej miłości, która byłaby zawsze gotowa
przebaczyć tym, którzy nas ranią. Prosimy, pomóż nam nie skupiać się na swojej osobistej
krzywdzie, ale dostrzec biedę brata, który nas rani. Niech nasza modlitwa za tych, co nas
krzywdzą, stanie się zaporą dla zła.
XIII niedziela zwykła
Lectio
chwalcie i błogosławcie mego Pana,
dziękujcie i służcie Mu z wielką pokorą.
św. Franciszek, Kantyk stworzeń 13
Meditatio
Dzisiejszą medytacją chcemy zakończyć nasze rozważania na temat Kantyku stworzeń
św. Franciszka. Ostatnia zwrotka kantyku to wezwanie do modlitwy uwielbienia,
błogosławienia, dziękczynienia i do pokornej służby Panu.
Chwalcie i błogosławcie mego Pana,
W uwielbianiu Boga św. Franciszek nie znał miary. Nie wystarczało mu, że chwalił
Boga swoim sercem, umysłem i ustami. Biedaczyna chciał chwalić Boga całym swoim
życiem, każdą czynnością. Lecz i to wydawało mu się niewystarczające. Dlatego do
uwielbienia Boga zaprosił całe stworzenie. Biedaczyna odkrył, że człowiek nie powinien się
wyobcowywać ze środowiska, w którym żyje. Wszystko, co go otacza, jest darem Boga i
znakiem Jego miłości. Dlatego wszystko to, co jest stworzone, jest jednocześnie powołane do
tego, aby oddawać Bogu chwałę, czyli Go uwielbiać.
Wtedy gdy Biedaczyna odkrył rolę stworzeń, to nie potrafił uczynić im krzywdy.
Właśnie tutaj rodziła się jego postawa, którą dziś nazwiemy ekologiczną. Św. Franciszek
wiedział, że nie może niszczyć przyrody czy manipulować naturą, ponieważ, tak jak On, są
stworzone po to, aby uwielbiać swego Stwórcę. Uszanowanie każdego stworzenia,
rozpoznanie jego piękna i użyteczności było dla św. Franciszka prostym sposobem na
uwielbienie Boga.
Tak uszanowana natura odwdzięczyła się Biedaczynie swoistą harmonią wewnętrzną i
zewnętrzną. W biografiach św. Franciszka znajdujemy wiele pięknych przykładów na
potwierdzenie tej prawdy. Wystarczy wspomnieć wszystkie ptaki, które zleciały się na górze
La Verna, aby powitać Biedaczynę, który już po raz ostatni na nią wchodził. W czasie

nocnych czuwań na La Vernie za każdym razem na modlitwę budził Biedaczynę brat sokół,
jak został nazwany przez niego. Gdy naznaczony stygmatami św. Franciszek opuszczał górę
La Verna, to na jego pożegnanie znów zleciało się całe ptactwo.
Dziś, po wielu wiekach od tych wydarzeń, pragniemy na nowo odkryć w św.
Franciszku wzór i przewodnika w oddawaniu uwielbienia i chwały Bogu. Kantyk stworzeń
jest doskonałym przykładem jak wszystko, co nas otacza, może być przedmiotem medytacji i
może prowadzić do uwielbienia Boga. Jedynym warunkiem jest postawa kontemplacyjna.
Bez niej nie dostrzeżemy nic.
dziękujcie i służcie Mu z wielką pokorą.
Od uwielbienia Boga prowadzi prosta droga do dziękczynienia. Postawa
kontemplacyjna względem Boga, przyrody i siebie samego pozwala nam odkryć, jak bardzo
jesteśmy obdarowywani. Dostrzegając to, nie możemy przyjąć innej postawy, jak tylko
wdzięczności. Gdy w naszym życiu duchowym dostrzegamy, że jest w nim niewiele
wdzięczności, to jest to znak bardzo niepokojący. Świadczy on albo o płytkości tego życia,
albo o istnieniu różnych zranień, które negatywnie wpływają na naszą relację do Boga.
Służba z wielką pokorą, jak napisał Biedaczyna, jest kolejnym etapem dojrzałego
życia duchowego. W służbie człowiek oddaje Bogu do dyspozycji swoje talenty, umiejętności
i czas. Zachwyt, uwielbienie i dziękczynienie muszą prowadzić do konkretnej służby.
Bowiem relacja człowieka do Boga musi się przejawiać także przez konkretny czyn miłości,
czyli służbę. Bez tego bardzo łatwo można by wpaść w złudzenie, że kocha się Boga, którego
się nie widzi, jednocześnie zapominając o bliźnim, który jest w potrzebie.
Oratio
Pragniemy Cię, Panie, uwielbiać z całym stworzeniem. Niech wszystko, co wyszło z
Twojego stwórczego tchnienia, oddaje Ci nieustannie chwałę i dziękczynienie. Pragniemy
także, aby nasze życie zamieniło się w służbę Tobie i Twoim stworzeniom.
1. Umartwienie ciała
poniedziałek
Lectio
Wielu jest takich, którzy, grzesząc lub doznając krzywdy, składają winy na
nieprzyjaciela lub bliźniego. Lecz nie tak jest: każdy bowiem ma w swej mocy nieprzyjaciela,
mianowicie ciało, przez które grzeszy. Dlatego błogosławiony ten sługa, który mając w swej
władzy takiego nieprzyjaciela, będzie zawsze trzymał go związanego i roztropnie miał się
przed nim na baczności. Dopóki bowiem tak będzie postępował, żaden inny nieprzyjaciel,
widzialny czy niewidzialny, nie będzie mógł mu szkodzić.
św. Franciszek, Napomnienia 10
Meditatio
Kolejne napomnienie dotyczące umartwienia ciała jest prawdziwą perłą
franciszkańskiej ascezy, świadczącą o głębokiej znajomości przez Biedaczynę natury
człowieka.
Św. Franciszek pisze: wielu jest takich, którzy, grzesząc lub doznając krzywdy,
składają winy na nieprzyjaciela lub bliźniego. Grzech sam w sobie jest zawsze osobistą
decyzją człowieka. Gdy nie ma w tej decyzji wolnej woli, nie można mówić o grzechu. By
popełnić grzech, konieczna jest więc świadomość i dobrowolność tego złego czynu, a także
poważna materia. Grzech jest zawsze czymś złym, co rani samego grzeszącego, a także
wspólnotę Kościoła.
Grzech ma właściwości destrukcyjne przede wszystkim w sumieniu człowieka. Ból,
poczucie winy, jakie niesie z sobą zły czyn, są czymś, z czym człowiek musi sobie poradzić.
Nasza natura wobec tego bólu uruchamia tak zwane mechanizmy obronne, które na swój

sposób radzą sobie z poczuciem winy. O czymś takim właśnie pisze św. Franciszek. Wobec
bólu spowodowanego grzechem lub krzywdą składają winy na nieprzyjaciela lub bliźniego.
Tak więc natura broni się przed poczuciem winy, oskarżając bliźniego lub wprost szatana. W
tym mechanizmie zawarte jest złudzenie, że przerzucenie winy na drugiego uwolni nas od
bólu i odpowiedzialności.
Gdy się bliżej przyjrzymy temu mechanizmowi obronnemu, opisanemu przez św.
Franciszka, to z pewnością odkryjemy przyczynę wielu trudności w relacjach braterskich. Ileż
to razy superkrytycyzm niektórych współbraci bynajmniej nie jest owocem ich troski o dobro
prowincji czy współbraci, ale poważnego nieporządku moralnego w ich sumieniach.
Postępują oni według zasady, że najlepszą obroną jest atak i krytykując, odwracają uwagę od
siebie i swoich braków.
Zrzucanie winy na innych jest objawem ludzkiej niedojrzałości. To nic innego jak
tchórzostwo i uciekanie przed osobistą odpowiedzialnością. Człowiek dojrzały i posiadający
prawe sumienie nigdy nie będzie zwalał winy na innych, a tym bardziej ich oskarżał.
Dojrzałość ludzka i duchowa przejawia się tutaj w tym, że nie ucieka się przed osobistą
odpowiedzialnością za swoje czyny i słowa.
Dalej św. Franciszek bardzo stanowczo twierdzi, że każdy bowiem ma w swej mocy
nieprzyjaciela, mianowicie ciało, przez które grzeszy. Nic więc nie może nas zwalniać od
odpowiedzialności za nasze słowa i czyny. To my jesteśmy panami siebie, z wszystkimi tego
konsekwencjami. W tym napomnieniu Biedaczyna używa pojęcia ciała w znaczeniu
negatywnym. Jest ono miejscem, gdzie szczególnie wiele ma do powiedzenia nieprzyjaciel
duszy. Dlatego św. Franciszek bardzo obrazowo twierdzi, iż błogosławiony ten sługa, który
mając w swej władzy takiego nieprzyjaciela, będzie zawsze trzymał go związanego i
roztropnie miał się przed nim na baczności.
Św. Franciszek radzi więc ascezę, która będzie polegała na czuwaniu i
niedopuszczaniu do głosu naszej zepsutej natury. Panowanie nad zmysłami i swoim „ja” jest
programem pracy wewnętrznej, który, na dobrą sprawę, będzie trwał do końca naszego życia.
Biedaczyna bardzo optymistycznie kończy to napomnienie, pisząc, iż jeśli tak będziemy
czynić, to żaden inny nieprzyjaciel, widzialny czy niewidzialny, nie będzie mógł nam szkodzić.
Oratio
Miłosierny Boże, Ty najlepiej znasz naszą grzeszność i lepiej od nas wiesz, ile to razy
ulegliśmy pokusie. Nie chcemy zrzucać winy na innych albo tłumaczyć się, że takie czasy albo
okoliczności. Prosimy Cię o wybaczenie tego, co uczyniliśmy złego. Prosimy Cię także o
wytrwanie na drodze ascezy, abyśmy potrafili opanowywać nasze ciało z wszystkimi jego
żądzami.
2. Zgorszenie
wtorek
Lectio
Słudze Bożemu tylko jedno nie powinno się podobać: grzech. I jakikolwiek grzech
jakaś osoba popełniłaby i z tego powodu sługa Boży niepokoiłby się i gniewał, ale nie z
miłości, gromadzi sobie winę. Ten sługa wiedzie życie prawe, wolne od przywiązań, który się
nie denerwuje i nie gniewa na nikogo. I błogosławiony jest ten, który nic sobie nie zatrzymuje,
oddając co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu.
św. Franciszek, Napomnienia 11
Meditatio
W kolejnym jedenastym napomnieniu św. Franciszek kontynuuje temat grzechu.
Pisze, że słudze Bożemu tylko jedno nie powinno się podobać: grzech. Grzech jest bowiem
zawsze podważeniem porządku rzeczy ustalonego przez Stwórcę.

Grzech jest niczym innym jak odrzuceniem Boga i Jego miłości. Jest wybraniem
własnej drogi, która jest sprzeczna z Bożymi planami. Grzech powoduje, że człowiek zaczyna
budować własną budowlę i żyć na własny rachunek. Problem jest jednak w tym, iż władze
poznawcze człowieka są zbyt słabe, dlatego to budowanie na własny koszt jest nietrwałe i
wcześniej czy później odwróci się przeciw swemu autorowi.
Grzech niszczy porządek i harmonię w samym człowieku. Rozbija go wewnętrznie,
powodując w nim konflikt pomiędzy sumieniem a realnością grzechu. Grzech odbiera
człowiekowi wewnętrzny pokój, wypełniając jego wnętrze hałasem i bałaganem. Sprawia, że
człowiek traci swe wewnętrzne szczęście, wypływające z życia w jedności z Bogiem.
Grzech ma wreszcie destrukcyjny wpływ na relacje z innymi ludźmi. Zrywając
jedność z Bogiem, automatycznie osłabia się, a z czasem nawet niszczy relacje do drugiego
człowieka. Człowiek przez grzech zaczyna manipulować sobą i konsekwentnie to samo czyni
z innymi.
Rzeczywistość, jaką niesie z sobą grzech, może nas przerażać, ale z drugiej strony,
człowiek ma wszelkie środki ku temu, aby się grzechowi przeciwstawić. Każdy z nas wie, co
to jest grzech i co to jest pokuta. Nasze życie na ziemi jest nieustannym oczyszczaniem się z
grzechu i skutków, jakie on ze sobą niesie.
Św. Franciszek w swoim napomnieniu podkreśla wymiar społeczny grzechu. Jak to
już wielokrotnie sygnalizowaliśmy, grzech nigdy nie jest tylko czyjąś prywatną sprawą.
Jakkolwiek istnieją grzechy bardziej osobiste i takie, które wprost dotyczą relacji międzyludzkich. Grzech, który przynosi szkodę bliźniemu, z pewnością wywołuje negatywne reakcje
u drugiego. I przed czymś takim przestrzega Biedaczyna, pisząc: ten sługa wiedzie życie
prawe, wolne od przywiązań, który się nie denerwuje i nie gniewa na nikogo.
Jeśli doświadczamy zła ze strony drugiej osoby, to wobec tego negatywnego
doświadczenia nigdy nie pozostaniemy obojętni. Na przykład człowiek, który doświadcza
agresji, zaczyna ją kumulować w sobie i po pewnym czasie sam staje się agresywny.
Najprościej byłoby zerwać kontakt z tą osobą, ale nie zawsze jest to możliwe. Wystarczy tu
jako przykład podać nasze życie wspólnotowe i obecność w nich braci zniewolonych różnymi
nałogami. Cała patologia związana z ich nałogiem może niszczyć braci zdrowych, a już z
pewnością nie jest tak, że nie pozostawia ona negatywnego śladu w innych.
Dlatego konieczne jest to, o czym pisze św. Franciszek, a mianowicie zachowanie
wolności serca i niekumulowanie w sobie gniewu, zła, agresji. Oddawanie Bogu na modlitwie
tych negatywnych uczuć jest jednym ze sposobów zachowania wewnętrznej wolności.
Przebaczenie, ilekroć stanie się coś złego, też jest sposobem, aby nie gromadzić w sobie
prawdziwej bomby agresji, która kiedyś może wybuchnąć z całą swoją destrukcyjną mocą.
Być ubogim, to znaczy także nie nosić w sobie negatywnych uczuć, takich jak poczucie
krzywdy czy chęć odwetu. Trzeba nam pamiętać, że jeśli nie uwolnimy swego umysłu i serca
z tego, co jest negatywnym skutkiem czyjegoś grzechu, to sami bardzo szybko zaczniemy
ranić innych. Dlatego też św. Franciszek bardzo słusznie zakończył swe napomnienie
słowami: błogosławiony jest ten, który nic sobie nie zatrzymuje.
Oratio
Panie, Ty najlepiej wiesz, ile razy doświadczyliśmy w naszym życiu skutków grzechu
bliźniego. Prosimy Cię o dar umiejętności przebaczenia i zapomnienia. Oczyść nas z wszelkiej
agresji, chęci zemsty czy rewanżu. Tak jak Ty jesteś miłosierny dla nas, tak i my chcemy być
miłosierni dla naszych braci.
3. Jak rozpoznać ducha Pańskiego
środa
Lectio
Tak można poznać, czy sługa Boży ma ducha Pańskiego: jeśli jego ciało nie będzie
wynosiło się pychą – bo ono zawsze jest przeciwne wszelkiemu dobru – z tego powodu, że Pan

czyni przez niego jakieś dobro, lecz jeśli we własnych oczach uważałby się raczej za lichszego
i mniejszego od wszystkich innych ludzi.
św. Franciszek, Napomnienia 12
Meditatio
W dwunastym napomnieniu św. Franciszek dotyka jednego ze swoich ulubionych
tematów, jakim jest posiadanie ducha Pańskiego i duchowe ubóstwo.
Św. Franciszek przyjął bardzo prosty klucz do zrozumienia życia duchowego
człowieka. Człowiek duchowy i cielesny to dwie rzeczywistości, które zmagają się w jednym
podmiocie.
Kim, według św. Franciszka, jest człowiek, który posiada w sobie ducha Pańskiego?
Jest to człowiek, który dał w sobie pełny przystęp Bogu. Dzięki temu przystępowi Duch
Święty zaczął go wypełniać sobą i powoli przemieniać jego wnętrze. Człowiek duchowy to,
innymi słowami mówiąc, człowiek uduchowiony, czyli taki, który daje we wszystkim
pierwszeństwo Bogu. To uduchowienie nie polega na jakimś sztucznym idealizmie czy
spirytyzmie. Chodzi tu o uporządkowanie swego wnętrza, w którym jest przywrócona
właściwa hierarchia rzeczy. Pierwiastek duchowy układa wtedy całą hierarchię wartości,
przywracając jej pierwotną harmonię.
Człowiek duchowy nie jest więc kimś, kto się nie zna na rzeczach tego świata, ale
któremu te rzeczy nie przysłaniają tego, co najważniejsze. Człowiek duchowy to wreszcie ten,
który posiada w sobie dużą wrażliwość serca i ducha. Potrafi dzięki temu dosyć szybko wejść
w rzeczywistość nadprzyrodzoną, jak i zrozumieć problemy duchowe drugiego człowieka.
By posiąść ducha Pańskiego w sobie, konieczne jest pozostawienie mentalności tego
świata. Dokonuje się to poprzez powolne obumieranie starego człowieka. Św. Franciszek
bardzo mocno doświadczył tego prawa obumierania we własnym życiu. By posiąść ducha
Pańskiego, musiał pozostawić sny o sławie i bogactwie. By zacząć kochać miłością
bezinteresowną, Bóg zaprowadził go do trędowatych. To właśnie tam spotkał Boga, który
napełnił jego wnętrze wielką słodyczą. To, co dotychczas było dla niego gorzkie, stało się
słodkie. To, co było cielesne, zostało uduchowione.
Stary człowiek to przede wszystkim ktoś, kto ma w sobie wewnętrzny zamęt. Ten
zamęt pochodzi z pomieszanej hierarchii wartości. Zmysłowość bierze tutaj górę nad tym, co
duchowe. Pragnienie władzy, znaczenia, bycia chwalonym i podziwianym są w starym
człowieku tendencjami, które biorą górę nad wszystkimi innymi wartościami. Człowiek ten
posiada w sobie znikomą wrażliwość na to, co duchowe. Nie rozumie wartości
nadprzyrodzonych ani nie ma w sobie empatii. Można krótko powiedzieć, że stary człowiek
to pyszny, nieczuły egoista, który zawsze chce być w centrum zainteresowania.
W rozważanym przez nas napomnieniu św. Franciszek bardzo trafnie łączy kwestię
człowieka duchowego z pokorą. Dla Biedaczyny kryterium posiadania ducha Pańskiego jest
to, czy ktoś nie przypisuje sobie dobra, które pochodzi z Pana, a nie z niego. Inaczej mówiąc,
posiadać ducha Pańskiego, to znaczy być ubogim duchem. Bo tylko w ubóstwie duch Pański
może przebywać i działać bez żadnych przeszkód.
Szczęśliwi Ci bracia, którzy zrozumieją, o czym pisze św. Franciszek. Szczęście jest
darem, który Bóg udziela tym, którzy niczego nie przypisują sobie. Jest to jakby nagroda za
wyrzeczenie się ziemskiego powodzenia i ludzkiej chwały. Kto posiada taką postawę, ten ma
w sobie wewnętrzny magnes przyciągający innych. Taki brat nigdy nie będzie miał
problemów we współpracy z innymi.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, daj nam zrozumieć, jaka jest różnica pomiędzy człowiekiem
cielesnym a duchowym. Prosimy Cię, Panie, udziel nam swej łaski, która pomogłaby nam
poznać, co mamy czynić, aby coraz pełniej przynależeć do Ciebie. Broń nas od pysznego
przypisywania sobie zasług za coś, co nie należy do nas, ale do Ciebie.

4. Cierpliwość
czwartek
Lectio
Błogosławieni pokój czyniący, bo nazwani będą synami Boga. Nie może poznać sługa
Boży, ile ma cierpliwości i pokory, dopóki się wszystko dzieje po jego myśli. Gdy zaś przyjdzie
czas, kiedy ci, którzy powinni postępować według jego woli, zaczną mu się sprzeciwiać; ile
wtedy okaże cierpliwości i pokory, tyle jej ma, nie więcej.
św. Franciszek, Napomnienia 13
Meditatio
Trzynaste napomnienie św. Franciszka znów może nas przekonać, jak wielkim był on
mistrzem duchowości. Jednym z najbardziej frapujących zagadnień w duchowości jest
znalezienie sposobu na rozeznanie osiągniętego przez nas stopnia doskonałości. I właśnie ten
problem św. Franciszek po mistrzowsku rozwiązuje w rozważanym przez nas napomnieniu.
Początki życia duchowego zawsze charakteryzują się dosyć szybkim wzrostem
duchowym. Bóg niejako inwestuje za darmo w człowieka, udzielając mu bardzo wiele łask.
Człowiek czuje się wtedy prowadzony przez Pana, czy wręcz niesiony na Jego rękach.
Postęp, zwłaszcza w początkach, jest bardzo szybki, dlatego może nieść ze sobą pewne
złudzenia. Dojrzałość jest owocem bardzo długiej drogi, pełnej trudu i wyrzeczeń. Nigdy nie
osiąga się doskonałości na początku drogi. Dlatego Biedaczyna przestrzega – nie może poznać
sługa Boży, ile ma cierpliwości i pokory, dopóki się wszystko dzieje po jego myśli.
Pierwszej weryfikacji osiągniętej dojrzałości dokonujemy wtedy, gdy przyjdą
przeciwności. Dla kogoś, kto był zalewany łaską, jest to wręcz szok. Najpierw wszystko
przychodziło z łatwością, było jasne i oczywiste, a teraz wszystko się zmieniło. Ciemność,
oschłość, zniechęcenie, brak oparcia, niepewność.
Wszelki postęp duchowy dokonuje się przez kryzysy. By coś zostało zbudowane na
nowo, musi ulec rozbiciu poprzednia struktura. Nie ma innej drogi, by wchodzić coraz wyżej,
by integrować się na coraz wyższych stopniach doskonałości.
Biedaczyna jednak opisuje bardzo szczególny sposób poznania stopnia swojej
doskonałości. Dotyczy ona sytuacji, jaka może się zdarzyć w życiu wspólnym. Gdy zaś
przyjdzie czas, kiedy ci, którzy powinni postępować według jego woli, zaczną mu się
sprzeciwiać; ile wtedy okaże cierpliwości i pokory, tyle jej ma, nie więcej.
O stopniu osiągniętej doskonałości najlepiej można przekonać się poprzez praktykę
życia wspólnego. Gdy idzie wszystko po naszej myśli, znów możemy wpaść w bardzo
poważne złudzenia. Sytuacja sprzeciwu ze strony współbrata jest czymś, co może postawić
znak zapytania nad tym, co nam się wcześniej wydawało. Trzeba trudnej, a nie łatwej
sytuacji, aby się przekonać, ile prawdziwie mamy cierpliwości, przebaczenia, zaufania do
współbrata.
Także wspólnota, aby mogła wzrastać, również musi doświadczyć twórczego kryzysu.
Napięcia we wspólnocie stanowią to, co jest okazją do weryfikacji dotychczasowej drogi.
Jeśli we wspólnocie nie ma problemów, to jest to sytuacja sztuczna i niebezpieczna zarazem.
Jest to znak, że relacje braterskie mają w sobie jakąś dozę sztuczności albo wprost bracia
uciekają od problemów.
Nie możemy się dziwić, że Bóg tak często dopuszcza na nas trudności. Bóg chce,
abyśmy prawdziwie wzrastali, a nie tkwili w złudzeniach. Prawda o nas, jaką przynosi nam
trudny współbrat jest zawsze czymś lepszym, niż wmawianie sobie, że jest z nami dobrze. Ta
prawda jest lepsza, co jednak wcale nie znaczy, że jest przyjemniejsza.
Być może wielu z nas doświadcza pokusy uciekania przed braćmi, którzy przynoszą
nam prawdę o nas samych. Ucieczka od prawdy w złudzenia jest bardzo niebezpieczna,
ponieważ zamyka nas na łaskę Bożą. Prawda, choć czasem bolesna, z natury swojej otwiera

nas na Boga i Jego pomoc. Bóg bowiem przyszedł, aby nam pomóc w naszych biedach i
słabościach. Ale wpierw konieczne jest ich poznanie, uznanie i pokorna prośba o pomoc.
Oratio
Miłosierny Boże, prosimy Cię o dar cierpliwości i pokory w przeciwnościach. Daj nam
takie spojrzenie pełne wiary, aby za każdą trudnością widzieć to, co Ty chcesz nam przez nią
powiedzieć. Broń nas od złudzeń o sobie. Niech nigdy nas nie ogarnie zniechęcenie, gdy
wskutek przeciwności poznamy, jak jeszcze niewiele posiadamy cierpliwości i pokory.
5. Ubóstwo ducha
piątek
Lectio
Błogosławieni ubodzy duchem, bo do nich należy królestwo niebieskie. Wielu jest
takich, którzy oddając się gorliwie modlitwom i obowiązkom, nękają swe ciała licznymi
postami i umartwieniami, lecz z powodu jednego tylko słowa, które zdaje się być krzywdą dla
ich ciała, lub z powodu jakiejś rzeczy, której się ich pozbawia, wzburzają się i wpadają w
gniew. Ci nie są ubodzy duchem. Kto bowiem jest rzeczywiście ubogi duchem, ten nienawidzi
siebie samego i kocha tych, którzy uderzają go w policzek.
św. Franciszek, Napomnienia 14
Meditatio
Św. Franciszek w czternastym napomnieniu kontynuuje tematykę związaną z
duchowym ubóstwem. Na początku przytacza błogosławieństwo, które Jezus wypowiedział
podczas Kazania na Górze: Błogosławieni ubodzy duchem, bo do nich należy królestwo
niebieskie.
Błogosławieni, czyli szczęśliwi, są ci, którzy są ubodzy duchem, bowiem oni posiądą
największą nagrodę, jaka może być, a mianowicie królestwo niebieskie. By się nie pogubić i
nie wyciągnąć jakichś fałszywych wniosków, trzeba postawić pytanie, kim są ubodzy
duchem, o których mówi Jezus.
Ubóstwo duchowe w żadnym wypadku nie oznacza słabej inteligencji, małej wiedzy
czy jakiegoś prostactwa w obyczajach. To ubóstwo nie jest wrodzonym brakiem, ale postawą
i świadomym wyborem. Co więcej, wybór życia ubogiego świadczy o bogactwie duchowym,
a nie o jego braku. Osoba o słabym życiu duchowym i niewielkiej dojrzałości ludzkiej nigdy
nie wybierze świadomie ubóstwa.
Ubóstwo duchowe nie oznacza tutaj także niezależności materialnej, wolności od
posiadania rzeczy. Ubóstwo duchowe jest czymś dokładnie przeciwnym do postawy, jaką
przyjmowali współcześni Jezusowi faryzeusze. Oni budowali swoją sprawiedliwość na
swoich pobożnych zewnętrznych uczynkach. Uważali się z tego powodu za sprawiedliwych i
dlatego żądali dla siebie czci i szacunku, jednocześnie pogardzając innymi. Byli bogaci z
powodu swojej pychy, pewności siebie i uczynków, jakie wykonywali. Byli przekonani, że
dzięki swoim modlitwom i uczynkom są kimś ważnymi wobec Boga, który musi się z nimi
liczyć i ich wysłuchiwać. Wiemy jak bardzo taka postawa została napiętnowana przez Jezusa
i uznana przez Niego za jedną z głównych przeszkód w dostaniu się do królestwa
niebieskiego.
Właśnie po tej linii rozumienia duchowego ubóstwa idzie św. Franciszek w
rozważanym przez nas napomnieniu. Pisze, że wielu jest takich, którzy oddając się gorliwie
modlitwom i obowiązkom, nękają swe ciała licznymi postami i umartwieniami. Asceza tych
osób jest jednak pomyłką, skoro z powodu jednego tylko słowa, które zdaje się być krzywdą
dla ich ciała, lub z powodu jakiejś rzeczy, której się ich pozbawia, wzburzają się i wpadają w
gniew. Ci nie są ubodzy duchem. Wszelkie uczynki pokutne, modlitwa mają mieć na celu nie
tyle budowanie osobistej doskonałości czy pozytywnego obrazu siebie, co relacji z Bogiem i
bliźnim. Jeśli asceza będzie miała taki błędny kierunek, to będzie prowadziła do różnych
postaci faryzeizmu, tak mocno napiętnowanego przez Jezusa.

Ubóstwo duchowe to postawa, w której ubogi duchem rozpoznaje wszystko jako dar
od Boga. Jest to dar darmo dany, a nie owoc naszych zasług czy wysiłków. Ten dar Boży to
nic innego jak łaska, która dała nam życie i cały czas nam go dalej udziela. Życie jest zawsze
pierwszym i najbardziej podstawowym darem, którego nikt z nas nie może sam sobie
udzielić, ale który otrzymujemy za darmo od Boga.
Św. Franciszek kończy swoje napomnienie swoistym kluczem, który może pomóc
nam w weryfikacji naszej ascezy. Kto bowiem jest rzeczywiście ubogi duchem, ten nienawidzi
siebie samego i kocha tych, którzy uderzają go w policzek. Ktoś, kto wskutek niewłaściwej
ascezy kocha siebie w sposób nieuporządkowany, nigdy nie będzie w stanie wybaczyć
policzka. I odwrotnie, ten kto ascezę pojmuje jako budowanie relacji z Bogiem i bliźnimi,
będzie w stanie przyjąć jakieś upokorzenie, i co więcej, poprowadzi go ono do jeszcze
większego oddania się Bogu.
Oratio
Panie Jezu, prosimy Cię, broń nas od faryzeizmu i od budowania błędnego gmachu
osobistej doskonałości. Chcemy Ci podziękować za to, że kochasz nas za darmo i to takimi
jakimi jesteśmy. Prosimy Cię, aby każde upokorzenie, które nas spotka, nie skupiało nas na
nas samych, ale pobudzało do jeszcze większej miłości.
6. Pokój
sobota
Lectio
Błogosławieni pokój czyniący, bo nazwani będą synami Boga. Ci przynoszą naprawdę
pokój, którzy wśród wszystkich cierpień, jakie ich spotykają na tym świecie, dla miłości Pana
naszego Jezusa Chrystusa zachowują pokój duszy i ciała.
św. Franciszek, Napomnienia 15
Meditatio
Piętnaste napomnienie św. Franciszek po raz kolejny rozpoczyna od przytoczenia
jednego z błogosławieństw wypowiedzianych przez Jezusa podczas Kazania na Górze.
Błogosławieni pokój czyniący, bo nazwani będą synami Boga. Postawmy najpierw
pytanie: czym jest pokój? Jest on niewątpliwie łaską daną od Boga, darem, który przychodzi z
wysoka. Pokój rodzi się wtedy, gdy człowiek żyje w jedności z Bogiem. Przyjęcie łask od
Boga i wierność im przynosi jako owoc wewnętrzną harmonię i pokój. Kto żyje w pokoju z
Bogiem i samym sobą, w takiej samej relacji żyje z innymi.
Gdy przez grzech zostaje naruszona relacja z Bogiem, samym sobą i bliźnim, to
owocem tego jest brak pokoju, czyli wojna. Niestety, historia ludzkości to nieustanna
przeplatanka okresów pokoju i wojny. Także historia wielu ludzkich społeczności to okresy
pokoju i różnego rodzaju konfliktów. To samo możemy powiedzieć o życiu osobistym
każdego człowieka. Są w nim dni, w których doświadcza dużej wewnętrznej harmonii i
pokoju, ale są też i takie, w których konflikty burzą wszelki spokój serca i umysłu.
Jak powiedzieliśmy, tym, co niszczy pokój, jest grzech, trzeba nam jednak zrobić krok
dalej i zapytać, jaki grzech?
Odpowiedź na to pytanie mogłaby być bardzo obszerna, bowiem pokój narusza na
przykład i grzech niesprawiedliwości, i grzech obmowy. Szybko jednak możemy odkryć, że
wszystkie te grzechy mają jeden wspólny fundament: egoizm.
Egoizm, czyli nieuporządkowana miłość samego siebie, jest sam w sobie czymś
wiecznie nienasyconym; działając, chce innych wykorzystać dla siebie. To wykorzystanie jest
zawsze czymś destrukcyjnym, czymś, co niszczy pokój. Wystarczy przypomnieć sobie tutaj
ambicję biblijnego Adama, by zjeść zakazany owoc, aby posiąść władzę poznania dobra i zła,
która należała wyłącznie do Boga. To egoistyczne pożądanie doprowadziło go do grzechu i w
konsekwencji do utraty pokoju.

Egoizm może dotyczyć osoby, ale także i całych grup, a nawet narodów. Wiemy, do
czego w historii prowadził egoizm jednego narodu. Nikt nie zmierzy ilości krzywd i
nieszczęść, które miały właśnie tutaj swój początek.
Św. Franciszek w rozważanym przez nas napomnieniu daje nam wskazówkę, co robić,
aby zachować w sobie pokój i dać go innym. Pisze, że ci przynoszą naprawdę pokój, którzy
wśród wszystkich cierpień, jakie ich spotykają na tym świecie, dla miłości Pana naszego
Jezusa Chrystusa zachowują pokój duszy i ciała.
Biedaczyna, realistycznie patrząc na życie, wie, że cierpienie stanowi jego
nieodłączną część. Ucieczka od cierpienia bynajmniej nie sprawi, że będziemy mieć pokój w
sobie. Św. Franciszek radzi, aby ze względu na miłość do Jezusa Chrystusa, właśnie wśród
tych cierpień zachować pokój. Tym, co nada nam właściwą optykę w spojrzeniu na
cierpienie jest osoba Jezusa Chrystusa. To On, nasz Zbawiciel, jest najlepszym wzorem, jak
przerwać krąg zła i nienawiści, i jak oddać się Ojcu.
Jezus daje nam przykład, że nawet wśród najbardziej niesprzyjających warunków
zewnętrznych można zachować pokój. Warunek jest tylko jeden: nie poddać się logice
działania zła, ale całkowicie zawierzyć się Ojcu niebieskiemu. To oddanie się Bogu jest
kanałem, przez który spływa na nas łaska pokoju.
Naszą więc troską nie powinno być uciekanie od przeciwności i cierpień, ale oddanie
się w nich Bogu.
Oratio
Miłosierny Boże, prosimy Cię o dar pokoju. Niech pokój zapanuje w naszych sercach i
wspólnotach. Broń nas od egoizmu, który zatruwa nasze wnętrza i relacje pomiędzy ludźmi i
całymi społcznościami. Prosimy Cię, umocnij nas w przeciwnościach i pomóż nam być w nich
całkowicie oddanymi Tobie.
XIV niedziela zwykła
Lectio
Ojcze nasz Najświętszy:
Stworzycielu,
Odkupicielu,
Pocieszycielu,
i nasz Zbawco,
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Meditatio
Modlitwa Pańska Ojcze nasz jest niewątpliwie najważniejszą modlitwą
chrześcijaństwa. Nauczył jej nas sam Jezus Chrystus, pozostawiając na zawsze jako wzór
dobrej modlitwy. Modlitwa ta ujawnia nam, jak modlił się Jezus i jak chciał, abyśmy się
modlili. Nic więc dziwnego, że Modlitwa Pańska była odmawiana od początku przez
chrześcijan, a wielu świętych napisało do niej swój komentarz.
Niewątpliwie modlitwa Ojcze nasz należała do ulubionych modlitw św. Franciszka. Z
pewnością, jak każdy chrześcijanin, znał ją od dzieciństwa i codziennie odmawiał ją w swoim
pacierzu. Jeśli przed jego nawróceniem ta modlitwa była odmawiana często automatycznie,
to po swoim nawróceniu Biedaczyna zaczął ją medytować. Jak bardzo Modlitwa Pańska
kształtowała jego wnętrze, wystarczy przypomnieć zdarzenie przed pałacem biskupa Asyżu.
Kiedy św. Franciszek rozebrał się ze wszystkiego, co miał na sobie, i złożył swoje szaty u
stóp swego naturalnego ojca, to wtedy oświadczył, używając słów Modlitwy Pańskiej, że
odtąd do Boga, który jest w niebie, będzie mógł mówić Ojcze nasz.
Innym przykładem, jak bardzo Modlitwa Pańska była ważna dla św. Franciszka, jest
ten, że bracia mogli ją odmawiać zamiennie za oficjum. W ten sposób Biedaczyna rozwiązał
problem wspólnotowych i osobistych modlitw braci, którzy nie potrafili czytać i pisać. Także
i dziś mamy przywilej odmawiania określonej liczby modlitwy Ojcze nasz w zamian za

poszczególne części brewiarza. I dlatego wspólna ze św. Franciszkiem medytacja Modlitwy
Pańskiej może nam pomóc w uniknięciu bezmyślności w czasie jej odmawiania.
Biedaczyna miał zwyczaj przy odmawianiu Modlitwy Pańskiej, po inwokacji Ojcze
nasz, dodać słowo Najświętszy. Modlił się: Ojcze nasz Najświętszy. Św. Franciszek miał
doskonałe wyczucie transcendencji i bliskości Boga. Bóg był dla niego Ojcem bliskim,
kochającym, troszczącym się. Jednocześnie Bóg Ojciec jest najświętszy, to znaczy istotnie
różny od człowieka, nieprzenikniony, będący zawsze tajemnicą. Tu właśnie mamy
wytłumaczenie zdrowej duchowości św. Franciszka. Jego relacja do Boga nie była
naznaczona jednostronnością, na przykład lękiem czy dystansem powodowanym
transcendencją Boga. Ani też utratą poczucia bojaźni przez zbytnią poufałość. Biedaczyna bez
żadnych trudności mówił do Boga: Ojcze nasz i najświętszy Ojcze.
Bóg jest dla św. Franciszkiem Ojcem Panem i Autorem całej historii zbawienia.
Dlatego po inwokacji Ojcze nasz najświętszy św. Franciszek jakby jednym tchem wymienia
tytuły pochwalne Boga, który jest: Stworzycielem, Odkupicielem, Pocieszycielem i naszym
Zbawicielem. Ujawnia się tutaj trynitarna myśl Biedaczyny. Ojciec jest Stwórcą, Syn
Odkupicielem, Duch Święty Pocieszycielem. Zaś tytuł Zbawiciel wskazuje na myśl
eschatologiczną św. Franciszka, czyli na Boga, który dopełni wtedy całego dzieła zbawczego
człowieka.
Jakie jest miejsce Modlitwy Pańskiej w naszym chrześcijańskim i franciszkańskim
życiu? Niewątpliwie każdy z nas w dzieciństwie, tak jak św. Franciszek, tej modlitwy się
nauczył, znał ją i odmawiał. Dopiero później przyszedł czas na jej głębszą refleksję i odkrycie
jej głębi i piękna. Za każdym razem, gdy ją odmawiamy, a czynimy to kilka razy na dzień,
choćby podczas liturgii, trzeba nam wkładać wiele wysiłku, aby nie było to odmawiane
bezmyślnie.
Dzięki temu, że ta modlitwa zawiera w sobie zdrową syntezę wiary, doktryny i
duchowości, może ona stać się dla nas niewyczerpanym źródłem natchnień. Może być ona jak
rodzinny dom, z którego się wychodzi i do którego zawsze można powrócić.
Oratio
Ojcze nasz, podziwiamy i uwielbiamy Twoją świętość, potęgę i moc. Jednocześnie
dziękujemy Ci za Twoją bliskość, że mamy w Tobie kochającego, dobrego i czułego Ojca.
Prosimy Cię, pomóż za każdym razem odmawiać ze skupieniem i pobożnością modlitwę,
której nauczył nas Jezus Chrystus.
1. Czystość serca
poniedziałek
Lectio
Błogosławieni czystego serca, bo oni będą oglądać Boga. Prawdziwie czystego serca
są ci, którzy gardzą dobrami ziemskimi, szukają niebieskich i nie przestają nigdy czystym
sercem i duszą uwielbiać i widzieć Pana, Boga żywego i prawdziwego.
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Meditatio
Także to szesnaste napomnienie św. Franciszek rozpoczyna od przytoczenia kolejnego
błogosławieństwa, proklamowanego przez Jezusa w czasie Kazania na Górze: Błogosławieni
czystego serca, bo oni będą oglądać Boga. Co św. Franciszek rozumie pod pojęciem:
czystego serca ? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w rozważanym przez nas napomnieniu.
Św. Franciszek napomina: Prawdziwie czystego serca są ci, którzy gardzą dobrami
ziemskimi, szukają niebieskich. Czystość serca zakłada więc dwie rzeczy: dystans do rzeczy
ziemskich i poszukiwanie rzeczy niebieskich.
Jak należy rozumieć, to co św. Franciszek pisał o dystansie do rzeczy ziemskich. W
żadnym wypadku Biedaczyna nie przekreślał tego, co materialne, czyli ziemskie. Biedaczyna
nie miał, tak jak współcześni mu heretycy, negatywnej koncepcji materii. To co ziemskie

pochodzi od Boga i jest z pewnością czymś dobrym. Podobnie z wytworami rąk ludzkich.
Jeśli tylko wprost nie sprzeciwiają się Bogu, nie mogą być uznawane za coś złego. Jednak
Biedaczyna miał świadomość, że to, co materialne, może przysłonić to, co duchowe. Rzeczy
materialne są zawsze czymś konkretnym, wymiernym, doświadczalnym i dzięki temu
posiadają w sobie pewną tajemniczą moc przyciągania. Pogarda dla rzeczy ziemskich, o
której pisze św. Franciszek, oznacza dystans do tej tajemniczej mocy przyciągania.
Rzeczy ziemskie nigdy nie wyrządzą nam szkody, jeśli będziemy na nie patrzyli i
używali ich jako środka do rzeczy wyższych. Jeśli uduchowimy materię, to nigdy nie będzie
ona nam przesłaniała Boga, ale wręcz odwrotnie, będzie nas do Niego prowadziła. Idąc po tej
linii, św. Franciszek do owej pogardy rzeczami ziemskimi zaraz dodaje myśl o konieczności
poszukiwania rzeczy niebieskich. Czystego serca jest więc ten, który nie pozwoli dać się
wciągnąć przez rzeczy materialne, tak aby one zdominowały jego życie. Czyste serce rodzi
się tam, gdzie jest pragnienie i poszukiwanie rzeczy niebieskich. Nasze serca oczyszczają się
na miarę tego pragnienia.
Dalej św. Franciszek pisze, że czystego serca są ci, którzy nie przestają nigdy czystym
sercem i duszą uwielbiać i widzieć Pana, Boga żywego i prawdziwego. Pragnienie, by
zobaczyć Boga jest jednym z najbardziej podstawowych pragnień właściwych dla ludzkiej
natury. Jeśli wiara nam mówi, że Bóg istnieje, to konsekwencją tego jest pytanie: to jaki On
jest i jak wygląda? Boga nie można zobaczyć w porządku naturalnym. Bóg nie może
podlegać poznaniu zmysłowemu, ponieważ ono ujmuje tylko to, co jest materialne, a przez to
ograniczone. A Bóg nie podlega ograniczeniom.
Jeśli więc mówimy o oglądaniu Boga, to nie należy tego rozumieć dosłownie, jak
tego, co oglądamy oczyma. By móc zobaczyć Boga, to nie są potrzebne oczy, ale czyste
serce. Boga bowiem można zobaczyć jedynie sercem. To serce jednak musi być oczyszczone
z tego wszystkiego, co jest grzeszne i zmysłowe. Tylko ludzie czystego serca oglądać będą
Boga.
Możemy podczas rozważania tego napomnienia zauważyć, że Biedaczyna podejmując
problem czystości, nie rozważa jej, jak to się zwykło czynić, w kontekście VI i IX
przykazania. Dla św. Franciszka zachowanie czystości poszło o wiele głębiej, niż tylko nieprzekraczanie tych dwóch przykazań. Kwestia czystości nie może być nigdy w naszym życiu
sprowadzona jedynie do wymiaru wstrzemięźliwości seksualnej. Czystość to nie tylko brak
przekroczeń w tej dziedzinie, ale przede wszystkim narzędzie i sposób na życie w
zjednoczeniu z Bogiem.
Prawdziwie szczęśliwi są ci, którzy mają serca czyste i wolne, ponieważ dla nich życie
w bliskości z Bogiem jest czymś zwyczajnym. To właśnie oni mają największe i
najautentyczniejsze poznanie Boga.
Oratio
Boże nasz, prosimy Cię, pozwól nam zachować dystans do rzeczy materialnych, tak
aby one nam nie zajęły sobą naszych serc. Prosimy Cię o łaskę czystego serca, abyśmy
poprzez nie mogli oglądać Ciebie. Niech nasze poznanie Ciebie będzie coraz głębsze, tak jak
Ty tego dla nas pragniesz.
2. Pokorny sługa Boży
wtorek
Lectio
Błogosławiony jest ten sługa, który nie wynosi się z powodu dobra, jakie Pan mówi i
czyni przez niego, bardziej niż z tego, jakie Pan mówi i czyni przez innego. Grzeszy ten
człowiek, który chce więcej otrzymać od swego bliźniego niż dać z siebie Panu Bogu.
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Meditatio
Napomnienia św. Franciszka pomagają nam zrozumieć, co dla Biedaczyny znaczyło
żyć bez własności. Stanowią one prawdziwy traktat dotyczący ubóstwa duchowego,
świadczący, jak bardzo ta tematyka była droga Biedaczynie.
Rozważane przez nas napomnienie podejmuje temat duchowego ubóstwa w relacji do
bliźniego. Możemy bardzo szybko odkryć, że nie ma miłości bliźniego bez autentycznej
pokory. Św. Franciszek napomina: Błogosławiony jest ten sługa, który nie wynosi się z
powodu dobra, jakie Pan mówi i czyni przez niego, bardziej niż z tego, jakie Pan mówi i czyni
przez innego.
Autorem wszelkiego dobra jest Bóg, ale posługuje się on człowiekiem jako swoim
narzędziem. Taka kolejność rzeczy pozwoli nam uniknąć pokusy przypisywania sobie dobra.
Ostatecznie człowiek jest tylko kanałem, czyli przekaźnikiem łaski Bożej. Św. Franciszek
pisze, że kto przyjmuje taką postawę jest błogosławiony, czyli szczęśliwy. Jego życie jest
wtedy wolne od niepotrzebnych trosk, pokus zazdrości czy konkurencji.
Pokora pozwala nam dojrzeć dobro, jakie Bóg czyni przez drugiego człowieka. Nie
tylko że to dobro dostrzegamy, ale potrafimy się także z niego cieszyć. Czyjeś powodzenie
czy sukces przynosi nam wtedy radość i jest powodem do uwielbienia Boga.
Przeciwieństwo pokory – pycha, ma to do siebie, że zaślepia człowieka. Pycha
powoduje, że bardzo trudno jest komuś dojrzeć sukces drugiego. To zaślepienie potrafi
ogarnąć całe poznanie człowieka. Bo nawet jeśli nie może zaprzeczyć powodzenia drugiego,
to będzie je deprecjonować. Pycha nie zobaczy łaski Bożej ani czyjeś współpracy z nią.
Będzie tłumaczyć, że to jest przypadek, łut szczęścia albo że warunki tak się złożyły. Bardzo
często pycha podpowie, że gdyby to ona zrobiła, to byłby o wiele lepszy efekt.
Być może właśnie tutaj znajdziemy przyczynę bardzo przykrych sytuacji w życiu
wspólnym. Ile jest czasem zazdrości z powodu powodzenia współbrata? Ileż to razy nie
potrafimy uznać, że za jakimś dziełem nie kryje się przypadek, ale czyjaś ciężka praca i wręcz
heroiczny wysiłek w wierności łasce Bożej?
Uznanie i oddanie sprawiedliwości współbratu, a przez to Bogu, który jest źródłem
wszelkiego dobra, jest znakiem duchowego ubóstwa i jako takie będzie tym, co buduje
wspólnotę i przyciąga Boże błogosławieństwo.
W drugiej części napomnienia św. Franciszek przestrzega przed niesprawiedliwością
w oczekiwaniu czegoś od bliźniego. Pisze Biedaczyna, że grzeszy ten człowiek, który chce
więcej otrzymać od swego bliźniego niż dać z siebie Panu Bogu. Oczekiwania, jakie mamy ze
strony bliźnich, muszą być zawsze odbiciem naszego wysiłku i tego, co my dajemy Bogu. Jest
czymś dogłębnie niesprawiedliwym zaniedbywanie swoich obowiązków zakonnych, jak na
przykład modlitwa, przy jednoczesnych pretensjach, że ludzie powinni nam coś dać i nas
utrzymać. Nasze oczekiwania czy żądania są jedynie wtedy usprawiedliwione, gdy
adekwatnie do nich dajemy z siebie.
Ubogi duchem ogranicza do minimum swoje potrzeby czy żądania. Nie nosi w sobie
jakichś pretensji i nie rości sobie praw do czegokolwiek. Taka postawa zawiera w sobie
głębokie zawierzenie Bogu i Jego Opatrzności. Już ponadośmiowiekowa historia naszego
zakonu uczy nas, że taka postawa przynosi ogromne owoce. Ubóstwo było i jest zaczątkiem
wielkich dzieł, ponieważ właśnie ono cieszy się szczególną obietnicą Bożego
błogosławieństwa.
Oratio
Boże nasz, prosimy Cię o łaskę radości i wdzięczności, kiedy zobaczymy powodzenia i
sukcesy naszych współbraci. Niech dobro, które Ty dokonujesz przez nich, będzie zawsze
przyczyną do naszego uwielbiania Ciebie, nigdy zaś do zazdrości czy niechęci. Pomóż nam
także w tym, abyśmy nigdy nie rościli sobie do czegokolwiek pretensji, jeśli to nie będzie
poprzedzone naszą solidną pracą.

3. Miłosierdzie wobec bliźniego
środa
Lectio
Błogosławiony człowiek, który znosi swego bliźniego z jego ułomnościami, tak jak
chciałby, aby jego znoszono, gdyby był w podobnym położeniu. Błogosławiony sługa, który
Panu Bogu oddaje wszystkie dobra, kto bowiem cokolwiek zatrzymuje dla siebie, ukrywa w
sobie pieniądze Pana Boga swego i to, co sądził, że ma, będzie mu odjęte.
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Meditatio
Św. Franciszek w rozważanym przez nas osiemnastym napomnieniu po raz kolejny
ogłasza swoje błogosławieństwa. Niewątpliwie te dwa błogosławieństwa stanowią bardzo
czytelny kontekst codziennego życia braci. Stanowią one bezcenną wskazówkę w
kształtowaniu franciszkańskiego ideału życia wewnętrznego braci.
Biedaczyna pisze: Błogosławiony człowiek, który znosi swego bliźniego z jego
ułomnościami. To, co nas może uderzyć, to realizm św. Franciszka w ujęciu problemu. Po
pierwsze każdy człowiek, a w tym także każdy bez wyjątku brat mniejszy, nosi w sobie różne
wady, braki i ułomności. Nie ma doskonałych braci i nie należy się łudzić, że tacy
kiedykolwiek się pojawią. Sposób życia przekazany braciom przez Biedaczynę jest celem ich
wysiłków i dążeń. Póki żyją tu, na ziemi, realizacja tego ideału będzie zawsze niedoskonała.
Nie można nigdy oczekiwać, że nasze życie będzie pasmem powodzeń i zwycięstw nad sobą.
Jest dokładnie odwrotnie, zwycięstwa przeplatają się z porażkami.
Po drugie św. Franciszek używa słów bardzo twardych, ale i z prostotą oddających
naszą codzienność. Pisze on o konieczności znoszenia swojego bliźniego. Biedaczyna nie
używa tutaj jakichś górnolotnych słów, dotyczących miłości braterskiej. Skoro każdy z nas
posiada swoje wady, braki i ograniczenia, to nie można się łudzić, że pozostaną one naszym
osobistym problemem. Każdy nasz brak czy wada będą musiały się spotkać z przyjęciem ze
strony współbraci. To przyjęcie może być albo pozytywne, albo negatywne. Św. Franciszek
błogosławi każdemu bratu, który będzie potrafił przyjąć i udźwignąć braki współbrata.
To dźwiganie ułomności współbrata może nam nasunąć wiele analogii do Drogi
Krzyżowej naszego Zbawiciela. Tak jak Jezus upadał pod ciężarem krzyża, tak i my
niejednokrotnie będziemy się słaniać pod ciężarem ułomności naszych współbraci. To
znoszenie krzyża jest o tyle trudniejsze, ponieważ przez profesję zakonną weszliśmy do
braterskiej rodziny i nie możemy sobie jej zmienić albo od niej uciec. Zawsze obok nas
znajdziemy współbrata, którego trzeba będzie dźwigać. I nie należy się spodziewać, że
kiedykolwiek będzie inaczej.
Św. Franciszek czyni jednak bardzo trafne spostrzeżenie, które może nas odpowiednio
umotywować do ofiarnego znoszenia naszych braków. Nigdy nie dzieje się tak, że to tylko ja
muszę znosić innych. To prawo działa także w moim kierunku. Współbrat, który żyje obok
mnie, tak samo musi znosić moje braki, jak ja jego. Dlatego Biedaczyna radzi, aby każdy z
nas znosił czyjeś braki, tak jak chciałby, aby jego znoszono, gdyby był w podobnym położeniu.
Jak bardzo to błogosławieństwo św. Franciszka i jego mądrość zawarta w tym
napomnieniu mogą nam pomóc w rozwiązaniu wielu trudności w relacjach braterskich.
Nieraz kłopoty, które ma któryś z naszych współbraci, a które sprawiają nam tyle trudności,
mogą po pewnym czasie niejako przejść na nas. Jest też prawdą, że niektóre próby w życiu
duchowym, wcześniej czy później, pojawiają się u każdego. Na przykład młodszy współbrat
może się gorszyć nerwowością czy brakiem cierpliwości u starszego współbrata. Ale gdy sam
zostanie poddany różnym trudom życia, szybko się przekona, jak łatwo stracić cierpliwość i
równowagę.
Niech więc nasze relacje braterskie będą oparte na tolerancji i wyrozumiałości. Nie
gorszmy się słabościami innych, bo sami mamy swoich wystarczającą ilość. A w znoszeniu

słabości innych bardziej opierajmy się na pomocy Boga, aniżeli na swoich naturalnych siłach
czy umiejętnościach.
Oratio
Miłosierny Boże, Ty najlepiej wiesz, ile mamy swoich wad, przywar i słabości. Nie
dozwól, abyśmy kiedykolwiek ulegli pokusie i widzieli tylko słabości innych, a o swoich
zapomnieli. Pomóż nam we wzajemnym dźwiganiu swoich słabości i broń nas przed
zniechęceniem.
4. Dobry i pokorny zakonnik
czwartek
Lectio
Błogosławiony sługa, który nie uważa się za lepszego, gdy go ludzie chwalą i
wywyższają, niż wówczas, gdy go uważają za słabego, prostego i godnego pogardy; ponieważ
człowiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga i niczym więcej. Biada temu zakonnikowi,
który został wyniesiony do wysokiej godności i sam nie chce dobrowolnie ustąpić. A
błogosławiony jest ten sługa, który został wyniesiony wysoko nie z własnej woli i pragnie być
zawsze pod stopami innych.
św. Franciszek, Napomnienia 19
Meditatio
Kolejne już, dziewiętnaste, napomnienie św. Franciszka dotyczy poznania i oceny
siebie samego. Ten temat jest naturalną kontynuacją poprzednich napomnień św. Franciszka,
podejmujących problem duchowego ubóstwa i pokory.
Biedaczyna na początku wypowiada swoje błogosławieństwo: błogosławiony sługa,
który nie uważa się za lepszego, gdy go ludzie chwalą i wywyższają, niż wówczas, gdy go
uważają za słabego, prostego i godnego pogardy.
Człowiek, żyjąc w społeczności, w sposób naturalny spotyka się z ocenami ze strony
innych osób. Jest to bardzo oczywiste, ponieważ człowiek, posiadając rozum i poznanie, nie
może nie wydać swojej opinii. Problem jedynie zaczyna się wtedy, gdy ktoś zaczyna
manipulować swoim poznaniem i wypowiadaną oceną. Najczęściej występują wtedy dwie
skrajności. Jedna to taka, że ktoś powodowany złośliwością ocenia źle to, co jest obiektywnie
dobre. Druga zaś jest taka, że gdy coś jest złe, ktoś manipulując, ocenia jako dobre.
Gdy wykonujemy nasze posługi, warto się przyjrzeć, z jakim odbiorem i oceną one się
spotykają. Należy wtedy bardzo gruntownie rozeznać wypowiadane opinie. Dopiero wtedy
będziemy potrafili odróżnić pochlebców czy krytykantów od tych, którzy mówią prawdę.
Ludzie, którzy mówią nam prawdę, obojętnie jaka ona jest, są zawsze naszymi
przyjaciółmi. Bowiem jedynie prawda wyklucza kłamstwo, a przez to manipulowanie
drugimi. Doświadczenie uczy nas, że skrajne opinie z reguły są nieprawdziwe. Każde ludzkie
dzieło ma swoją wielkość, ale też i ułomność. Jeśli więc spotykamy się z przesadnymi
pochwałami, które przechodzą w pochlebstwa, powinna nam zapalić się ostrzegawcza
lampka. Coś podobnego powinno się stać, gdy spotyka nas i nasze dzieło jakaś totalna
krytyka. Nigdy nie jest tak, że to, co zrobimy, jest dogłębnie złe. Może nam się coś nie udać,
ale nie jest tak, że może to być tylko potępione.
Dlatego św. Franciszek tak mocno podkreśla konieczność posiadania wewnętrznej
wolności od ludzkich pochwał czy nagan. Ta wolność jest prawdziwie błogosławiona,
ponieważ stoi ona na straży prawdy. Dzięki niej nie stajemy się niewolnikami ludzkich opinii.
To, co czynimy, nie uzależniamy od odbioru innych, od ich pochwał czy nagan.
Przyjęcie takiej postawy jest dosyć trudne, ponieważ żaden z nas nie jest nieczuły na
pochwały czy nagany. Pomaga nam w tym złota zasada wypowiedziana przez Biedaczynę w
rozważanym przez nas napomnieniu: człowiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga i
niczym więcej. A więc nie jest najważniejsze to, co mówią o nas inni ani nawet to, co my
sądzimy o sobie samych. Najistotniejsze jest, kim jesteśmy w oczach Boga. Bóg bowiem ma

prawdziwe i pełne poznanie nas samych i tego, co robimy. Jedynie Bóg zna całą prawdę o
nas samych i o tym, co robimy. Najroztropniej jest więc odwołać się właśnie do tego poznania
Boga. Ono zawsze jest prawdziwe, a przez to i sprawiedliwe. W nim nie ma jakichś ukrytych
przyczyn, chęci manipulacji.
Św. Franciszek wypowiada także inne błogosławieństwo: błogosławiony jest ten
sługa, który został wyniesiony wysoko nie z własnej woli i pragnie być zawsze pod stopami
innych. Wartość dobrych czynów, które wykonujemy, zasadza się także na intencji, z jaką je
wykonujemy. Nie wystarczy czynić je tylko z wolnością od ludzkich sądów. Trzeba mieć
prawą intencję, to znaczy nie oczekiwać nagrody czy zaszczytów za to, co robimy. Tę prawą
intencję rozpoznamy także po tym, że tym, co robimy, pragniemy służyć innym albo, jak to
wyraża Biedaczyna, być zawsze pod stopami innych.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, uwolnij nas od ludzkich względów. Ty wiesz dobrze, ile razy nie
czynimy jakiegoś dobra, ponieważ boimy się, co powiedzą inni. Daj nam czystą intencję w tym
wszystkim, co czynimy, abyś Ty był zawsze z nas zadowolony.
5. Dobry i próżny zakonnik
piątek
Lectio
Błogosławiony ten zakonnik, który znajduje zadowolenie i radość tylko w
najświętszych słowach i dziełach Pana i pociąga przez nie ludzi do miłości Boga w radości i
weselu. Biada temu zakonnikowi, który ma upodobanie w słowach płochych i próżnych i przez
nie skłania ludzi do śmiechu.
św. Franciszek, Napomnienia 20
Meditatio
Dwudzieste napomnienie św. Franciszka dotyka tematu ewangelizacji w naszym
życiu. Wiadomo, że nasz zakon powstał po to, aby zachowywać i głosić Ewangelię. To ona
jest racją istnienia naszej zakonnej rodziny. Gdyby usunąć z niej Ewangelię i misję
ewangelizacyjną, nasz zakon straciłby to, co ma najcenniejszego. Jeśli mamy pewność, że
Ewangelia nigdy nie straci na aktualności i zawsze będzie czas i miejsce sposobne do tego,
aby ją głosić, to musimy być bardzo czujni pod innym względem. Bowiem my, jako zakon, a
i poszczególni bracia, możemy zagubić ten nasz ewangeliczny charyzmat. Trzeba nam więc
często weryfikować nasze ewangeliczne życie i zadawać sobie pytanie, na ile jesteśmy wierni
naszemu charyzmatowi.
W tym czuwaniu nad wiernością charyzmatowi bardzo przydatne są rady, jakie
znajdujemy w rozważanym przez nas napomnieniu. Św. Franciszek zaczyna od kolejnego
błogosławieństwa: Błogosławiony ten zakonnik, który znajduje zadowolenie i radość tylko w
najświętszych słowach i dziełach Pana. Co znaczy znajdować zadowolenie i radość w
słowach i dziełach Pana? Słowo Boże jest radosną nowiną, która nie jest tylko wspomnieniem
przeszłości, ale jest Żywym Słowem, które jest skuteczne także w teraźniejszości, w której
żyjemy. Czytanie i rozważanie Słowa Bożego jest za każdym razem zanurzeniem się w dobrej
i radosnej nowinie, która dotyczy w pierwszym rzędzie tego, który ją ma przed sobą.
Odkrycie tej radosnej nowiny, napełnienie się nią, umocnienie swych sił są bezcennymi
owocami lektury Ewangelii. Wtedy nasze życie powoli staje się z tego powodu
błogosławione, czyli szczęśliwe. Ewangelia staje się pokarmem nadającym szczególny blask
naszemu życiu tak w wymiarze ludzkim, jak i duchowym.
Jednak aby do tego dojść, potrzebna jest wytrwała codzienna lectio Ewangelii. By tak
się stało, konieczna jest nie tylko wytrwała lektura, ale także osiągnięcie dużego stopnia
czystości serca. Bowiem tylko serce czyste znajduje upodobanie w Bożym Słowie. Bardzo
wyraźnie o tym pisze św. Franciszek, błogosławiąc tym, którzy odnajdują radość i
zadowolenie tylko w słowach i dziełach Pana.

Jest rzeczą bardzo znamienną, że św. Franciszek do Słowa Bożego dołączył także
dzieła Pana. Z pewnością można to pojęcie rozszerzyć nie tylko na dzieła Pana, które są
opisane w Ewangelii, ale także na to wszystko, co Bóg dokonuje w czasach, w których
żyjemy.
Warto się w tym miejscu zapytać siebie, czy mam w sobie pragnienie dostrzegania
dzieł Pana, czy potrafię się nimi cieszyć i dzielić się z innymi. Można czasami zauważyć, że
w naszych wspólnotach braterskich potrafimy rozmawiać o wielu rzeczach tego świata.
Natomiast gdy mamy podzielić się czymś duchowym, to wtedy ogarnia nas jakaś niemoc albo
wstyd. Być może dlatego, że podczas naszej formacji nie uczono nas mówić o własnych
przeżyciach duchowych. Co więcej, mówienie o tym uważane było za coś wstydliwego czy
podejrzanego. Tę starą mentalność musimy przełamać, ponieważ z powodu niej Bóg jest
praktycznie mało obecny w naszych rozmowach. Jeśli tak jest, to staje się wtedy aktualne
Franciszkowe biada. Biedaczyna napomina: biada temu zakonnikowi, który ma upodobanie w
słowach płochych i próżnych i przez nie skłania ludzi do śmiechu. Nie chodzi tu o jakąś pełną
obłudy posępność czy sztuczną powagę. Chodzi o to, że jeśli przestaniemy mówić o Bogu i
Jego dziełach, to bardzo szybko nasz język napełni się różnymi płochościami. Małostki
zajmą miejsce Boga, a nasze życie przestanie głosić Ewangelię.
Oratio
Miłosierny Panie, umocnij naszą odwagę w dawaniu świadectwa o Tobie i Twoich
dziełach. Niech nikt z nas nie ulegnie pokusie wstydu czy małostkowości, gdy będzie miał
mówić o Tobie. Niech nasze świadectwo o Tobie będzie zawsze szczere, autentyczne i
radosne.
6. Próżny i gadatliwy zakonnik
sobota
Lectio
Błogosławiony sługa, który gdy mówi, nie ujawnia wszystkich swoich spraw w nadziei
nagrody i nie jest skory do mówienia, lecz przewiduje roztropnie, co powinien mówić lub
opowiadać. Biada temu zakonnikowi, który dobra, jakich mu Pan udziela, chce ludziom
okazywać słowami, by zdobyć uznanie, zamiast ukrywać je w sercu swoim, a innym ukazywać
przez czyny. Otrzymuje on zapłatę swoją, a słuchacze odnoszą mało korzyści.
św. Franciszek, Napomnienia 21
Meditatio
Kolejne rozważane przez nas napomnienie św. Franciszka dotyczy zarówno osobistej
ascezy, jak też umiejętności życia we wspólnocie. Niewątpliwie jednym z najtrudniejszych
ćwiczeń ascetycznych jest to wszystko, co związane jest z naszym językiem. Język może
budować naszą relację z Bogiem i z braćmi, ale może ją też bardzo skutecznie niszczyć.
Św. Franciszek wypowiada swoje kolejne błogosławieństwo: błogosławiony sługa,
który gdy mówi, nie ujawnia wszystkich swoich spraw w nadziei nagrody i nie jest skory do
mówienia, lecz przewiduje roztropnie, co powinien mówić lub opowiadać.
W poprzedniej medytacji mówiliśmy o konieczności bycia otwartym i umiejętności
dzielenia się z braćmi swoimi przeżyciami duchowymi. Bóg nigdy nie może być Wielkim
Nieobecnym w naszych rozmowach. Jednak ta konieczność nie może być rozumiana w sposób
absolutny, musi być ona kierowana roztropnością i o tym właśnie pisze w napomnieniu
Biedaczyna.
Są niektóre rzeczy tak osobiste w naszej relacji z Bogiem, że powinny pozostać w
ukryciu pomiędzy Nim a nami. Mówienie o tym komukolwiek jest niczym innym jak
ewangelicznym rzucaniem pereł między wieprze. Trzeba bardzo dobrze rozeznać, czy osoba,
której chcemy powierzyć jakąś rzecz osobistą, jest na to odpowiednio przygotowana i
dyskretna. Jeśli do kogoś nie mamy zaufania albo ten ktoś to zaufanie wcześniej zawiódł,
będzie roztropniej, jeśli zamilczymy.

Innym motywem dyskrecji w mówieniu o Bogu może być bardzo subtelna pokusa,
aby w tym, czym się dzielimy, szukać ludzkiego podziwu czy akceptacji. Może się tak
zdarzyć, że ktoś ma na swoich ustach bardzo pobożne słowa, ale nie chodzi mu w tym o Bożą
chwałę, ale o to, aby był przez drugich z tego powodu szanowany i podziwiany. Jest to, nieco
upraszczając, najprostsza droga do obłudy i faryzeizmu, i przypisywania sobie czegoś, co w
żadnym wypadku nie może należeć do niego.
Ktoś, kto ma ciągle na swoich ustach dobro, jakie Bóg czyni przez niego, z góry jest
dla nas kimś trudnym do zaakceptowania. Najbardziej elementarna uczciwość względem
Boga i siebie samego raczej każe nam zamilczeć, aby nie przywłaszczyć sobie czegoś, co jest
własnością Boga, i aby nie pozbawić się nagrody.
Jeszcze innym problemem jest rozeznanie, czy ten, do którego mówimy, jest
przygotowany na nasze takie a nie inne słowa. Trzeba nam zawsze pamiętać, że każde, nawet
najlepsze, ziarno obumrze, jeśli nie spotka się z odpowiednią glebą. Mówienie o osobistym
doświadczeniu Boga komuś, kto w ogóle nie wierzy albo jest cały zanurzony w zmysłowości,
jest tylko narażaniem się na śmieszność i odrzucenie. Każdą naszą mowę musimy dostosować
do tego, który jej słucha. Nigdy naszego orędzia nie możemy abstrahować od osobistej i
zewnętrznej sytuacji, w jakiej znajduje się nasz rozmówca.
Biedaczyna wypowiada swoje biada względem tych braci, którzy manipulują swoim
doświadczeniem Boga i chcą przez opowiadanie o Nim zdobyć uznanie. Jego rada jest prosta,
lepiej ukryć to dobro w sercu swoim, a innym ukazywać je przez czyny. Jeśli nasze słowa o
Bogu będą poparte czynami, to możemy być spokojni. Takiemu świadectwu, które jest
całościowe, to znaczy obejmuje zarówno słowa, jak i czyny, nikt nie będzie mógł coś
zarzucić.
Oratio
Miłosierny Panie, Ty wiesz dobrze, że nie chcemy milczeć o Tobie, ale dawać jak
najlepsze świadectwo. Prosimy Cię, aby to, co mówimy o Tobie zawsze wypływało z naszego
serca i było zgodne z naszymi czynami. Broń nas od szukania siebie w tym, co mówimy o
Tobie i pomóż nam raczej zamilczeć, aniżeli byśmy już tutaj, na ziemi, mieli odebrać swoją
zapłatę.
XV niedziela zwykła
Lectio
który jesteś w niebie:
w aniołach i świętych
oświecając ich, aby poznali Ciebie, który jesteś światłem,
zapalając ich do miłości,
ponieważ Ty jesteś miłością,
zamieszkując w nich i wlewając pełnię błogosławieństwa,
ponieważ Ty, Panie, jesteś najwyższym i wiecznym dobrem,
od którego pochodzi wszelkie dobro
i bez którego nie ma żadnego dobra.
św. Franciszek, Wykład modlitwy Ojcze nasz 2
Meditatio
Drugie wezwanie z Modlitwy Pańskiej: który jesteś w niebie, stanowi dla św.
Franciszka punkt wyjścia do rozważań na temat nieba, światłości, miłości i dobra.
Czym jest niebo? Trzeba nam raz na zawsze porzucić wyobrażenia o niebie, które jest
jakimś terytorium bardzo oddalonym od ziemi, gdzie króluje Bóg wraz z aniołami i świętymi.
Nieba nie należy rozumieć terytorialnie, lecz personalnie.
Po pierwsze niebo jest tam, gdzie jest Bóg. Jest to rzeczywistość nierozerwalnie
związana z obecnością Boga. Dostać się do nieba to nic innego, jak przejść do takiego stanu,
w którym jest się blisko Boga. Tylko że ta bliskość istotnie różni się od tej, jaką możemy

osiągnąć tutaj, na ziemi. Tutaj nasze doświadczenie bliskości Boga odbywa się zawsze
poprzez pośrednictwo wiary. Nigdy nie możemy tutaj, na ziemi, Boga zobaczyć twarzą w
twarz. Poza tym nasze doświadczenie Boga jest bardzo ulotne, ma swój początek i koniec,
przez co nie jest trwałe.
Być w niebie, to znaczy przebywać w takiej bliskości Boga, jakiej tu, na ziemi, nie
jesteśmy w stanie osiągnąć. Nasze poznanie Boga zupełnie przewyższa to, co możemy
osiągnąć tu na ziemi. W niebie możemy oglądać Boga twarzą w twarz, jakkolwiek i to pojęcie
należy rozumieć analogicznie, ponieważ Bóg nie posiada twarzy. Bóg nawet w niebie
pozostanie dla nas tajemnicą, ponieważ Jego natura nieskończenie przewyższa możliwości
naszego poznania. Wreszcie doświadczenie Boga w niebie nie będzie już podlegało zmianie.
Ono już nigdy nie będzie miało swego końca, ponieważ ze swej natury niebo jest wieczne.
Św. Franciszek modli się, pisząc, że Ojciec nasz najświętszy jest nie tylko w niebie,
ale i w aniołach i świętych. Jest to podkreślenie personalnej wizji nieba, jaką miał
Biedaczyna. Skoro niebo jest tam gdzie jest Bóg, a Ten przebywa także w aniołach i
świętych, to logiczny będzie wniosek, że niebo jest także w aniołach i świętych.
Ta myśl jest bardzo charakterystyczna dla św. Franciszka. Dla niego niebo
rozpoczynało się od serca człowieka, uświęconego obecnością Boga. Wystarczy w tym
miejscu przypomnieć, co Biedaczyna napisał o Maryi: bądź pozdrowiona Jego Pałacu,
Przybytku, Świątynio. Mistyczne doświadczenie Boga, jakie miał św. Franciszek, też
prowadziło go do przekonania, że człowiek jest stworzony do tego, aby nosił w sobie Boga i
posiadał Ducha Pańskiego.
Dalej św. Franciszek komentując Modlitwę Pańską, pisze, iż Bóg oświeca aniołów i
świętych, aby poznali Ciebie, który jesteś światłem. W niebie nie będzie już ani cienia
ciemności. Wszystko zostanie przeniknięte światłością bijącą od Boga. Jeśli już tu, na ziemi,
Bóg oświeci swoją łaską człowieka, to zdaje mu się, że dotknął on wieczności. Jest to jakby
otrzymanie zadatku nieba. To światło Bożej łaski może tak mocno oświecić człowieka, że
tenże wszystko zaczyna widzieć w nadprzyrodzonej perspektywie. Ta łaska oświecenia
pochodzi z zewnątrz od Boga, ale działa przede wszystkim we wnętrzu człowieka. Serce
oświecone łaską poznaje o wiele dalej i głębiej. Poznanie Boga, a i całej rzeczywistości przez
człowieka oświeconego darem światła jest nieporównywalne z tym, co widzi ktoś, kto tego
daru nie ma.
Biedaczyna pisze także o miłości, bardzo logicznie łącząc ją z niebem. Bóg zapala
człowieka do miłości – ponieważ jest miłością. W niebie jedyną czynnością wykonywaną
przez człowieka będzie miłość. Już nic i nikt nie będzie przeszkadzał człowiekowi w tym, aby
kochać. To najbardziej podstawowe powołanie człowieka, aby kochać i być kochanym, w
niebie osiągnie swoją pełnię. Powrót do domu Ojca, to nic innego jak powrót do miłości,
która w tym domu niebieskim nie będzie mieć już żadnych ograniczeń.
Oratio
Ojcze, który jesteś w niebie, ożyw naszą tęsknotę za niebem. Niech każdy dzień, jaki tu
przeżywamy na ziemi, przybliża nas do tego dnia, w którym zobaczymy Ciebie twarzą w
twarz. Oświeć nasze serca i umysły Twoim światłem, rozpal w nas ogień Twojej miłości,
abyśmy już tu, na ziemi, mogli choć trochę doświadczyć tego, czym jest niebo.
1. Znoszenie oskarżeń
poniedziałek
Lectio
Błogosławiony sługa, który czyjeś uwagi, oskarżenia i upomnienia znosi tak
cierpliwie, jakby pochodziły od niego samego. Błogosławiony sługa, który udzielane mu
upomnienia przyjmuje spokojnie, słucha skromnie, pokornie wyznaje swą winę i chętnie

wynagradza. Błogosławiony sługa, który nie jest skory do usprawiedliwiania się i znosi
pokornie wstyd i naganę za winę, choćby się nawet jej nie dopuścił.
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Meditatio
Napomnienie braterskie od początku było praktyką duchową bardzo charakterystyczną
dla św. Franciszka i jego braci. Źródło praktyki braterskiego napomnienia odnajdujemy w
strukturze wspólnoty franciszkańskiej.
Św. Franciszek wychodzi z założenia, że wszyscy w tej wspólnocie są równi sobie.
Każdy posiada to samo powołanie i tę samą godność. Nie ma więc takiej sytuacji, że
niektórzy niejako z urzędu mają zawsze rację i obowiązek poprawiania innych, a drudzy
muszą to z pokorą przyjmować. Każdy brat ma prawo napomnieć drugiego brata, jeśli uzna to
za konieczne. To prawo jest równe dla każdego, bez względu na wiek czy zajmowaną
funkcję.
Inną przyczyną ustanowienia przez św. Franciszka praktyki napomnienia braterskiego
była jego dobra znajomość ludzkiej natury. Biedaczyna doskonale wiedział, że tam gdzie jest
człowiek, tam jest też słabość i grzech. Nie ma człowieka, który by nie popełniał błędów, i
właśnie dlatego potrzeba napomnienia i korekty. Nie może być nic bardziej niebezpiecznego
nad to, gdy któryś z braci albo i cała wspólnota uwierzy w swoją doskonałość czy
nieomylność. Takie przekonanie jest niczym innym jak zamknięciem się na Bożą łaskę i
uwierzeniem w swoją samowystarczalność. Taka postawa powoduje duchową śmierć czy to
pojedynczego brata, czy całej wspólnoty. Biedaczyna chcąc uniknąć tego, ustanowił prawo i
obowiązek napomnienia braterskiego.
Ostatnią przyczyną jest wreszcie wędrowny, czyli dynamiczny charakter wspólnoty
franciszkańskiej. Ta dynamika jest nie tylko zewnętrzna, ale i wewnętrzna. Napomnienie
braterskie pomaga w lepszym poznaniu siebie i rozpoznaniu swoich braków i niedociągnięć.
Naprawa tych braków sprawia, że nasze życie duchowe się rozwija. Gdyby była sytuacja, że
ktoś nie widzi żadnych swoich braków, to nie posiada on też motywacji do tego, aby coś w
sobie zmienić.
Jednak pomimo tych wszystkich przyczyn i korzyści, napomnienie braterskie nigdy
nie było w praktyce czymś prostym. Trudności mają zarówno ci, którzy napominają, jak i ci,
którzy je przyjmują. Św. Franciszek w rozważanym przez nas napomnieniu skupia się na tym,
który jest napominany i wypowiada swoje trzykrotne błogosławieństwo.
Błogosławiony sługa, który czyjeś uwagi, oskarżenia i upomnienia znosi tak
cierpliwie, jakby pochodziły od niego samego. Każdy, kto napomina, musi posiadać gotowość
i umiejętność przyjęcia napomnienia ze strony drugiego współbrata. To nie może być tak, że
ktoś potrafi tylko napominać, ale biada, gdyby ktoś inny ośmielił się go napomnieć. Trzeba
umieć stosować tę samą miarę, jaką mamy w sobie, do siebie i do innych.
Drugie błogosławieństwo dotyczy umiejętności przyjmowania napomnienia
braterskiego. Biedaczyna pisze, że jest błogosławiony sługa, który udzielane mu upomnienia
przyjmuje spokojnie, słucha skromnie, pokornie wyznaje swą winę i chętnie wynagradza. W
napomnieniu braterskim nie możemy dostrzegać jakiejś wylewanej na nas agresji. Jest to
normalna praktyka, która nie może w nas budzić zdziwienie, nieprzyjęcie czy oburzenie.
Zachowanie spokoju, skromności i postawy naprawienia ewentualnych szkód sprawia, że z
każdego napomnienia możemy odnieść bardzo duże korzyści duchowe.
Ostatnie błogosławieństwo wznosi nas na szczyty pokory. Jest niczym innym jak
przypomnieniem pierwszej stacji Drogi Krzyżowej, w czasie której Jezus w milczeniu
przyjmował najniesprawiedliwszy wyrok. Biedaczyna pisze: Błogosławiony sługa, który nie
jest skory do usprawiedliwiania się i znosi pokornie wstyd i naganę za winę, choćby się nawet
jej nie dopuścił.
Oratio

Panie Jezu, dziękujemy Ci za praktykę napomnienia braterskiego, jaka jest od
początku w naszym zakonie. Prosimy Cię, udziel nam łaski otwartego, pokornego i
cierpliwego przyjmowania napomnień. Prosimy Cię też o Twoją pomoc, abyśmy potrafili
napominać z miłością, pokorą i troską o prawdziwe dobro współbraci.
2. Pokora
wtorek
Lectio
Błogosławiony sługa, który okazuje się równie pokorny wśród swych podwładnych, jak
wśród swych panów. Błogosławiony sługa, który zawsze pozostaje pod rózgą karności. Sługą
wiernym i roztropnym jest ten, który nie zaniedbuje pokuty za wszystkie swoje przewinienia:
wewnętrznie przez skruchę, a zewnętrznie przez wyznanie winy i uczynki wynagradzające
św. Franciszek, Napomnienia 23
Meditatio
W kolejnym napomnieniu św. Franciszek kontynuuje temat pokory, zwłaszcza w
relacjach braterskich. Dzięki temu, co Biedaczyna zostawił nam w swoich napomnieniach,
możemy dowiedzieć się, jak posiadł wielkie dary roztropności i mądrości, ale i jak wyglądały
relacje braterskie w pierwszych wspólnotach.
Św. Franciszek proklamuje swoje kolejne błogosławieństwo: błogosławiony sługa,
który okazuje się równie pokorny wśród swych podwładnych, jak wśród swych panów. Cnota
pokory sama w sobie nie może być uzależniona od osób i okoliczności. Jeśli ktoś zachowuje
postawę pokory wobec osób wyżej od niego stojących, a pomiata swoimi podwładnymi, to
może być pewny, że jego zachowanie to czysta obłuda.
Wydaje się, że św. Franciszek bardzo dokładnie przejrzał, jak bardzo obłudny i
fałszywy może być człowiek. Co warta jest postawa pełna uniżoności przed przełożonymi,
jeśli za tym nie stoi prawdziwa pokora serca? Ileż w tym jest uwłaczającej godności
człowieka obłudy! Jeśli ktoś stojący poniżej w hierarchii zaczyna się uniżać przed
przełożonymi, to jest w tym zawarta jakaś manipulacja i zakłamanie. To uniżanie się jest
najczęściej bardzo prymitywnym środkiem do tego, aby osiągnąć jakiś swój ukryty cel.
Może się zdarzyć, że ktoś takie uniżanie przyjmie jako dobrą monetę. Gorzej, jeśli
ktoś piastując jakiś urząd, zacznie się domagać od swoich podwładnych postaw pełnych
uniżenia czy płaszczenia się. W ten sposób te relacje mogą stać się pełne faryzeizmu i być
wprost nieludzkie. Prawdziwa pokora nie ma nic wspólnego z płaszczeniem się albo
manipulowaniem drugim. Pokora jest zawsze prawdą o sobie, która pomaga nam właściwie
regulować relacje z innymi.
Następne błogosławieństwo św. Franciszka może na pierwszy rzut oka wyglądać
nieco staroświecko. Wyrażona jednak w nim myśl, po odrzuceniu nieco
archaiczno-ascetycznego języka, może nas zaskoczyć swoją głębią. Błogosławiony sługa, który zawsze
pozostaje pod rózgą karności. Błogosławiony czy szczęśliwy jest ten brat, który pozostaje
wierny swemu powołaniu. To nasze franciszkańskie powołanie zawiera w sobie pewną formę,
sposób życia, bardzo dokładnie określoną w regule, konstytucjach i statutach. Być więc
wiernym powołaniu, oznacza wypełnienie tej formy życia, poruszanie się w granicach przez
nią zakreślonych.
Trzeba mieć świadomość, że zawsze może przyjść pokusa przekroczenia tych ram i
szukanie czegoś poza nimi. Jeśli ktoś ulegnie tej pokusie, może bardzo szybko utracić łaskę
powołania. Bardzo często u podstaw tego błędnego poszukiwania leży zła koncepcja
wolności. Wolność, którą został obdarzony każdy z nas, nie polega na swawoli i robieniu
tego, co się każdemu podoba albo na co mu przyjdzie ochota. Wolność jest nam dana ku
temu, byśmy mogli wciąż wybierać dobro. By je wybierać, musimy je wpierw poznać, i
dlatego tak bardzo potrzebne są nam jasne zasady życia. Wbrew pozorom, forma życia, jaką
przyjęliśmy poprzez profesję zakonną, bynajmniej nie ogranicza naszej wolności, tylko ją

właściwie ukierunkowuje. Szczęśliwy są ci bracia, którzy to zrozumieją i zaakceptują,
bowiem dzięki temu do minimum ograniczają możliwość złego wyboru i zbłądzenia.
Biedaczyna jednak, znając słabość braci i widząc ich niejedną niewierność, widział
konieczność wynagrodzenia za to. Dlatego swoje napomnienie kończy kolejną deklaracją:
sługą wiernym i roztropnym jest ten, który nie zaniedbuje pokuty za wszystkie swoje
przewinienia: wewnętrznie przez skruchę, a zewnętrznie przez wyznanie winy i uczynki
wynagradzające.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, o łaskę prawdziwej pokory. Niech będzie ona zawsze stała, a nie
uzależniona od osób, z którymi się stykamy. Prosimy Cię także, pomóż nam w byciu wiernymi
formie życia, jaką przyjęliśmy. Pragniemy Cię jednocześnie przeprosić za wszelkie nasze
niewierności i nadużycia.
3. Prawdziwa miłość
środa
Lectio
Błogosławiony sługa, który tak kochałby swego brata chorego, który nie może mu
oddać przysługi, jak kocha zdrowego, który może mu pomóc.
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Meditatio
W kolejnych napomnieniach św. Franciszek od tematyki ubóstwa duchowego i pokory
przechodzi do miłości braterskiej. Możemy tutaj zauważyć pewną ciągłość myśli św.
Franciszka. By móc prawdziwie miłować swego brata, trzeba najpierw stać się prawdziwie
ubogim duchem. Największe trudności w życiu braterskim pochodzą właśnie z egoizmu, czyli
z nieuporządkowanej miłości własnej. Ktoś, kto posiada w sobie ogromną miłość samego
siebie, jest praktycznie niezdolny do tego, by zapomnieć o sobie i darować się bratu. Dlatego
też miłość braterską musi poprzedzać umiejętność zapomnienia o sobie i daru z siebie.
Nigdy relacji braterskich nie możemy opierać tylko na przesłankach
utylitarystycznych. Coś za coś, lub daję, aby kiedyś otrzymać coś w zamian. Ubóstwo
duchowe samo w sobie zawiera coś, co ma w sobie wymiar darmowości.
Ubogi duchem nie ma wielkich trudności w darowaniu siebie, ponieważ wie, że
jedynie co posiada, to swoje serce zdolne do kochania i ręce mogące pomóc. Nie ma w sobie
przeszkód, które wstrzymywałyby go od pomocy bliźniemu. Nie ma on nic do stracenia, a
wie, że może bardzo wiele zyskać.
W rozważanym przez nas napomnieniu Biedaczyna proklamuje swoje kolejne
błogosławieństwo. Pisze: Błogosławiony sługa, który tak kochałby swego brata chorego,
który nie może mu oddać przysługi, jak kocha zdrowego, który może mu pomóc.
Spróbujmy najpierw odpowiedzieć na pytanie, kim jest brat chory? Biedaczyna pisze,
że to jest ten, który nie może mu oddać przysługi. Tak więc brat chory to ten, który jest ubogi i
nie ma czym odpłacić za wyświadczoną pomoc.
Ubóstwo chorego brata to może być najprostsza niemoc fizyczna. Brat przykuty do
łóżka, wózka inwalidzkiego, trwałego kalectwa będzie na zawsze zdany na wyłączną pomoc
współbraci. Wiemy doskonale, że są i takie choroby, w których przy chorym trzeba uczynić
wszystko, tak jak przy niemowlęciu.
Inny rodzaj ubóstwa w chorobie to wszystkie niedomagania psychiczne i umysłowe.
Wiemy, jak bardzo delikatną sferą jest zdrowie psychiczne. Nie ma sobie co robić złudzeń, że
ilość stresów, różne trudne przeżycia i doświadczenia nie pozostawiają śladów na naszej
psychice. W skrajnych przypadkach, a zwłaszcza przy kruchej konstrukcji psychicznej,
można bardzo szybko wpaść w wyczerpanie i chorobę psychiczną. Jest to bardzo szczególny
rodzaj ubóstwa, kiedy ktoś może być bardzo sprawny fizycznie, a przy tym nie można
powierzyć mu żadnego obowiązku czy posługi ze względu na jego chorobę.

Kolejny szczególny rodzaj ubóstwa w chorobie to wszystkie uzależnienia. Niestety,
nałogi bynajmniej nie omijają zakonników i naszych wspólnot. Coś, co zawsze trapiło życie
zakonne, to pijaństwo i obżarstwo. Zwłaszcza ten pierwszy nałóg jest bardzo destrukcyjny
nie tylko dla poszczególnego brata, ale i dla całej wspólnoty. Pijaństwo jest zawsze przyczyną
nędzy i upadku moralnego. Także cywilizacja, w jakiej żyjemy, przynosi nam bardzo dużo
możliwości popadnięcia w najrozmaitsze uzależnienia. Wystarczy tu podać przykład
uzależnienia się od mediów, takich jak telewizja czy Internet.
Każda z wymienionych powyżej chorób jest wezwaniem dla otoczenia. Nie można
chorego pozostawić samemu sobie. Nawet jeśli choroba jest zawiniona przez niego. Tu
właśnie realizuje się w pełni rozważane przez nas napomnienie św. Franciszka. Szczęśliwi ci
bracia, którzy potrafią okazać darmową miłość swoim chorym braciom. Szczęśliwi, gdy są
wewnętrznie wolni i nie oczekują jakiejkolwiek zapłaty. Tak okazywana miłość jest
najczystszą i najbardziej miłą Bogu.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, za naszych braci chorych, umocnij ich w cierpieniu i pomóż z
uległością przyjąć Twoją wolę. Daj nam miłość i cierpliwość względem braci chorych. Niech
nasza relacja do nich będzie zawsze czysta i bezinteresowna.
4. Miłość braterska
czwartek
Lectio
Błogosławiony sługa, który tak kochałby i szanował swego brata będącego daleko od
niego, jak gdyby był z nim i nie mówiłby w jego nieobecności tego, czego nie mógłby
powiedzieć z miłością w jego obecności.
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Meditatio
Kolejne napomnienie stanowi kontynuację poprzedniego, które traktowało o miłości
bliźniego. By kochać prawdziwie, potrzeba duchowego ubóstwa, autentycznej pokory. Nie
ma miłości tam, gdzie zaczyna się interesowność, coś za coś. Miłość zawsze z natury swojej
jest darmowa, obdarza bez pretensji o zwrot.
By kochać kogoś miłością prawdziwie bezinteresowną, potrzeba dużej ludzkiej
dojrzałości. Można nawet powiedzieć, że ta miłość jest wprost uzależniona od ludzkiej
dojrzałości. Różne przejawy braku dojrzałości najczęściej ranią innych, i w żaden sposób nie
można pogodzić ich z miłością bliźniego.
Rozważane przez nas napomnienie dotyka kwestii zarówno dojrzałości ludzkiej, jak i
miłości braterskiej. Miłość i szacunek okazywane swemu współbratu to nic innego, jak
zachowanie wobec niego najbardziej elementarnej uczciwości. Św. Franciszek napomina:
Błogosławiony sługa, który tak kochałby i szanował swego brata będącego daleko od niego,
jak gdyby był z nim i nie mówiłby w jego nieobecności tego, czego nie mógłby powiedzieć z
miłością w jego obecności.
Człowiek dojrzały to ten, który potrafi powiedzieć nawet niewygodną prawdę prosto
w oczy. Człowiek niedojrzały to ten, który nie potrafi tego powiedzieć wprost, a zaczyna
obmawiać. Mówi wtedy poza plecami, często mijając się z prawdą. Trzeba, niestety,
stwierdzić, że takie postawy mają miejsce w naszych wspólnotach. Ileż to razy byliśmy
świadkami sytuacji, że ktoś mówił o drugim źle poza jego plecami. A gdy stanął wprost
wobec tej osoby, to albo milczał, albo mówił zupełnie coś innego. Takiej dwulicowości,
niestety, jest wiele. Kryje się za nią najczęściej najzwyklejsze tchórzostwo i niedojrzałość.
Miłość i szacunek do drugiego współbrata nie mogą być relatywne i uzależnione od
jego obecności. Gdyby tak było, to za taką postawą nie stałaby miłość, ale ukryta
manipulacja.

Spróbujmy się teraz przyjrzeć temu, co mówimy o naszych współbraciach. Pierwszym
pytaniem, jakie winniśmy sobie postawić, jest to, czy mówimy zawsze prawdę? Mówienie o
drugim nieprawdy jest nie tylko kłamstwem, ale i najczęściej oszczerstwem. Szkody moralne
wyrządzone takimi słowami są nie tylko bardzo bolesne, ale i bardzo trudne do naprawienia.
Troska o to, abyśmy mówili jedynie prawdę, zakłada z naszej strony ogromną ostrożność i
pokorę. Lepiej nie wypowiadać swoich osądów o drugim, jeśli nie jesteśmy tego pewni.
Nawet jeśli mamy na coś niezbite dowody, to i tak trzeba bardzo dużej ostrożności w
formułowaniu swojej opinii. Możemy nie znać jakichś okoliczności, które mogą zupełnie
zmienić ocenę zaistniałego zdarzenia.
Inną bardzo ważną kwestią jest oddzielenie samego faktu od naszego afektu. Jeśli
względem jakiegoś współbrata mamy jakieś uprzedzenie, jest niemożliwe, aby ono nie
wpływało na to, co o nim mówimy. Wypowiedź o współbracie, która jest mocno zabarwiona
uczuciowo, z reguły jest przesadzona, i to obojętnie czy w kierunku pozytywnym czy
negatywnym.
Warto za każdym razem zadać sobie pytanie, czy to, co mówię o drugich jest
rzeczywiście czymś, co buduje. Jest tyle wokół nas słów pustych, niepotrzebnych,
kłamliwych, które tylko powiększają chaos. Wypowiadanie opinii, które nic nie znaczą i nie
wnoszą jest stratą czasu. Gadulstwo jest znakiem wewnętrznej pustki, która na ukrycie siebie
potrzebuje mnóstwa słów. Prawdziwa miłość i ludzka dojrzałość nie potrzebują wielu słów.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, broń nas przed grzechem obmowy. Nie dozwól, abyśmy za czyimiś
plecami wypowiadali coś, czego nie mielibyśmy odwagi powtórzyć prosto w oczy. Daj nam
wrażliwość na prawdę i nie dozwól, byśmy się spieszyli z wydawaniem osądów o naszych
braciach.
5. Szacunek dla duchownych
piątek
Lectio
Błogosławiony sługa, który ma zaufanie do duchownych uczciwie żyjących według
zasad Kościoła rzymskiego. A biada tym, którzy nimi gardzą; choćby bowiem byli oni
grzesznikami, jednak nikt nie powinien ich sądzić, bo Pan sam zastrzega sobie prawo sądu
nad nimi. O ile bowiem większa jest ich posługa wobec Najświętszego Ciała i Krwi Pana
naszego Jezusa Chrystusa, które oni sami przyjmują i sami tylko innym udzielają, o tyle
większy grzech mają ci, którzy grzeszą przeciwko nim niż przeciwko wszystkim innym ludziom
na tym świecie.
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Meditatio
Temat miłości, szacunku, zaufania do kapłanów jest jednym z najczęściej
podejmowanych przez Biedaczynę. Także i rozważane przez nas napomnienie przynosi nam
wiele myśli związanych z relacją Biedaczyny do kapłanów.
By zrozumieć tak wielką troskę św. Franciszka o dobrą relację braci do kapłanów,
trzeba zadać pytanie, jakie miała ona źródła. Bez wątpienia najważniejszym źródłem
szacunku i miłości do kapłanów były dwa szczególne doświadczenia wiary u św. Franciszka.
Ewangelia i Eucharystia były dla Biedaczyny tym, co przesądziło o kształcie jego duchowości
i misji.
Trzeba pamiętać, że początki naszego zakonu nie były kleryckie. Pierwszym
kapłanem, który wstąpił do naszego zakonu był brat Sylwester, co nie zmieniało sytuacji, że
bracia niekapłani stanowili ogromną większość. Dlatego też z tego powodu bracia byli
niejako zmuszeni do tego, aby korzystać z posługi kapłanów diecezjalnych, których spotykali
na swoich drogach. Dopiero później to się zmieniło, gdy w naszym zakonie przybyło

kapłanów i z czasem to oni zaczęli stanowić większość, zapewniając posługę sakramentalną
swoim współbraciom.
Biedaczyna, pisząc rozważane przez nas napomnienie, zdawał sobie doskonale
sprawę, że bez posługi kapłańskiej jego bracia nie będą mieli ani Eucharystii, ani Słowa
Bożego. Nie mógł więc sobie w żaden sposób pozwolić na kontestowanie kapłanów czy
kapłaństwa. Gdyby tak się stało, zakon zostałby pozbawiony swojego fundamentu i z czasem
stałoby się z nim to samo, co z wszystkimi wspólnotami kwestionującymi kapłaństwo. Nie
możemy nigdy zapominać, że Biedaczyna żył w czasach przebudzenia się laikatu, który
grupując się w różne grupy czy ruchy, błądził, ilekroć dystansował się od kapłaństwa. Słowo
Boże stawało się wtedy nie pokarmem dającym prawdę, ale źródłem błędu i odszczepieństwa.
Jednocześnie problem upadłych kapłanów był jednym z największych, jaki trapił
ówczesny Kościół. Skoro nasz zakon pozostawił formę życia zakonnego zamkniętego w
klasztornych murach, po to aby móc wyjść do ludzi, to trzeba było przyjąć jako coś
oczywistego, że zetknie się on z wszystkimi problemami dotykającymi Lud Boży. Chodząc
od wioski do wioski, od miasta do miasta, bracia musieli zetknąć się z upadłymi kapłanami.
Św. Franciszek wiedział o tym doskonale, dlatego napominał braci: biada tym, którzy nimi
gardzą; choćby bowiem byli oni grzesznikami, jednak nikt nie powinien ich sądzić, bo Pan
sam zastrzega sobie prawo sądu nad nimi.
Biedaczyna nie kwestionuje grzeszności kapłanów, ale przestrzega braci przed
osądzaniem ich. Jego przekonanie jest bardzo proste, prawo do sądzenia ma tylko Bóg.
Bowiem to Bóg powołuje do kapłaństwa i jedynie On zna serce kapłana. Tylko Bóg jest w
stanie sprawiedliwie osądzić człowieka. Św. Franciszek przestrzega swoich braci przed
pokusą sądzenia. Ich misją jest głoszenie Ewangelii każdemu człowiekowi, nie zaś osądzanie.
Problem upadłych kapłanów, poruszany przez Biedaczynę, pomimo upływu wieków
jest aktualny i w naszych czasach. Ileż to razy bracia będąc z posługą na parafiach albo
głosząc rekolekcje, są stawiani wobec sytuacji opisanej przez Biedaczynę? Ileż trzeba pokory,
opanowania, aby nie wypowiadać pochopnych opinii, sądów. Pamiętajmy, że ilekroć
posłuchamy św. Franciszka i nie osądzimy, nawet upadłego kapłana, tylekroć spełni się na
nas błogosławieństwo wypowiedziane przez Biedaczynę.
Oratio
Miłosierny Panie, prosimy Cię, za kapłanami, którzy przeżywają różne trudności.
Prosimy za tymi, którzy są uwikłani w różne nałogi, grzechy czy słabości. Nie chcemy ich
osądzać, ale pragniemy się za nimi wstawiać u Ciebie. Okaż im Panie miłosierdzie swoje.
6. Cnoty usuwające wady
sobota
Lectio
Gdzie jest miłość i mądrość, tam nie ma ani bojaźni, ani niewiedzy.
Gdzie jest cierpliwość i pokora, tam nie ma ani gniewu, ani zamętu.
Gdzie jest ubóstwo z radością, tam nie ma ani chciwości, ani skąpstwa.
Gdzie jest pokój i rozmyślanie, tam nie ma ani zatroskania, ani roztargnienia.
Gdzie jest bojaźń Pańska, która strzeże domu swego, tam nieprzyjaciel nie ma możliwości
wejścia.
Gdzie jest miłosierdzie i delikatność, tam nie ma ani zbytku, ani zatwardziałości serca.
św. Franciszek, Napomnienia 27
Meditatio
Przedostatnie napomnienie św. Franciszka wyraźnie wyróżnia się od pozostałych. Nie
ma ono charakteru błogosławieństwa czy moralizującej sentencji. Św. Franciszek w
mistrzowski sposób podaje tutaj syntezę cnót. Ta synteza polega na tym, że św. Franciszek
dostrzegł wewnętrzne zależności pomiędzy cnotami i podał je w logicznym uporządkowaniu.

Pierwsza sentencja brzmi: gdzie jest miłość i mądrość, tam nie ma ani bojaźni, ani
niewiedzy. Miłość jest relacją pomiędzy osobami. To ona sprawia, że powoli usuwają się
wszelkie przeszkody, lęki, które zamykają człowieka w sobie. Miłość otwiera człowieka,
dodaje mu odwagi, aby wyjść z siebie i nie skupiać się jedynie na sobie. Miłość sprawia, że
człowiek przestaje się lękać i czuje się bezpieczny. Tam, gdzie nie ma miłości, zaczyna się
wyrachowanie. Człowiek musi wtedy tworzyć prawo, mnożyć przepisy, które będą
regulowały relacje międzyludzkie. Tymczasem, gdzie panuje miłość, prawo schodzi na drugi
plan i ma funkcję jedynie porządkującą.
Św. Franciszek łączy miłość z mądrością, która nie oznacza tutaj zasobu wiedzy, ale
umiejętność dobrego życia. Największą umiejętnością człowieka jest miłość. Jest to jakby
szczyt ludzkich możliwości i najpełniejsze spełnienie natury człowieka. Miłość daje
człowiekowi taką wiedzę i poznanie, którego nie jest w stanie mu dać żadna książka czy
uniwersytet. Jest więc bardzo logiczne, że gdzie jest miłość, tam jest i mądrość. Mądrość
miłości usuwa wszelką niewiedzę. Ktoś, kto kocha, ma w sobie najważniejszą umiejętność
życia i postępowania. Brak miłości oznacza najczęściej popadnięcie w ciemność i niewiedzę.
Gdzie jest cierpliwość i pokora, tam nie ma ani gniewu, ani zamętu. Cierpliwość to nic
innego jak niepoddawanie się pośpiechowi i presji sytuacji. Cierpliwość ujawnia się tam,
gdzie potrafimy znieść jakąś trudną sytuację i nie reagujemy impulsywnie, poddając się
pierwszemu wrażeniu. Cierpliwość to opanowanie i posiadanie siebie. By być cierpliwym,
trzeba jednocześnie posiadać cnotę pokory, która pomaga nam w opanowaniu siebie i nie
podejmowaniu pochopnych decyzji. Gdybyśmy ulegali impulsywności, to bardzo szybko
wprowadzalibyśmy w relacje międzyludzkie zamęt i gniew. Wiele konfliktów ma właśnie
swój początek w działaniu impulsywnym, nieprzemyślanym i wypływającym z pewności
siebie, czyli z pychy.
Gdzie jest ubóstwo z radością, tam nie ma ani chciwości, ani skąpstwa. Wbrew
obiegowym opiniom i pozorom, ewangeliczne ubóstwo jest nierozerwalnie związane z
radością. Każde uwolnienie się z czegoś dla królestwa niebieskiego przynosi nam, jako
pierwszy owoc, dar rozradowania się w duchu. Ubóstwo to nic innego jak wewnętrzna i
zewnętrzna wolność, która jest konieczna ku temu, aby posiąść Boga. Jeśli ubóstwo nie jest
przeżywane radośnie, to jest to znak albo jakiejś połowiczności, albo braku wielkoduszności.
Nie można wtedy powiedzieć o nim, że jest to ubóstwo ewangeliczne. Skąpstwa czy
chciwości nigdy nie można pogodzić z duchem ewangelicznego ubóstwa. Ono uczy nas
wielkoduszności i hojności. Nie ma przypadku w tym, że to właśnie zakony i zgromadzenia
franciszkańskie w przeciągu wieków prowadziły ogromne dzieła charytatywne, dzieląc się z
najuboższymi tym, co posiadały.
Gdy rozważamy cnoty, jak to określił św. Franciszek, które usuwają wady, to możemy
odkryć, że jest to najlepszy sposób na usunięcie zła. Im więcej w nas będzie cnót, tym mniej
będzie wad. Im będzie więcej dobra, tym zło i najrozmaitsze słabości i wady nie będą miały
takiej władzy nad nami.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, o gorliwość w pracy nad sobą. Pragniemy, aby przez codzienną
odpowiedź na Twoją łaskę utwierdzało się w nas dobro, które będzie usuwało, co w nas jest
słabe i złe.
XVI niedziela zwykła
Lectio
Niech się święci Twoje imię:
niech Cię coraz jaśniej poznajemy,
tak abyśmy mogli poznać.

szerokość Twoich dobrodziejstw,
długość Twoich obietnic,
wysokość Twego majestatu,
głębokość Twoich sądów.
św. Franciszek, Wykład modlitwy Ojcze nasz 3
Meditatio
Kolejne wezwanie Modlitwy Pańskiej rozważane przez św. Franciszka to: Niech się
święci Twoje imię. Wiemy ze Starego Testamentu, że kwestia imienia Boga była czymś
szczególnym dla narodu wybranego.
Ten naród z wszystkich innych wyróżniało to, że właśnie jemu objawił się Bóg. Tylko
ten jeden naród nie czcił wielu bogów, ale tylko jednego i prawdziwego. Monoteizm narodu
wybranego był czymś niezwykłym i niemającym odpowiednika wśród innych otaczających
go narodów, kultur, plemion.
Swemu narodowi wybranemu Bóg objawił swoje imię – JAHWE. Nie było to zwykłe
imię, jakie nosi każdy człowiek czy stworzenie. To imię Boga mówiło o tym, kim On jest. W
tym imieniu jest zawarty jeden z najważniejszych przymiotów Boga. Imię JAHWE oznacza,
że Bóg jest Ten, który jest. Bóg jest, to znaczy, że nie ma ani początku, ani końca. On zawsze
istniał, jest ponad czasem. Czas jest kategorią, która jest zupełnie nieadekwatna do Boga.
Drugą prawdą wypływającą ze znaczenia Imienia Bożego jest to, że Bóg swoje
istnienie zawdzięcza jedynie sobie. On jest, natomiast wszystko, co jest poza Nim, jest
przypadłościowe, zostało powołane do istnienia w czasie. Bóg nie może przestać istnieć,
natomiast całe stworzenie tak.
Te dwa znaczenia Imienia Bożego dały narodowi wybranemu właściwą odpowiedź na
to, Kim jest ich Bóg. Imię JAHWE było przez nich czczone i wymawiane z ogromnym
szacunkiem. Za każdym razem, kiedy wypowiadali to Imię, przenosili się w zupełnie inny
wymiar, niedostępny dla pogan.
Jezus Chrystus przyniósł wypełnienie się obietnic Bożych, objawił nam też pełniej,
Kim jest Bóg, Jego Ojciec. Od tego czasu kult wobec Boga jest bardziej oparty na duchu i
prawdzie, miłości i ofierze, niż było to w czasach Starego Testamentu. Jakkolwiek wciąż
pozostaje aktualne wezwanie z modlitwy Jezusa niech się święci Imię Twoje.
Św. Franciszek łączy uświęcenie Imienia Bożego z poznaniem. Modli się: niech Cię
coraz jaśniej poznajemy; tak abyśmy mogli poznać. Logika Biedaczyny jest bardzo prosta:
im lepiej poznamy Boga, to Kim jest, tym mocniej będziemy przynagleni do tego, by Go
miłować i oddawać Mu cześć. Poznanie Boga przemienia się wtedy w umiłowanie Go. Takie
też było doświadczenie duchowe Biedaczyny. Im bardziej poznawał Boga, odnajdywał
odpowiedź na to, Kim jest Bóg, tym mocniej Go kochał. Dlatego ciąg dalszy jego komentarza
do wezwania niech się święci Imię Twoje nie mógł brzmieć inaczej niż gorąca prośba o to,
abyśmy mogli poznać: szerokość Twoich dobrodziejstw,
długość Twoich obietnic,
wysokość Twego majestatu,
głębokość Twoich sądów.
Miłowanie Boga, oddawanie Mu czci w duchu i prawdzie zakłada poznanie Go. Nasza
wiara nie ma nic wspólnego z jakimś bałwochwalstwem. Nawet jeśli Bóg pozostanie dla nas
tajemnicą niedocieczoną, to dzięki Chrystusowi ta ogromna odległość pomiędzy nami
zmieniła się. Pragniemy więc oddawać cześć Imieniu Boga poprzez jedynego Pośrednika,
jakim jest Syn Boży, Jezus Chrystus. To On jest najlepszym przewodnikiem w modlitwie i
On doprowadzi nas do poznania pełni prawdy.
Oratio
Boże Ojcze pragniemy uwielbiać Twoje Imię. Bądź pochwalony Ty, który Jesteś; Ty,
który istniejesz dzięki sobie, Ty, który nie wiesz, co to jest przemijanie. Prosimy Cię, Jezu,

pomóż nam jeszcze pełniej oddać Twemu i naszemu Ojcu chwałę. Niech zawsze i wszędzie
święci się Jego najświętsze Imię.
1. Dobro należy ukrywać, aby go nie stracić
poniedziałek
Lectio
Błogosławiony sługa, który w niebie gromadzi dobra, jakie Pan mu okazał i nie
pragnie ujawniać ich ludziom dla zdobycia uznania, bo sam Najwyższy okaże jego czyny tym,
którym zechce. Błogosławiony sługa, który tajemnice Pańskie zachowuje w sercu swoim.
św. Franciszek, Napomnienia 28
Meditatio
Ostatnie rozważane przez nas napomnienie św. Franciszka stanowi w pewnym sensie
syntezę tego wszystkiego, co Biedaczyna napisał wcześniej. Temat ubóstwa duchowego
stanowił nić przewodnią wszystkich napomnień, łącząc je w jeden nadzwyczajny traktat
ascezy i mistyki franciszkańskiej. To właśnie w Napomnieniach Biedaczyna proklamował
swoje błogosławieństwa, dając przez to swoim braciom klucz do zrozumienia, na czym
polega bycie szczęśliwym i jak szczęście osiągnąć.
Ostatnie błogosławieństwo św. Franciszka dotyczy gromadzenia sobie dóbr w niebie.
Św. Franciszek pisze: Błogosławiony sługa, który w niebie gromadzi dobra, jakie Pan mu
okazał. Nasz najprawdziwszy skarbiec, do którego nie może się dostać żaden złodziej i gdzie
nic nie może zniszczeć, znajduje się w niebie.
Gromadzić dobra w niebie to nic innego, jak czynić wszystko z prawą intencją, by
Bóg miał z tego chwałę, a bliźni pożytek. Każdy czyn, w który włożyliśmy miłość i
nieskażoną intencję, przenika do nieba i zaczyna stanowić nasz skarb. Te zasługi nigdy nie
zostaną zapomniane, ale gdy przyjdzie odpowiedni czas, wtedy zostaną nam poczytane.
To, co nam zawsze grozi, to zawężenie naszego patrzenia tylko do ziemi. Można sobie
także gromadzić skarby na ziemi, szukając powodzenia, wygody, sukcesu za wszelką cenę.
Ilekroć to, co czynimy, nie odnosimy do Boga, ale mamy jedynie siebie na uwadze, sprawia,
że jest pozbawione wymiaru nadprzyrodzonego. Skutek jest taki, że zostaje to wtedy na ziemi
i nie wędruje za nami w wieczność.
Dalej św. Franciszek przestrzega, że aby mieć skarby w niebie, to trzeba zachować
ogromną dyskrecję co do darów i łask otrzymywanych od Boga. Jeśli ktoś zaczyna
rozpowiadać o tym, jak wiele mu Bóg uczynił, jakich łask mu udzielił albo czego dokonał
przez niego, to wystawia się na duże niebezpieczeństwo odebrania swojej nagrody już tu na
ziemi. Dlatego Biedaczyna błogosławi temu bratu, który nie pragnie ujawniać ich ludziom dla
zdobycia uznania. Ten współbrat może być spokojny, gdyż to sam Najwyższy okaże jego
czyny tym, którym zechce.
Jak bardzo prawdziwe jest to błogosławieństwo, możemy poznać właśnie po św.
Franciszku. Ten nasz Święty nigdy nie pragnął i nie czynił hałasu wokół swojej osoby.
Ukrywał bardzo skrzętnie łaski, których udzielał mu Bóg. Nigdy nie był zainteresowany tym,
aby otrzymywać od innych jakiekolwiek wyrazy czci i szacunku za to, co Bóg mu udzielił i za
to, co sam uczynił. Nastąpił w jego życiu pewien paradoks, im bardziej chciał prowadzić
życie ukryte, tym mocniej Bóg pokazywał innym to, co działo się w jego wnętrzu.
Biedaczyna w żaden sposób nie chciał, aby ktokolwiek oddawał mu cześć. Uciekał od
tego, gdyż doskonale zdawał sobie sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze, według
ewangelicznej zasady cóż masz, czego byś nie otrzymał, św. Franciszek nie czuł się
właścicielem jakiegokolwiek dobra. Dlatego nie mógł przypisywać sobie chwały za coś, co
nie było jego. Po drugie Biedaczyna wiedział, że pochwały odbierane tu, na ziemi, sprawiają
marnowanie skarbu niebieskiego. To, co odbierzemy sobie tutaj, to tym nie będziemy się
cieszyć w wieczności. Ileż więc jego mądrości możemy odnaleźć w ostatnim

błogosławieństwie, kończącym zbiór Napomnień: błogosławiony sługa, który tajemnice
Pańskie zachowuje w sercu swoim. To Bóg, który jest dawcą wszelkiego dobra, wtedy gdy
zechce i uzna za najlepsze, ujawni tajemnice Pańskie ukryte w sercu człowieka. Wtedy moc
takiego świadectwa jest tak ogromna, że trudno się jej oprzeć. To świadectwo jest wtedy
niczym nieprzysłonięte i dlatego może tak bardzo dotykać swoją mocą, czego przykład św.
Franciszka jest najlepszym potwierdzeniem.
Oratio
Miłosierny Boże, dziękujemy Ci za to, że w niebie posiadamy skarbiec, w którym
możemy gromadzić dobro, które za Twoją łaską dokonujemy tu na ziemi. Prosimy Cię, pomóż
nam prowadzić życie ukryte, abyśmy w niczym nie odbierali sobie nagrody, która ma nam
być wypłacona kiedyś w niebie.
2. Modlitwa braci pomiędzy ideałem a rzeczywistością
wtorek
Lectio
Ojcze, pamiętaj o wszystkich swoich synach, którzy będąc trapieni
niebezpieczeństwami nie do rozwikłania, z dala tylko w twoje podążają ślady, co ty, o
najświętszy, doskonale poznajesz. Dodaj im sił, by im się oparli; oczyść ich, by jaśnieli;
uraduj, by dobrze się czuli. Uproś zstąpienie na nich ducha łaski i modlitwy, potrzebnych do
posiadania prawdziwej pokory, jaką ty miałeś; do zachowania ubóstwa, jakie ty uprawiałeś;
do zasłużenia na taką miłość, jaką ty zawsze kochałeś Chrystusa ukrzyżowanego. Który z
Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
2 Cel 224
Meditatio
Po zakończeniu medytacji opartych na Napomnieniach św. Franciszka, pragniemy
rozpocząć teraz cykl rozmyślań dotyczących modlitwy w naszym życiu osobistym i
wspólnotowym.
Z pewnością każdy z nas ma świadomość tego, jak wielkim mężem modlitwy był św.
Franciszek i jak wielkie nam pozostawił wymagania w tej dziedzinie. Nie mamy wątpliwości,
że modlitwa ma być czymś absolutnie pierwszym w naszym życiu. To z niej ma wypływać
cała reszta, to jest nasza akcja ewangelizacyjna i nasza codzienność. Mając świadomość tego
ideału, stajemy jednak często w ogromnej słabości czy wręcz bezradności, gdy chodzi o
modlitwę. Istnieje bardzo duży dystans pomiędzy ideałem a rzeczywistością, i to zarówno w
wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Spróbujmy zastanowić się, jakie są
przyczyny i przejawy tego dystansu pomiędzy ideałem a rzeczywistością.
Wielu z nas zgasiło ducha świętej modlitwy i pobożności, oddając się
nieopanowanemu aktywizmowi w najrozmaitszych posługach. Ileż to razy słyszeliśmy
usprawiedliwienie, że nie mamy czasu na wspólną czy indywidualną modlitwę, ponieważ
jesteśmy zajęci. Często zmęczeni posługą, nie mamy potem ani sił, ani ochoty, by oddać się
modlitwie. Ile jest takich wspólnot, gdzie nie ma wspólnych modlitw, ponieważ bracia są
zawsze są zajęci? Herezja czynu jest jedną z przyczyn poważnego kryzysu modlitwy,
zarówno indywidualnej, jak i wspólnotowej.
Dosyć często się zdarza, że życie modlitwy ogranicza się tylko do tego, co
obowiązkowe. Brewiarz i Msza święta stają się jedyną formą modlitwy, która jest bardziej
traktowana jako spełnienie powinności, aniżeli spotkanie z Bogiem. Jeśli modlitwie
liturgicznej zaczyna towarzyszyć rutyna i brak pogłębionej refleksji, to przestaje ona być tym,
czym powinna być modlitwa. Zamiast napełnienia się łaską, staje się jednym z obowiązków,
wypełnionym, aby mieć spokojne sumienie.
Jeszcze inną przyczyną powstawania dystansu pomiędzy ideałem a rzeczywistością w
dziedzinie modlitwy jest oddzielenie jej od realiów życia. Modlitwa, która abstrahuje od

otaczającej nas rzeczywistości, od sytuacji, w jakiej znajduje się poszczególny brat i
wspólnota, przestaje nas wewnętrznie inspirować. Zamienia się ona wtedy albo w monotonne
recytowanie tego, co się zawsze odmawiało, albo jest jakąś formą ucieczki od trudnej
rzeczywistości.
W trudnościach, jakie mamy w dziedzinie modlitwy, należy dokonać podstawowego
rozróżnienia. Co innego są trudności, które są z natury wpisane w praktykę modlitwy.
Oczyszczenia, oschłości, duchowa pustynia nie świadczą o kryzysie modlitwy, ale o jej
rozwoju. Jak w każdej dziedzinie, tak i tutaj życie przychodzi przez śmierć. Trzeba
obumarcia, rozbicia dotychczasowych struktur i przyzwyczajeń, aby wejść choć o stopień
wyżej. Natomiast zupełnie innego rodzaju są trudności, których przyczyną są nasze osobiste
lub wspólnotowe zaniedbanie. Nie można się dziwić, że kryzys w modlitwie się pogłębia,
jeśli regularnie zaniedbuję odmawiania brewiarza czy medytacji. Jeśli na skutek bałaganu czy
zaniedbań wspólnota lokalna nie spotyka się regularnie na modlitwie wspólnotowej, to czy
można się dziwić, że poziom jej życia duchowego ulega gwałtownemu pogorszeniu?
Napięcie pomiędzy ideałem a rzeczywistością będzie nam towarzyszyć przez całe
życie. Jednak musimy dołożyć wszelkich starań, aby dystans pomiędzy tymi dwoma
rzeczywistościami był jak najmniejszy.
Oratio
Miłosierny Boże, prosimy Cię, udziel nam daru modlitwy. Niech i o nas inni mówią,
tak jak mówili o św. Franciszku, że nie tyle się modlił, co był modlitwą. Prosimy, pomóż nam
przełamać wiele stereotypów, gdy chodzi o życie modlitwy we wspólnocie. Niech ono będzie
czymś żywym i spontanicznym, takim, które prawdziwie będzie odpowiadać ideałowi
pozostawionemu nam przez św. Franciszka.
3. Modlitwa i naśladowanie Chrystusa
środa
Lectio
Nadnaturalną mocą tego rodzaju zachwytów, jak to zostało wykazane na podstawie
pewnych oznak, „zakryte i tajemnicze” skarby Bożej mądrości stawały się dla niego jasne,
chociaż on tego nie ujawniał, chyba tylko w tym przypadku, gdy zmuszała go do tego
gorliwość o zbawienie bliźnich i polecało mu to natchnienie objawione z góry. Nieustanne
oddawanie się modlitwie z ustawicznym ćwiczeniem w cnotach doprowadziło go do zdobycia
tak wielkiej jasności umysłu, że chociaż nie był tak biegły w ludzkim studiowaniu Pisma
Świętego, to jednak oświecony blaskami wiecznego światła przenikał dziwną bystrością
umysłu głębokie tajemnice Pisma Świętego. Spoczął na nim wieloraki duch Proroków, w tak
różnorodnej pełni, że przedziwną jego mocą, mąż Boży niekiedy bywał obecny wśród tych,
którzy znajdowali się daleko od niego, wiedział o sprawach bardzo odległych, przenikał
tajniki serc, a także przepowiadał przyszłe wydarzenia, jak to w bardzo wielu sytuacjach
zostało z całą oczywistością sprawdzone.
2 B IV, 3
Meditatio
W nasze powołanie zakonne jest bardzo mocno wpisana idea naśladowania Chrystusa.
Nasz Zbawiciel pozostawił nam tutaj na ziemi przykład, jak mamy żyć i postępować.
Wycisnął na ziemi niezatarte ślady, w które możemy włożyć nasze stopy i w ten sposób
wędrować w stronę królestwa niebieskiego.
Naśladowanie Jezusa nie jest w pierwszym rzędzie aktem moralnym, przez który
pragniemy powtórzyć drogę naszego Zbawiciela. Każdy z nas ma swoją jedyną i
nieporównywalną z innymi drogę do przebycia. Chodzi o to, że na naszej drodze nie jesteśmy
sami, ale jest z nami Jezus. To On daruje nam swoją nieustanną obecność i gotowość do

dialogu z nami. W ten sposób możemy napełnić swoje wnętrza Jego obecnością, a narzędziem
do tego jest właśnie modlitwa.
Aby móc naśladować Jezusa, jest konieczne modlić się. Jest to najbardziej
elementarna prawda w naszym życiu duchowym. Jak to już zaznaczyliśmy, naśladowanie
Jezusa to nie jest sztuczne powtarzanie Jego gestów czy słów. Naśladowanie Jezusa nie jest
też tylko jakimś wysiłkiem intelektualnym. Poprzez bycie z Nim w nieustannym dialogu,
łączności, zaczynamy kierować się na naszej drodze nie sobą, ale Nim. To na modlitwie
otrzymujemy światło, co Jezus uczyniłby na naszym miejscu, jakby zareagował, co by
powiedział.
Modlitwa staje się z czasem synonimem naśladowania Chrystusa. To ona zakorzenia
nas w Nim. Sprawia, że nasze myśli, pragnienia, decyzje są zakotwiczone w Chrystusie.
Modlitwa jest kanałem łask, światła, obecności Boga. Dzięki temu, że możemy modlić się
gdziekolwiek, możliwe jest też otwieranie się na Boga w jakimkolwiek miejscu. To zaś
sprawia, że możemy gdziekolwiek naśladować Jezusa.
Brak modlitwy oznacza zagubienie właściwej życiowej orientacji. Wtedy zaczynamy
realizować albo siebie, albo plany jakiegoś innego człowieka. Nie jest jakimś nadzwyczajnym
stwierdzeniem, że pierwszym znakiem odejścia od Boga jest zaniedbanie modlitwy. Byłoby
czymś sprzecznym w sobie chcieć dotrzeć do jakiegoś celu, jednocześnie porzucając mapę,
nie licząc się ze znakami drogowymi i drogowskazami, i nikogo nie pytając o drogę.
W przytoczonym powyżej fragmencie życiorysu św. Franciszka, napisanym przez św.
Bonawenturę, czytamy, że: nieustanne oddawanie się modlitwie z ustawicznym ćwiczeniem w
cnotach doprowadziło go do zdobycia tak wielkiej jasności umysłu, że chociaż nie był tak
biegły w ludzkim studiowaniu Pisma Świętego, to jednak oświecony blaskami wiecznego
światła przenikał dziwną bystrością umysłu głębokie tajemnice Pisma Świętego.
Nieustanna modlitwa stała się dla Biedaczyny narzędziem, dzięki któremu Bóg mógł
mu udzielić niezwykłego daru mądrości. Chcemy to podkreślić, że nie naukowe studium, ale
właśnie modlitwa sprawiła, że Biedaczyna poznał takie tajemnice, które zwyczajnie były
zakryte przed innymi. Modlitwa sprawiła, że św. Franciszek gdziekolwiek będąc, był w
łączności z Chrystusem. I to właśnie dzięki temu jego życiowe ścieżki zawsze prowadziły go
do Ojca niebieskiego. Czy to było głoszenie Ewangelii, posługa ubogim, studium teologii,
odpoczynek, rozmowa z braćmi, wszędzie tam spotykał Jezusa, który prowadził go do swego
Ojca.
Oratio
Panie Jezu, prosimy Cię o dar modlitwy! Naucz nas modlić się zawsze i wszędzie!
Bowiem tylko wtedy, gdy będziemy się modlić, będzie możliwe w naszym życiu kroczenie
Twoimi śladami. Niech modlitwa stanie się dla nas czymś tak zwyczajnym i naturalnym, jak
oddech czy spojrzenie.
4. Modlitwa i wspólnota braterska
czwartek
Lectio
Gdy swego czasu, święty mąż Antoni, wybitny wówczas kaznodzieja, teraz zaś sławny
Wyznawca Chrystusa, wspaniale przemawiał na temat słów umieszczonych na Krzyżu „Jezus
Nazareński Król Żydowski” podczas kapituły prowincjalnej w Arles mąż Boży, Franciszek,
przebywający wtedy bardzo daleko, ukazał się przy drzwiach uniesiony w powietrzu rękoma
jakby wyciągniętymi na krzyżu, błogosławiący braci. Wszyscy odczuli, że zostali napełnieni
tak nieprzebraną pociechą, że byli przekonani przez wewnętrzne świadectwo Ducha Świętego,
iż owa cudowna wizja dokonała się mocą z niebios. Że o tym wiedział święty Ojciec, jasno
wynika z tego, iż jego duch trwał w świetle wiecznej Mądrości, która „jest ruchliwsza nad

wszystkie rzeczy, które się poruszają i dosięga wszystkie dla swojej czystości, w dusze święte
się przenosi, przyjaciół Bożych i proroków czyni”.
2B IV,4
Meditatio
Każdy z nas, który został obdarzony wezwaniem do życia franciszkańskiego, jest
jednocześnie powołany do tego, aby żyć we wspólnocie. Nie ma życia franciszkańskiego
obok albo bez wspólnoty. Wspólnota braterska nie jest jednak czymś gotowym czy danym
nam od razu, bez naszego wysiłku. Jest ona czymś, co się tworzy, buduje.
Po Soborze Watykańskim II bardzo wiele zrobiono dla odczytania na nowo miejsca
wspólnoty braterskiej w naszym charyzmacie. Nie tylko stwierdzono na nowo, że wspólnota
należy do istoty naszego charyzmatu, ale że jest ona podstawowym narzędziem ewangelizacji.
Nasze wspólnoty, jak stwierdzili bracia zebrani na Kapitule Generalnej w Madrycie, muszą
się przemienić w miejsca doświadczenia Boga oraz miejsca, gdzie powstaje prawdziwa wiara.
Te stwierdzenia braci są bardzo wymowne i jednoznaczne. Nasza wspólnota na tyle będzie
autentyczna, na ile będzie miała odniesienie do Boga. To w niej i poprzez nią mamy
doświadczać Boga. Bardzo jasno jest też zaznaczony tutaj wymiar apostolski wspólnoty.
Ktoś, kto do niej przychodzi, ma prawo oczekiwać, że w niej doświadczy Boga.
Ten na nowo wytyczony cel uświadamia nam, jak bardzo nasze wspólnoty powinny
być naznaczone wymiarem duchowym. Nas nie gromadzi i łączy jakiś pojedynczy ziemski
cel. Jesteśmy wspólnotą, której kamieniem węgielnym jest Jezus, a naszym celem jest
zachowywanie Ewangelii, aby osiągnąć królestwo niebieskie. Opcja duchowa naszej
wspólnoty przesądza o jej sile albo słabości. Wspólnota, dla której Bóg jest najważniejszym i
podstawowym odniesieniem, jest prawdziwie miejscem duchowym. Taka wspólnota jest
miejscem promieniowania wiary, nadziei i miłości. Wspólnota, która zatraciła swe
odniesienie do Boga, przestaje być wspólnotą wiary, a zaczyna być luźno ze sobą związanym
towarzystwem, które jest zmuszone do niektórych aktów wspólnych.
Dochodzimy tutaj do jednego z najistotniejszych stwierdzeń. O opcji duchowej
wspólnoty przesądza fakt, na ile jest ona miejscem modlitwy indywidualnej czy
wspólnotowej. Modlitwa jest najważniejszym instrumentem łączącym nas z Bogiem.
Modlitwy nic nie jest w stanie zastąpić. Bez niej na dłuższą metę nie jest możliwe owocne
podjęcie jakiegokolwiek dzieła apostolskiego. Można by powiedzieć, że budowanie czegoś
bez modlitwy jest niczym innym, jak budowaniem zamków na piasku.
Trzeba więc bardzo poważnie zadać sobie pytanie o ducha świętej modlitwy i
pobożności we wspólnocie, w której aktualnie postawiła mnie Boża Opatrzność. Najprostsze
pytanie, które często powinno się pojawiać, nie tylko w osobistej refleksji, ale i w czasie
kapituł domowych, to czy w naszym domu są modlitwy wspólne? Nie możemy się zadowolić
stwierdzeniem, że na ścianie wisi program dnia zatwierdzony przez ministra prowincjalnego,
ale czy jest on rzeczywiście przestrzegany? W większych personalnie wspólnotach może być
tak, że na wspólne modlitwy chodzi tylko część braci. Niestety, są i tacy bracia, których w
chórze nigdy nie widać? Dlaczego tak się dzieje?
W przytoczonym powyżej zdarzeniu z życiorysu św. Franciszka możemy dowiedzieć
się, jak Biedaczyna, choć nieobecny ciałem, błogosławił braciom zebranym na kapitule.
Wszyscy odczuli, że zostali napełnieni tak nieprzebraną pociechą, że byli przekonani przez
wewnętrzne świadectwo Ducha Świętego, iż owa cudowna wizja dokonała się mocą z niebios.
Działo się to podczas słuchania kazania o krzyżu, które głosił św. Antoni, a więc w czasie
modlitwy. Wyciągnijmy z tego bardzo prosty wniosek, ilekroć modlimy się wspólnie,
słuchamy razem Słowa Bożego, tyle razy Bóg napełnia nas swoją mocą i światłem, które
umacniają nas w powołaniu.
Oratio

Miłosierny Panie, prosimy Cię za nasze wspólnoty, aby prawdziwie stały się miejscami
duchowymi. Pomóż nam być wiernymi modlitwie i nigdy jej nie zaniedbywać. Prosimy Cię
także i za tymi braćmi, którzy nie chodzą na wspólne modlitwy albo je opuszczają z
najmniejszej nawet przyczyny.
5. Modlitwa i bycie mniejszym
piątek
Lectio
Gdy bracia zebrali się raz według zwyczaju na kapitułę u Matki Bożej z Porcjunkuli,
jeden z nich pod pozorem własnej obrony nie chciał poddać się karności zakonnej. Mąż święty
widząc to w duchu, gdy modlił się wówczas w celi, jak „odosobniony i pośrednik” między
braćmi a Bogiem, wezwał jednego z braci do siebie i powiedział mu: „Bracie, widziałem
diabła siedzącego na grzbiecie tego nieposłusznego brata i ściskającego go za szyję. Poddany
takiemu jeźdźcy, wzgardziwszy wędzidłem posłuszeństwa, dał się wodzić jego podszeptom. Idź
więc, powiedz owemu bratu, aby natychmiast poddał swój kark pod jarzmo świętego
posłuszeństwa, ponieważ tego pragnie ten, którego wytrwała modlitwa spłoszyła
zawstydzonego szatana”. Upomniany przez tego posłańca brat, przejęty duchem skruchy,
poznawszy światło prawdy, upadł na twarz przed wikariuszem świętego męża, uznał się
winnym, prosił o przebaczenie, poddał się karności posłuszeństwa, a następnie we wszystkim
pokornie je zachowywał.
2 B IV,5
Meditatio
Św. Bonawentura w sposób bardzo plastyczny i obrazowy przedstawił sytuację
wewnętrznego zmagania się brata, który pod pozorem własnej obrony nie chciał poddać się
karności zakonnej. Ukazana została potęga modlitwy św. Franciszka, który, jako
„odosobniony i pośrednik” między braćmi a Bogiem, doprowadził nieposłusznego brata do
uznania swojej winy, pokuty i nawrócenia. Modlitwa jawi się nam tutaj jako potężne
narzędzie w ręku człowieka, który może tak wiele wyprosić u Boga.
Jest zadziwiające jak św. Franciszek, człowiek tak ubogi i wyzuty ze wszystkiego, był
jednocześnie kimś tak potężnym na modlitwie. Można powiedzieć, że jego pasja stawania się
coraz mniejszym przekładała się proporcjonalnie na to, że stawał się coraz potężniejszym w
oczach Boga. Tak więc im bardziej się umniejszymy, staniemy przed Bogiem jako ubodzy
duchem, tym nasza modlitwa stanie się skuteczniejsza i miła Bogu. Pokora była zawsze
warunkiem dobrej modlitwy.
Nasze powołanie, aby być mniejszymi, raz na zawsze umieszcza nas pomiędzy
maluczkimi tego świata. Ubodzy, bezbronni, ludzie pozbawieni praw i znaczenia zawsze będą
dla nas wyzwaniem, aby do nich wyjść i podać im rękę z pomocą. My, jako bracia mniejsi,
jesteśmy powołani do tego, aby być blisko tych ludzi, aby okazać im solidarność w ich
biedzie. Bycie z nimi uczy nas umiejętności empatii, otwiera nam nowe horyzonty.
Nie ma opcji na rzecz ubogich bez autentycznego zanurzenia się w Bogu. Trzeba
doświadczyć tego, co ze św. Franciszkiem stało się u początku jego powołania. Kiedy
Biedaczyna prowadzony przez łaskę Bożą poszedł do trędowatych, wtedy to, co było dla
niego dotychczas gorzkie, stało się słodkie. W trędowatych spotkał Boga i to tak bardzo
intensywnie, że na koniec swego życia chciał do nich z tego powodu powrócić.
Możemy więc stwierdzić, że autentyczna modlitwa prowadzi nas do otwarcia się na
najmniejszych w naszym społeczeństwie. Ona daje nam spojrzenie pełne wiary, które
pozwala nam dostrzec w ubogich Chrystusa. Bez wiary, która karmi się modlitwą, nie jest
możliwe takie spojrzenie.
Trzeba nam podjąć jeszcze jeden aspekt łączności modlitwy z postawą bycia
mniejszym. Modlitwa jest tym, co możemy zawsze podarować potrzebującemu. Może się tak

stać, że nie będziemy w stanie pomóc materialnie komuś potrzebującemu. Zawsze jednak
możemy się wstawiać za drugim u Pana. Modlitwa wstawiennicza za potrzebującymi jest
zawsze szczególną służbą. Jest to darowanie swego czasu, miłości i sił w spalaniu się w
modlitwie za innych. By przyjąć taką postawę, trzeba być prawdziwie pokornego serca,
człowiekiem który potrafi zapomnieć o sobie, by móc drugiemu pomóc.
Przyjrzyjmy się naszej modlitwie osobistej, ile w niej zajmują miejsca najubożsi,
potrzebujący? Taka modlitwa to dar szczególny, którego nigdy nie powinno się odmawiać
innym. Wreszcie postawmy sobie pytanie, czy w naszej opcji na rzecz ubogich potrafimy
łączyć uczynki miłosierdzia z modlitwą? Nie jesteśmy zwyczajną instytucją charytatywną, ale
braćmi, którzy powodowani swoim charyzmatem, służą najuboższym. Nasza opcja na rzecz
ubogich nie jest wyborem socjalnym, ale wiary. By tak rzeczywiście było, trzeba się modlić,
ponieważ modlitwa jest znakiem miłości Boga i bliźniego.
Oratio
Miłosierny Boże, pragniemy dziś pomodlić się za najuboższych. Prosimy Cię za tych,
którzy przychodzą codziennie do naszej klasztornej furty i proszą o kromkę chleba. Prosimy
Cię za tych, którzy pogubili się w życiu, wpadli w różne nałogi, stracili pracę, dom. Prosimy
Cię za tych, o których nikt już nie pamięta, za zepchniętych poza margines społeczeństwa.
Prosimy Cię, przyjdź do nich z pociechą i pomocą.
6. Modlitwa i ewangelizacja
sobota
Lectio
Gorliwość o zbawienie bliźnich, wypływająca z żaru miłości, jak ostry i ognisty miecz
przenikała jego wnętrze do tego stopnia, że wydawało się, iż ten mąż robił wrażenie, jakby był
samą gorliwością, płonącą żarem współzawodnictwa, cierpieniem współczującego smutku.
Gdy widział, że dusze odkupione ceną Krwi Jezusa Chrystusa splamił jakikolwiek grzech, to
jakby był przebity dziwnym grotem bólu. Pod wpływem żarliwego współczucia bardzo płakał i
jak matka, codziennie rodził je w Chrystusie. To było źródłem jego łez podczas modlitwy, stąd
płynął zapał w głoszeniu kazań i nawet osobliwe okazje w dawaniu przykładu, a to dlatego, że
nie uważałby siebie za przyjaciela Chrystusa, gdyby nie troszczył się o dusze, które On
odkupił. Z tego powodu swoje niewinne ciało, posłuszne i podporządkowane duchowi, które
nie wymagało żadnych pokut za swoje winy, ciągle jednak obarczał nowymi ciężarami i
karami, aby dawać dobry przykład starając się ze względu na innych „chodzić trudnymi
drogami”, aby też oni mogli doskonale wstępować w ślady Tego, który dla ich zbawienia
„siebie samego na śmierć ofiarował”.
2B III,8
Meditatio
Ewangelizacja musi się nam zawsze jawić jako kolejny niezbywalny element naszego
charyzmatu. Uczestnictwo w misji Jezusa, który przyniósł na ten świat Dobrą Nowinę, jest
racją naszego istnienia w Kościele i świecie. Gdyby nasze franciszkańskie życie zagubiło ten
wymiar, aby iść do ludzi i głosić im Ewangelię, to straciłoby sens swego istnienia.
Żarliwości o zbawienie dusz nie można nigdy rozpatrywać w oddzieleniu od
modlitwy, i to z kilku powodów.
Pierwszy powód, dla którego nie można oddzielać modlitwy od ewangelizacji, to ten,
że ona jest zawsze przedłużeniem misji Jezusa. Głoszenie Ewangelii odbywa się w imieniu
Jezusa, mając świadomość, że jesteśmy przez Niego posłani. Trudno mówić o byciu
posłanym, jeśli nie jest się z Nim w łączności. Ta łączność to nic innego jak modlitwa. Bez
modlitewnego zjednoczenia z Jezusem ewangelizacja może bardzo szybko zamienić się w
głoszenie siebie, akcję edukacyjną lub socjalną. Modlitwa jest nieodłącznym łącznikiem
Jezusa z ewangelizatorem. Trzeba sobie też bardzo szczerze powiedzieć, że kto głosi

Ewangelię bez swojej osobistej modlitwy, ma w sobie coś z ewangelicznego faryzeusza.
Mówi bowiem o czymś, czego sam albo nie czuje, albo już dawno zagubił.
Żarliwość o zbawienie dusz wymaga ogromnego wysiłku duchowego, prawdziwego
ducha ofiary, który nie cofnie się przed żadnym cierpieniem, gdy chodzi o wieczne dobro
człowieka. Nie jest możliwe utrzymanie takiego ducha ofiary bez modlitwy. Jeśli oprzemy
swego ducha ofiary na modlitwie, to mamy szanse, że wtedy nie wypalimy się szybko, gdy
przyjdzie cierpienie. Trzeba nam pamiętać, że nasze siły czerpiemy nie z naszej dobrej woli
czy ideałów, ale z Chrystusa. Modlitwa jest naczyniem, którym czerpiemy łaskę wytrwania,
gorliwości i ofiarności. Bez modlitwy możemy bardzo szybko zakończyć na pięknych
słowach i zapewnieniach.
Modlitwa uczy nas pokory i zależności od Boga. Ewangelizacja jest na tyle skuteczna,
na ile jest zakotwiczona w Bogu. Ostatecznie jesteśmy tylko narzędziami w Jego ręku,
kanałami, przez które przepływa Jego łaska. Sami z siebie niewiele uczynimy. I właśnie przed
taką zgubną autonomią, zadufaniem w sobie i pychą broni nas modlitwa. Autentyczna
modlitwa jest zawsze wyznaniem naszej zależności od Boga. Ewangelizacja budowana na
osobistej pokorze posiada bardzo mocny i trwały fundament. Nie jest to bowiem ludzka
podstawa, ale Boża, oparta na łasce. Nic tak nie niszczy ewangelizacji jak pycha tych, którzy
głoszą Dobrą Nowinę. Jest to wtedy jedynie ludzkie dzieło, a słuchacze są manipulowani i
sprowadzani do roli tych, którzy mają tylko potwierdzić mądrość i elokwencję głosicieli.
Św. Bonawentura, pisząc o św. Franciszku, odsłonił nam trochę tajemnicę gorliwości
apostolskiej Biedaczyny. Pisał, że pod wpływem żarliwego współczucia bardzo płakał i jak
matka, codziennie rodził je w Chrystusie. To było źródłem jego łez podczas modlitwy, stąd
płynął zapał w głoszeniu kazań i nawet osobliwe okazje w dawaniu przykładu, a to dlatego, że
nie uważałby siebie za przyjaciela Chrystusa, gdyby nie troszczył się o dusze, które On
odkupił. Gorliwość o dusze u Biedaczyny wypływała z miłości do Chrystusa. Kochając
Zbawiciela, nie mógł obojętnie przechodzić nad tymi, za których Jezus oddał swoje życie.
Mając tak mocną motywację, św. Franciszek nie cofał się przed żadną ofiarą mającą na celu
dobro i zbawienie dusz.
Oratio
Miłosierny Boże, prosimy Cię o dar modlitwy apostolskiej. Niech nasze dzieła
ewangelizacyjne jako swe źródło mają nieustanny dialog z Tobą. Niech modlitwa broni nas
przed obłudą, pychą i pustosłowiem. Niech modlitewna łączność z Tobą broni nas przed
obojętnością o zbawienie osób nam powierzonych i tych, do których nas posyłasz.

XVII niedziela zwykła
Lectio
Niech przyjdzie Twoje królestwo:
abyś Ty królował w nas przez swoją łaskę
i pozwolił nam dojść do Twego królestwa,
gdzie ujrzymy Cię bez zasłony
w doskonałej miłości,
w szczęśliwym zjednoczeniu
i w radości bez końca.
św. Franciszek, Wykład modlitwy Ojcze nasz 4
Meditatio
Jak każdy chrześcijanin, tak i św. Franciszek wiele rozmyślał o królestwie niebieskim.
Jego droga do tej modlitwy, którą dziś rozważamy, była szczególna. Modlitwę Pańską znał od
dziecka i z pewnością często ją odmawiał, lecz do prawdziwego jej zrozumienia musiał długo
dojrzewać. Gdy młody Franciszek trochę dojrzał, to jak każdy młodzieniec pragnął zdobyć
sławę i być na ustach wszystkich. Najprostszą drogą do sławy była kariera rycerska. I tak to
św. Franciszek chciał zdobyć nie królestwo niebieskie, ale ziemskie.
Trzeba było klęski z Perugią, więzienia i choroby, aby św. Franciszek zaczął się
zastanawiać nad królestwem ziemskim i niebieskim. Trzeba było interwencji Boga, który w
Spoleto postawił Biedaczynie bardzo jasne pytanie: komu chce służyć, Panu czy słudze?
Mówiąc innymi słowami, jakie królestwo chce osiągnąć. Czy to ziemskie, które jest nietrwałe
i przemijające, lub niebieskie, które jest wieczne?
Odpowiedź św. Franciszka była bardzo jednoznaczna, zawrócił z drogi w Spoleto i
odtąd przestał szukać królestwa ziemskiego, a zaczął z całego serca i wszystkich sił szukać
królestwa, w którym panuje Bóg. Duchowa droga św. Franciszka jest najlepszym
świadectwem, że prawdziwe nawrócenie właśnie polega na tym, aby z całego serca i ze
wszystkich sił pragnąć przyjścia królestwa niebieskiego. W sercu człowieka jest zapisana
tęsknota za wiecznością, która realizuje się właśnie w odziedziczeniu królestwa niebieskiego.
Gdy św. Franciszek pisał swój komentarz do Modlitwy Pańskiej, był już człowiekiem
bardzo dojrzałym duchowo. Miał świadomość swojej przebytej drogi, ale i tego, czego w
życiu chce i dokąd zmierza. Dlatego bardzo świadomie modlił się:
Niech przyjdzie Twoje królestwo:
abyś Ty królował w nas przez swoją łaskę
i pozwolił nam dojść do Twego królestwa,
Królestwo niebieskie, jak uczył nas Jezus, jest w nas. Jeśli tylko jesteśmy w stanie
łaski uświęcającej, to Bóg mieszka w nas i króluje. Czyni to w sposób mistyczny, ale i bardzo
realny. Jest w nas, a tam, gdzie jest On, jest też i Jego królestwo. Św. Franciszek odkrył, że
królestwo niebieskie zaczyna się już tu, na ziemi, i to od chwili, gdy człowiek zaprosi Boga
do swego życia. Bóg wchodząc do serca człowieczego, powoli je zdobywa swoją łaską. Ta
łaska przenika powoli wszystkie sfery człowieka, czyniąc go coraz bardziej uczestnikiem
rzeczywistości nadprzyrodzonej.
W takim stanie największym bólem człowieka jest to, że mając w sobie zadatek
królestwa niebieskiego, nie może przeżywać jego pełni. Stąd jego cierpienie i wołanie: niech
przyjdzie Twoje królestwo. Jest to wołanie pełne tęsknoty i pragnienia, aby móc być już w
królestwie:
gdzie ujrzymy Cię bez zasłony
w doskonałej miłości,
w szczęśliwym zjednoczeniu
i w radości bez końca.

Można powiedzieć, że czymś normalnym dla chrześcijaństwa jest tęsknota za
królestwem niebieskim. Ta tęsknota jest najlepszym świadectwem działania łaski Bożej w
sercu człowieka. Chrześcijanin nie może nigdy ograniczyć swego życia do swej ziemskiej
egzystencji. Trzeba nam pragnąć pełni, ale i jednocześnie pamiętać, że to Bóg jest Panem
naszego życia i dróg. To On ma nas przeprowadzić przez ziemskie ścieżki do swego
królestwa. I dlatego najlepsze, co my możemy zrobić, to powierzyć się w zupełności Jego
Opatrzności i dać się Mu prowadzić.
Oratio
Ojcze niebieski, wołamy dziś, tak jak nas nauczył Twój Syn: niech przyjdzie Twoje
królestwo. Ty, który dałeś już nam przez swoją łaskę przeczuć, czym jest to królestwo,
prowadź nas ku jego pełni. Niech każdy dzień na ziemi będzie przeżywany zgodnie z Twoją
wolą, ponieważ jest to najlepszy sposób na to, aby Twoje królestwo do nas się przybliżało.
1. Modlitwa i formacja
poniedziałek
Lectio
Za pomocą jawnych wskazówek często stwierdzali i doświadczali, że ich święty ojciec
odkrywa skrytości ich serc. O, ileż razy, bez żadnej informacji ludzkiej, a jedynie z objawienia
Ducha Świętego poznawał sprawy braci nieobecnych, otwierał tajniki ich serc i badał
sumienia! O, iluż upomniał we śnie, nakazywał, co czynić i zakazywał, czego nie czynić! O,
iluż takim, co cieszyli się dobrem obecnym, przepowiadał złe rzeczy w przyszłości! A także,
poznając wcześniej koniec niegodziwości u wielu, wieścił w nich przyszłą łaskę zbawienia.
Owszem, jeśli ktoś czystością i prostotą ducha zasłużył na oświecenie, dostępował szczególnej
pociechy z widzenia go w sposób przez innych nie doświadczony.
1Cel 48a
Meditatio
Formacja jest jednym z najważniejszych elementów naszego życia duchowego. Kiedy
Bóg powołuje człowieka do swojej służby, daje mu ziarno powołania. Później wszystko
zależy od gleby, wilgoci, słońca, bez czego ziarno po prostu zniszczeje. Podobnie jest z darem
powołania, musi on być pielęgnowany i rozwijany, bo inaczej zmarnieje. Jednym z
podstawowych środków do rozwoju daru powołania jest modlitwa.
Jakie są relacje pomiędzy modlitwą a formacją?
Formacja to nic innego jak formowanie umysłu, serca, a także wiary, nadziei i miłości.
Pierwszym odpowiedzialnym za formację jest sam formowany. Nic nie zastąpi jego otwarcia i
wysiłku. Kwestia metod w formacji jest zawsze czymś drugorzędnym wobec otwarcia się
człowieka. Najlepsze metody i środki będą nieskuteczne, jeśli nie będą poprzedzone
otwarciem się i dobrą wolą człowieka. To on musi chcieć i on musi czynić konkretne wysiłki
we współpracy z łaską Bożą. Formacja dotyczy wszystkich sfer życia człowieka i jako taka
nigdy się nie kończy – trwa przez całe nasze życie. Nigdy nie można powiedzieć, że mnie
interesuje tylko formacja duchowa, a ludzka już nie. Człowiek musi się rozwijać harmonijnie
i dlatego formacja obejmuje go całościowo. Modlitwa jest tym, co przenika wszystkie sfery
człowieka i jako taka jest najbardziej podstawowym narzędziem rozwoju.
Formacja do osobistej modlitwy jest nie tyle kwestią poznawania i uczenia się nowych
technik czy sposobów kontaktu z Bogiem. Jest to przede wszystkim dawanie miejsca
Duchowi Świętemu i staranie, aby On nas we wszystkim prowadził.
Osobista modlitwa to nic innego jak otwieranie się na obecność Boga, przyjmowanie
jej i odpowiedź. Modlitwa jest dialogiem, żywym i autentycznym. To dzięki niej do
otwartego człowieka Bóg ma przystęp. Bóg, który jest w dialogu z człowiekiem, może go
formować, kształtować według swojego zamiaru. Modlitwa jest więc tym narzędziem, przez
który Bóg formuje człowieka, wpływa na jego decyzje. To dzięki modlitwie człowiek

zachowuje łączność i bliskość z Bogiem Stwórcą, który dalej może dokonywać swego dzieła
stworzenia.
Innym bardzo ważnym tematem, który powinien być poruszony przy formacji i
modlitwie, jest obecność i rola formatorów. Mamy tu przykład w osobie św. Franciszka.
Tomasz z Celano w przytoczonym przez nas fragmencie swej legendy tak pisze o
Biedaczynie: Za pomocą jawnych wskazówek często stwierdzali i doświadczali, że ich święty
ojciec odkrywa skrytości ich serc. O, ileż razy, bez żadnej informacji ludzkiej, a jedynie z
objawienia Ducha Świętego poznawał sprawy braci nieobecnych, otwierał tajniki ich serc i
badał sumienia! O, iluż upomniał we śnie, nakazywał, co czynić i zakazywał, czego nie czynić!
Biedaczyna był tym, który towarzyszył swym braciom w ich duchowej wędrówce.
Uczył ich modlitwy i wrażliwości na Boga i natchnienia Ducha Świętego. Jednak jego bycie
formatorem nie polegało na tym, że innych wtłaczał w pewien sztywny rygor ćwiczeń
duchowych. Św. Franciszek starał się odczytać zamysł, jaki Bóg złożył w każdym z jego
braci, i pomagał, by został on zrealizowany. Dzięki temu nie mamy tylko jednego systemu w
modlitwie. Modlitwa franciszkańska była zawsze różnorodna i odzwierciedlała przede
wszystkim to, co Bóg udzielał pojedynczym braciom.
Formacja do modlitwy musi więc prowadzić do pełnej uległości natchnieniom Ducha
Świętego. To On jest tym, który formuje każdego z braci, nadając im jedyną i niepowtarzalną
duchowość.
Oratio
Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź i kształtuj nasze wnętrza według odwiecznego
zamysłu, jaki Bóg, Stwórca, miał względem nas. Prosimy Cię o dar otwarcia i wrażliwości
naszych serc i umysłów na Twoje natchnienia. Broń nas przed rutyną i pułapką powtarzania
tych samych schematów. Niech każdy dzień przynosi nam Twoje działanie, które uformuje w
nas prawdziwego brata mniejszego.
2. Modlitwa i rozeznanie
wtorek
Lectio
Wówczas, gdy święty mąż leżał chory w Rieti, pewien beneficjat, imieniem Gedeon,
człowiek rozwiązły, oddany światowym przyjemnościom, ciężko zachorował i leżał w łóżku.
Gdy go przyniesiono do Franciszka, zalany łzami, prosił razem z obecnymi, aby ten zaznaczył
go znakiem krzyża. Święty powiedział do niego: „skoro dawniej żyłeś w niewoli pożądliwości
ciała, nie bojąc się sądu Bożego, ja nie ze względu na ciebie, ale ze względu na nabożne
prośby wstawiających się za tobą, naznaczę cię znakiem Krzyża; chcę dać ci do zrozumienia,
że z całą pewnością jeszcze bardziej będziesz musiał cierpieć, jeżeli  uzdrowiony powrócisz
do swoich obrzydliwości. Gdy zrobił na nim znak Krzyża od głowy aż do stóp, wszyscy
słyszeli, jak zatrzeszczały jego kości, jakby ktoś rękoma łamał suche drewna; i ten, który był
ciężko chory, natychmiast wstał zdrowy i wielbiąc Boga, wykrzyknął: Zostałem uwolniony!”.
Wkrótce jednak, zapomniawszy o Bogu, oddał się rozpuście. Gdy jednego wieczoru był na
przyjęciu w domu pewnego kanonika i tam nocował, nagle zawalił się na wszystkich dach
tego domu. Innym udało się uniknąć śmierci, a tylko on sam został zabity. Stało się tak, aby
przez ten fakt ujawniło się, jak surowa jest ręka Bożej sprawiedliwości wobec niewdzięcznych
i jak wierny jest danemu słowu nie podlegającemu żadnym nieuzasadnionym wątpliwościom
Ten, który napełnił Franciszka duchem proroczym.
2B IV,8
Meditatio
Zdarzenie, które opisał św. Bonawentura przedstawia nam św. Franciszka, który był
napełniony duchem proroczym. Nie chodzi tu o jakieś przepowiadanie przyszłości, ale o
znajomość logiki działania Boga. Biedaczyna wiedział doskonale, że Bóg jest miłosierny, ale

i sprawiedliwy. Uzdrowienie znakiem Krzyża nie było jakąś magią, ale łaską uczynioną
człowiekowi. W tej łasce był jednak zawarty warunek poprawy życia. Gdy na skutek braku
zmiany stylu życia przez Gedeona spotkała go śmierć w domu kanonika, to nie można
powiedzieć, że była to jakaś zemsta Boga. Spełniło się to, czego można było się spodziewać,
człowiek nie wykorzystał swojej szansy i śmierć, której zupełnie się nie spodziewał, spotkała
go nagle.
Ten człowiek nie posiadał daru rozeznania rzeczy. Był zatopiony w cielesności i
używaniu, i dlatego jego wrażliwość duchowa zupełnie się stępiła. Można z tego wyciągnąć
jeszcze inny bardzo prosty wniosek. Ten człowiek się nie modlił i przez to nie potrafił poznać,
co dobre, a co złe. Jego umysł i serce były zamknięte na prawdę i światło płynące od Boga.
Nic więc dziwnego, że się zagubił i zmarnował wielką szansę, którą otrzymał w uzdrowieniu.
Modlitwa jest narzędziem, przez które otrzymujemy światło Ducha Świętego, który
pomaga nam poznać rzeczy, tak jak się one mają naprawdę. To poznanie jest ogromnym
darem, ponieważ wtedy wiemy, co robić i co wybierać. Bez modlitwy człowiek jest
pozbawiony światła, a przez to zanurzony w ciemnościach. Nie ma się potem co dziwić, że
popełnia wiele błędów i pomyłek.
Modlitwa jest konieczna do właściwego rozeznania. Każdy z nas ma w życiu swoje
przysłowiowe pięć minut. Rozpoznanie takiego czasu łaski i właściwa odpowiedź może
zaważyć o kształcie całego naszego życia. Wystarczy tylko wspomnieć dzień, w którym Bóg
nas powołał do zakonu albo te momenty, w których musieliśmy podjąć ostateczną decyzję o
złożeniu profesji uroczystej, albo przyjęciu świeceń kapłańskich. Modlitwa dała nam wtedy
siłę i światło do podjęcia kroku, który po ludzku mógłby się wydawać szaleńczy i
niezrozumiały.
Modlitwa pomaga nam w rozeznaniu znaków czasu. Każdy z nas żyje w konkretnym
momencie historycznym i kulturalnym. Nie możemy się dystansować od epoki, w której
żyjemy i udawać, że nic się nie zmienia. Czasy, w jakich Bóg nas postawił, wymagają z
naszej strony odpowiedniej reakcji. By była ona właściwa, konieczne jest rozeznanie na
modlitwie.
Ważne jest, aby nie podejmować jakiejkolwiek decyzji pochopnie, bez przemyślenia i
rozeznania. To wszystko winno się dokonywać przede wszystkim na kolanach. Dał nam tutaj
przykład sam Jezus, który każdą swoją ważną decyzję poprzedzał długą modlitwą.
Czyż i św. Franciszek nie jest tu dla nas doskonałym wzorem. Bóg postawił go w
bardzo specyficznych czasach, które pod wielu względami były przełomowe. Jak wiele
Biedaczyna musiał się modlić, aby nie pogubić się i nie uczynić jakiegoś nierozważnego
kroku. Modlitwa była dla Biedaczyny czymś, co uratowało go przed pogrążeniem się w
chaosie i błędzie. Bez światła Ducha Świętego i rozeznania św. Franciszek nigdy by nie
doszedł tam, gdzie tego pragnął.
Przy tej okazji warto, abyśmy i my zastanowili się nad relacją pomiędzy naszą
modlitwą a rozeznaniem. Czy nie dlatego jest tak wiele błędnych decyzji w naszym życiu,
ponieważ nie podejmujemy ich na modlitwie i po gruntownym rozeznaniu? Potrafimy się
radzić wielu osób, oprzeć się na naszej wiedzy czy doświadczeniu, ale dlaczego tak trudno
nam jest z tym przyjść do Boga i Jego zapytać o zdanie? Im w naszym życiu będzie więcej
modlitwy, tym mniej będzie pomyłek i późniejszych bolesnych konsekwencji.
Oratio
Panie Jezu, prosimy Cię o dar modlitwy, która poprzedzałaby wszystkie nasze ważne
decyzje. Prosimy Cię, udziel nam światła Ducha Świętego w rozeznawaniu znaków czasu,
abyśmy zawsze dokładnie poznawali, co jest Twoją wolą i z wielkodusznością gorliwie ją
pełnili.
3. Modlić się zawsze

środa
Lectio
Modlił się pobożnie, aby odwieczny i prawdziwy Bóg pokierował jego drogą i pouczył
go o swojej woli. Przeżywał wielką pasję ducha i nie spoczął, dopóki nie dokonał tego, co
począł w sercu. Różne myśli cisnęły mu się jedna po drugiej, a ich nieodpowiedniość ciągle
go męczyła. Wewnątrz płonął boskim ogniem i nie mógł ukryć na zewnątrz tego żaru ducha.
Żałował, że tak ciężko grzeszył i obrażał oczy Majestatu. Wprawdzie pozbył się już
upodobania w grzechach poprzednich i obecnych, ale jeszcze nie otrzymał w pełni nadziei na
powstrzymanie się od nich na przyszłość. Dlatego, gdy wracał na zewnątrz do towarzysza, był
zmęczony i wydawało się, jakby kim innym tam wszedł, a kim innym stamtąd wyszedł.
1Cel 6
Meditatio
W naszej lectio powróciliśmy do początków duchowej drogi św. Franciszka z Asyżu.
W opisie Tomasza z Celano możemy znaleźć bardzo wymownie ukazaną drogę duchową
Biedaczyny, aż do osiągnięcia dużej doskonałości w dziedzinie modlitwy. Niewątpliwie
droga i przykład naszego Serafickiego Ojca jest wielkim darem dla nas i może posłużyć nam
jako pomoc w naszym duchowym dojrzewaniu.
Modlił się pobożnie, aby odwieczny i prawdziwy Bóg pokierował jego drogą i pouczył
go o swojej woli. Pobożna modlitwa nie oznacza wielu pięknych słów czy skupionej postawy.
Pobożność mierzy się duchem ofiary i gotowości na przyjęcie woli Bożej. Biedaczyna po
swoich bardzo bolesnych doświadczeniach z klęską i więzieniem w Perugii dojrzał do
zrozumienia, że najbardziej korzystne dla niego będzie, jeśli to nie on, ale Bóg pokieruje go
jego drogą. Jego modlitwa na tym etapie była naznaczona zaufaniem, które w praktyce
przejawiało się w powierzeniu Bogu swojej drogi.
Modlić się, zawsze oznacza oddawać Bogu swoje drogi, by On nas na nich prowadził.
Zawsze, gdy chodzimy ścieżkami Pana, pozostajemy w łączności z Nim. Jest to nic innego
jak trwanie w Jego obecności. Wszystko, co wtedy czynimy, wykonujemy dlatego, ponieważ
On tak chce.
Przeżywał wielką pasję ducha i nie spoczął, dopóki nie dokonał tego, co począł w
sercu. Modlitwa Biedaczyny była pełna pasji. To nie był, obrazowo mówiąc, spokojnie
płynący potok, ale rwący, pełen siły i nieobliczalności. Św. Franciszek wprost wyrywał się,
aby spełnić to, co Bóg począł w jego sercu. Jego modlitwa musiała być przez to naznaczona
pewnego rodzaju cierpieniem, że jeszcze nie mogło się spełnić to, czego tak bardzo pragnął.
Był więc Biedaczyna poddany próbie cierpliwości i uczył się przez to umiejętności
oczekiwania.
Modlić się nieustannie, oznacza przyjąć Boże działanie, takim jakie ono jest. To
zdanie się na Boga oznacza bardzo często konieczność oczekiwania, aby nadszedł czas
właściwy. To oczekiwanie nie jest łatwe, ale z drugiej strony stawia nas nieustannie przed
obliczem Boga i sprawia, że jesteśmy ciągle z Nim.
Różne myśli cisnęły mu się jedna po drugiej, a ich nieodpowiedniość ciągle go
męczyła. Modlitwa Biedaczyny była także naznaczona duchową walką. Jego umysł i zmysły
były jeszcze zranione jego poprzednim życiem. Sprawiało mu to ogromny ból, kiedy z jednej
strony odczuwał słodycz bliskości Boga, a z drugiej przypominały mu się jego dawne
grzechy. Musiało upłynąć jeszcze wiele czasu, zanim jego pamięć została oczyszczona ze
złych, grzesznych wspomnień. Ten dar oczyszczenia pamięci był jedną z największych łask,
jakich mu Bóg później udzielił.
Modlić się nieustannie, to także podjąć duchową walkę. Tylko wtedy, gdy jesteśmy
zjednoczeni z Bogiem, mamy siły do tego, aby się zmagać nie tylko z pokusami, które
przychodzą z zewnątrz, ale także z wszystkimi złymi wspomnieniami. Im bardziej i wytrwalej
zanurzamy się w Bogu, tym On skuteczniej może uwalniać naszą pamięć z różnych zranień.

Z tych dotychczasowych rozważań możemy wyciągnąć następujące konkluzje
dotyczące nieustannej modlitwy. By dojść do takiego rodzaju modlitwy, potrzeba z naszej
strony czasu i cierpliwości. Św. Franciszek nie od razu doszedł do takiej modlitwy, ona jest
bardziej jakimś kresem naszym wysiłków, aniżeli punktem wyjścia.
Nieustanna modlitwa nie jest tylko jakimś wysiłkiem umysłu pamięci. Obejmuje ona
różne sfery człowieka, zarówno wolę, serce, jak i umysł. Jest ona bardziej przyjęciem
działania Bożego i tego, co Bóg nam aktualnie daje, aniżeli naszym wysiłkiem.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, o dar modlitwy, która nigdy nie ustaje. Niech nasze serca biją
nieustannym pragnieniem, aby Twoja wola spełniała się zawsze i wszędzie. Pomóż nam w
naszych wewnętrznych zmaganiach, oczyszczaj naszą pamięć z tego, co złe i nieczyste. Niech
tak oczyszczone serce, wola i pamięć będą zawsze zanurzone w Twojej Boskiej obecności.
4. Modlitwa i radość
czwartek
Lectio
Święty zapewniał, że najpewniejszym lekarstwem na tysięczne zasadzki i podstępy
wroga jest radość duchowa. Mawiał bowiem: „Wtedy diabeł najbardziej się cieszy, kiedy
słudze Bożemu zdoła zabrać radość ducha. Nosi on kurz, żeby móc choćby w małych dawkach
wrzucać go w jego sumienie i zabrudzić żarliwość umysłu i czystość życia. Natomiast, gdy
radość duchowa napełnia serce, wówczas na próżno wąż wsącza w nie swój śmiertelny jad.
Gdzie demoni widzą sługę Chrystusa pełnego świętej radości, tam nie mogą mu zaszkodzić.
Ale gdy jest żałośliwy, opuszczony i zmartwiony, łatwo pochłonie go smutek albo pociągną go
radości znikome”.
Dlatego Święty zawsze starał się mieć radość serca, zachować pociechę ducha i oliwę
radości. Jak najbardziej starał się unikać najgorszej choroby – leniwego zniechęcenia. Skoro
tylko poczuł, że choćby troszkę spadło mu go na serce, natychmiast uciekał się do modlitwy.
Mawiał: „Sługa Boży, gdy jest czymś zmartwiony, jak to bywa, zaraz powinien wstawać do
modlitwy i tak długo trwać przed Ojcem najwyższym, aż wróci mu swą zbawienna radość.
Gdyby bowiem przedłużał swe trwanie w smutku, wówczas zakopciłby się, jak ów babiloński
kocioł, na którym z kolei utworzyłaby się rdza, chyba że obmyłby się łzami pokuty”.
2Cel 125
Meditatio
W tej medytacji pragniemy zastanowić się nad relacją radości i modlitwy. Naszym
przewodnikiem będzie niezrównany mistrz zarówno radości i modlitwy, jakim był św.
Franciszek.
Święty zapewniał, że najpewniejszym lekarstwem na tysięczne zasadzki i podstępy
wroga jest radość duchowa. Mawiał bowiem: „Wtedy diabeł najbardziej się cieszy, kiedy
słudze Bożemu zdoła zabrać radość ducha”.
Radość duchowa jest przede wszystkim darem Boga. Bóg udziela tego daru każdemu,
kto o niego prosi i jest gotowy go przyjąć. Można powiedzieć, że jedynym warunkiem, by
móc przyjąć ten dar, jest konieczność posiadania czystego serca. Bóg Bowiem przychodzi
tylko tam, gdzie jest oczekiwany i gdzie nie ma czegoś, co by Mu uniemożliwiało wejście.
Trzeba pamiętać, że każdy grzech śmiertelny pozbawia nas łaski uświęcającej, zabrudza nasze
wnętrze, rani je. W takim sercu nie króluje już Bóg i nie ma miejsca na dary, które zwykł On
przynosić wraz ze swoją obecnością. Grzech wypędza radość z naszego serca i sprawia, że
nasze wnętrze opanowuje smutek.
Oczyszczenie się z grzechu, a potem modlitwa sprawiają, że Bóg na nowo przychodzi
do naszych serc. Powoli wraca wraz z Jego obecnością radość. Niezmiernie ważną rolę
odgrywa tutaj modlitwa. Jest ona bowiem lekarstwem leczącym rany, które pozostają po

grzechu. Wytrwała modlitwa jest jak balsam, który leczy różne bóle, a które sprawiają nasze
zasmucenie.
Gdzie demoni widzą sługę Chrystusa pełnego świętej radości, tam nie mogą mu
zaszkodzić. Ale gdy jest żałośliwy, opuszczony i zmartwiony, łatwo pochłonie go smutek albo
pociągną go radości znikome.
Boża obecność w sercu człowieka czyni go radosnym. Jakkolwiek może stać się to, o
czym pisze Biedaczyna, że człowieka ogarnie żałość, smutek, zmartwienie czy opuszczenie.
Św. Franciszek doskonale znał ludzką naturę i wiedział, że ma ona w sobie coś z
cykliczności. Że po okresach optymizmu przychodzą chwile naznaczone pesymizmem i
zasmuceniem, i że ta zmiana nastroju nie musi być wcale związana z grzechem. Biedaczyna
wiedział, że takie okresy depresji są bardzo niebezpieczne, ponieważ tak osłabiony człowiek
będzie pochłonięty przez smutek i właśnie wtedy pociągną go radości znikome. To właśnie
wtedy przychodzi pokusa, aby poprzez jakąś grzeszną przyjemność szukać ulgi. Skutek
jednak jest taki, że po chwilowej przyjemności przychodzi jeszcze większe zasmucenie.
Można wtedy wpaść w spiralę grzechu, który zamiast ulgi i zapomnienia będzie tylko
przynosił coraz głębszy smutek.
Modlitwa w takich stanach depresyjnych przede wszystkim daje nam siłę do
wytrwania w dobrym i niepoddawaniu się złudzeniu ulgi, jakie niesie ze sobą pokusa.
Modlitwa jest wtedy dla nas tarczą obronną, a także znakiem naszej nadziei i miłości do
Boga. Taka modlitwa jest wtedy szczególnie cenna, ponieważ nie wypływa z naszej mocy, ale
z naszego ubóstwa.
Radość duchowa jest szczególnym darem nadającym wiarygodność naszemu
świadectwu o Bogu. Nikt nie przekona kogoś o prawdziwości swojej wiary, jeśli jego oblicze
będzie smutne i posępne. Radość ma w sobie coś zarażającego. Ona jest pieczęcią, która
uwiarygodnia nas i to, co mówimy. Wiedział o tym św. Franciszek, dlatego zawsze starał się
mieć radość serca, zachować pociechę ducha i oliwę radości.
Wiedział też, że każdemu mogą zdarzać się chwile smutku i dlatego skoro tylko
poczuł, że choćby troszkę spadło mu go na serce, natychmiast uciekał się do modlitwy.
Oratio
Miłosierny Panie, prosimy Cię o dar radości. Niech ona zakróluje w naszych sercach
oczyszczonych pokutą i modlitwą. Broń nas od smutku i melancholii! Pomóż nam wytrwale się
modlić, gdy będzie nam smutno i abyśmy wtedy nie ulegli pokusie szukania pociech
niezgodnych z Twoją wolą.
5. Pierwszeństwo modlitwy
piątek
Lectio
Ale widząc go tak udręczonego ciężką chorobą i bólami, ulitował się nad nim i
powiedział mu: „Ja znaczę cię krzyżem w imię Pana. Lecz jeżeli Panu spodoba się uwolnić
cię od choroby, strzeż się, abyś nie powrócił do swoich wymiotów, gdyż zaprawdę mówię ci,
że jeśli powrócisz do wymiotów, przyjdą na ciebie cierpienia gorsze od poprzednich i spotka
cię bardzo surowy sąd z powodu twoich grzechów i niewdzięczności oraz lekceważenia
łaskawości Pana”. I gdy błogosławiony Franciszek uczynił nad nim znak krzyża, on
natychmiast wyprostował się i wstał, uwolniony wewnątrz od choroby.
ZA 95, 5–8
Meditatio
Przytoczony powyżej fragment Zbioru Asyskiego po raz kolejny przekonuje nas o sile
modlitwy. Bóg posłużył się modlitwą i znakiem krzyża Biedaczyny, aby przywrócić do
zdrowia chorego. Prawdopodobnie nigdy do końca tutaj, na ziemi, nie zdamy sobie sprawy z
tego, jak wielką moc ma modlitwa i ile można nią wyprosić. Bez modlitwy nie jest

praktycznie możliwe otrzymanie jakiejkolwiek łaski. Ona jest czymś, co nas przygotowuje na
przyjęcie daru Bożego. Podobnie bez modlitwy nie jest możliwy jakikolwiek wzrost
duchowy. Ona jest pierwszym narzędziem, które nas uzdalnia do tego, aby dać się Bogu
prowadzić i by On mógł w nas wzrastać.
Św. Franciszek nosił w pewnym okresie w swoim sercu dylemat, czy oddać się życiu
kontemplacyjnemu, czy iść i głosić Ewangelię. Z tym dylematem zwrócił się za
pośrednictwem swego współbrata do św. Klary i do brata Sylwestra. Ci zaś, niezależnie od
siebie, odpowiedzieli Biedaczynie, że ma się oddać głoszeniu Dobrej Nowiny. Odpowiedź ta
była dla św. Franciszka prawdziwym światłem od Boga. Biedaczyna nie poszedł po
skrajnościach, przeciwstawiając sobie życie apostolskie, kontemplacyjnemu. Bardzo szybko
zrozumiał, że należy dążyć do syntezy tych dwóch postaw: kontemplacyjnej i apostolskiej.
Nie ma bowiem apostolstwa bez kontemplacji. Tak samo i modlitwa ze swej natury jest też
apostolska, bowiem nigdy nie można jej zamknąć tylko do prywatnej relacji z Bogiem.
Gdy mówimy, że modlitwa ma pierwszeństwo przed działaniem, to nie należy tego
rozumieć jako deprecjonowania apostolstwa. Chodzi jedynie o zachowanie kolejności rzeczy i
duchowej równowagi. Trzeba pamiętać, że pełnia ideału chrześcijańskiego nie zawiera się w
wyborze pomiędzy ewangeliczną Marią a Martą, ale w połączeniu w jednym podmiocie tych
dwóch postaw.
Dylemat św. Franciszka jest poniekąd dylematem każdego brata mniejszego, ale też i
całych wspólnot lokalnych i prowincjalnych. Nie chodzi tutaj o to, by wpaść w skrajności i
stać się zakonem kontemplacyjnym albo porzucić modlitwę na rzecz działalności. Chodzi o
to, aby dać w swoim osobistym życiu, jak i we wspólnocie pełny przystęp Bogu, który już
poprowadzi nas, tak jak zechce. Rozwiązanie tego dylematu świadczy o nabytej dojrzałości.
Równowaga pomiędzy akcją a kontemplacją, symbioza pomiędzy nimi, jest najlepszym
znakiem przebytej drogi w dążeniu do doskonałości.
Dać pierwszeństwo modlitwie oznacza takie ukształtowanie swojej duchowości, aby
była ona zawsze gotowa na przyjęcie Boga i Jego woli. Modlitwa ma być tutaj narzędziem,
które sprawi, że nasza wrażliwość na głos Boga i umiejętność słuchania Go będą
wystarczająco duże, aby nie trwać w ciemnościach czy wątpliwościach. Modlitwa ma być dla
nas źródłem siły do wytrwania w dziełach apostolskich, jakie podejmujemy. Wiemy, że
działanie samo dla siebie nie jest wystarczającym motorem, które będzie się wiecznie
napędzać. Potrzeba duchowej siły, która pozwoli nam szczęśliwie doprowadzić do końca, to
co rozpoczęliśmy.
Pierwszeństwo modlitwy daje nam także bezpieczeństwo, że nie zagubimy się w tym,
co czynimy. Pozwala ona nam zawsze weryfikować naszą drogę, rozeznawać, czy to, co
czynimy, jest rzeczywiście optymalne. Brak modlitwy może sprawić pewne zaślepienie i
niezdolność do korekty.
Przy tej medytacji postawmy sobie kilka pytań. Czy rzeczywiście widać u nas
wewnętrzną harmonię pomiędzy akcją i kontemplacją? Jeśli nie zadbamy o pierwszeństwo
modlitwy w naszym życiu, czy możemy się potem dziwić tylu niepowodzeniom, frustracjom,
czy projektom, które nie zostały zrealizowane?
Oratio
Dziś prosimy Cię, Panie, o udzielenie nam daru umiejętności łączenia modlitwy z
aktywnością apostolską. Spraw Panie, aby każdy z nas doszedł do wewnętrznej harmonii
między Marią a Martą. Broń nas od popadania w skrajności i zagubienia duchowego
porządku.
6. Modlitwa i ciało
sobota
Lectio

Kiedyś Święty powiedział: „Z rozwagą trzeba zaspakajać potrzeby brata ciała, żeby
nie wznieciło burzy zniechęcenia. Bo żeby nie zrażało go czuwanie i żeby ze czcią trwało na
modlitwie, trzeba mu usunąć okazję do niezadowolenia. Mówiłoby bowiem: ustaję z głodu,
nie mogę dźwigać brzemienia twojej musztry. Gdyby zaś tak szemrało po zjedzeniu
dostatecznej spyży, to wiedz, że wtedy takie leniwe bydlę wymaga ostróg, a nieruchawy
osiołek oczekuje bat”.
W tej jedynej sprawie zachodził rozdźwięk u świętego ojca pomiędzy czynem a mową.
Bo ujarzmiał swe niewinne ciało chłostą i niedostatkiem, bez powodu przymnażając mu ran.
Bo przecież żar ducha już tak mu ciało oswoił, że gdy jego dusza tęskniła za Bogiem, to
pragnęło Go także i ono, prześwięte, i to jak najbardziej.
2Cel 129
Meditatio
Niniejszą medytacją dotykamy niezwykle istotnego dla modlitwy tematu, jaką jest jej
relacja do ciała. Musimy zdawać sobie sprawę, że w tej dziedzinie panuje ogromne
zamieszanie i dlatego konieczne jest wyprostowanie niektórych pojęć.
Przede wszystkim musimy wyjść od tego, że ciało, którym nas obdarzył Bóg, jest Jego
darem i jako takie nie jest czymś złym. Należy raz na zawsze odrzucić platoński podział na
ducha, który jest dobry i na ciało, które jest siedliskiem zła. Ten podział fatalnie zaważył na
całej chrześcijańskiej ascezie. Spowodował on nieludzkie podejście do ciała, które było
traktowane jako zło konieczne.
Św. Franciszek też był swoistym dzieckiem swojej epoki, skoro Tomasz z Celano
przytacza jego słowa: Z rozwagą trzeba zaspakajać potrzeby brata ciała, żeby nie wznieciło
burzy zniechęcenia. Bo żeby nie zrażało go czuwanie i żeby ze czcią trwało na modlitwie,
trzeba mu usunąć okazję do niezadowolenia. Mówiłoby bowiem: ustaję z głodu, nie mogę
dźwigać brzemienia twojej musztry. Gdyby zaś tak szemrało po zjedzeniu dostatecznej spyży,
to wiedz, że wtedy takie leniwe bydlę wymaga ostróg, a nieruchawy osiołek oczekuje bata. Jak
bardzo Biedaczyna zapędził się w tego rodzaju ascezie, świadczy tak szybkie wycieńczenie
jego sił fizycznych i choroby, na które zapadł, nie jako starzec, ale będąc w sile wieku. Nawet
jeśli pod koniec swego życia Biedaczyna przepraszał swe ciało za to, że je tak nieludzko
traktował, to jednak fakt pozostaje faktem.
W tym całym zapędzie ascetycznym, ujarzmiane ciało, bynajmniej, nie uwalniało
ducha. Złe traktowanie ciała, niezaspokajanie jego potrzeb, nie zawsze prowadziło do
większej miłości Boga i bliźniego. Asceza taka bardziej przypominała odczłowieczanie,
aniżeli pomoc do osiągania coraz większej dojrzałości – ludzkiej, chrześcijańskiej i zakonnej.
Dopiero ostanie lata przyniosły nam teologię ciała. Kościół spojrzał na człowieka już
nie przez pryzmat platońskiego podziału na przeciwstawne sobie duch i ciało, ale integralnie,
całościowo. Człowiek stanowi całość duchowo-cielesną, której nie można sztucznie
rozdzielać. Obie rzeczywistości przenikają się i są od siebie uzależnione. Asceza ma dotyczyć
całego człowieka i prowadzić go do coraz większej miłości, która jest więzią doskonałości.
Niestety, w ostatnich latach często popadało się w drugą skrajność. Na ciało
spoglądano zbyt optymistycznie, porzucając wszelką ascezę. Z naszego życia zniknęło wiele
praktyk ascetycznych, które uznano za przestarzałe, ale, niestety, nic nie zaproponowano w
ich miejsce. Zapomniano, że życie duchowe wymaga ascezy i nic jej nie może zastąpić. Ciało,
które nie jest przedmiotem pracy, bardzo szybko wymyka się spod kontroli, co jest
destrukcyjne zarówno dla niego samego, jak i dla życia duchowego.
Istnieje bardzo prosta zależność pomiędzy zdrową ascezą a życiem modlitwy. Im
bardziej dzięki ascezie człowiek się integruje i dojrzewa, tym lepiej się też modli. Modlitwa
jest wtedy jak kwiat, który pięknie zakwita na glebie, jaką jest uduchowione ciało.
Ciało nie jest wtedy tylko przyczyną rozproszeń i pokus, ale staje się mieszkaniem dla
Boga. Do czegoś takiego doszedł św. Franciszek, skoro Tomasz z Celano napisał o nim: bo

przecież żar ducha już tak mu ciało oswoił, że gdy jego dusza tęskniła za Bogiem, to pragnęło
Go także i ono, prześwięte, i to jak najbardziej.
Celem więc ascezy jest to, abyśmy cali, wszystkimi sferami, pragnęli Boga i by On, na
ile to tylko jest możliwe, mógł w nas przebywać. Asceza musi więc nas prowadzić do pełni
naszego człowieczeństwa i chrześcijaństwa.
Oratio
Miłosierny Panie, pomóż nam w pracy nad sobą. Spraw, abyśmy się nigdy nie
zniechęcili w praktykach ascetycznych. Niech te praktyki zawsze nas wewnętrznie porządkują
i sprawiają wewnętrzną gotowość na przyjęcie Twojej obecności.

Spis treści
I niedziela zwykła
1. W Imię Pańskie rozpoczyna się
2. Sposób przyjmowania braci
3. Habit
4. Profesja
5. Wytrwanie
6. Oficjum
II niedziela zwykła
1. Post
2. Jak bracia mają iść przez świat
3. I niech nie przyjmują pieniędzy
4. Praca
5. Wynagrodzenie za pracę
6. Kwestia własności
III niedziela zwykła
1. Teologia ubóstwa
2. Braterstwo
3. Grzech
4. Cierpliwość
5. Ministrowie
6. Kapituły
IV niedziela zwykła
1. Głoszenie kazań
2. Sposób głoszenia kazań
3. Napomnienie braterskie
4. Relacje z ministrem
5. Posłuszeństwo
6. Relacje z kobietami
V niedziela zwykła
1. Ewangelizacja misyjna
2. Jedność z Kościołem
3. Co znaczy zachowywać Ewangelię?
4. Reguła w historii zakonu
5. Reguła i Konstytucje Generalne
6. Nasze Statuty Prowincjalne
VI niedziela zwykła
1. Nawrócenie św. Franciszka
2. Wiara w kościołach
3. Franciszek i kapłani
4. Cześć do Eucharystii
5. Cześć do Bożego Słowa
6. Cześć do teologów
VII niedziela zwykła

1. Pan sam objawił mi sposób życia
2. Modlitwa i praca
3. Jako obcy i pielgrzymi
4. Życie bez przywilejów
5. Mieć zawsze gwardiana
6. Zachowywać sine glosa
VIII niedziela zwykła
1. Błogosławieństwo św. Franciszka
2. Reguła dla pustelni
3. Maria i Marta w naszym życiu braterskim
4. Romitorium w prowincji
5. List do św. Antoniego
6. List do ministra
IX niedziela zwykła
1. Bracia grzeszący
2. Testament Sieneński
3. List do brata Leona
4. Sposób życia przekazany św. Klarze
5. List o poście do św. Klary
6. Słuchajcie ubożuchne
X niedziela zwykła
1. Pierwszy i Drugi Zakon św. Franciszka
2. Trzeci Zakon św. Franciszka
3. O tych, którzy czynią pokutę
4. O tych, którzy nie czynią pokuty
5. List do rządców narodów
6. Św. Franciszek i świat
XI niedziela zwykła
1. Ciało Pańskie
2. Eucharystia
3. Zło samowoli
4. Natura posłuszeństwa
5. Posłuszeństwo sumieniu
6. Nikt nie powinien przywłaszczać sobie posłuszeństwa
XII niedziela zwykła
1. Pokora
2. Chlubić się w krzyżu Pańskim
3. Naśladowanie Pana
4. Duch i litera
5. Zazdrość
6. Miłość nieprzyjaciół
XIII niedziela zwykła
1. Umartwienie ciała
2. Zgorszenie

3. Jak rozpoznać ducha Pańskiego
4. Cierpliwość
5. Ubóstwo ducha
6. Pokój
XIV niedziela zwykła
1. Czystość serca
2. Pokorny sługa Boży
3. Miłosierdzie wobec bliźniego
4. Dobry i pokorny zakonnik
5. Dobry i próżny zakonnik
6. Próżny i gadatliwy zakonnik
XV niedziela zwykła
1. Znoszenie oskarżeń
2. Pokora
3. Prawdziwa miłość
4. Miłość braterska
5. Szacunek dla duchownych
6. Cnoty usuwające wady
XVI niedziela zwykła
1. Dobro należy ukrywać, by go nie stracić
2. Modlitwa braci pomiędzy ideałem a rzeczywistością
3. Modlitwa i naśladowanie Chrystusa
4. Modlitwa i wspólnota braterska
5. Modlitwa i bycie mniejszym
6. Modlitwa i ewangelizacja
XVII niedziela zwykła
1. Modlitwa i formacja
2. Modlitwa i rozeznanie
3. Modlić się zawsze
4. Modlitwa i radość
5. Pierwszeństwo modlitwy
6. Modlitwa i ciało

