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Wprowadzenie

„Franciszek chciał, aby Zakon
był otwarty tak samo dla ubogich
i nieuczonych, a nie tylko
dla bogatych i mądrych”
(por. 2 Cel 193,3)
W swoim dziele Drzewo życia Hubertyn z Casale
stwierdza, że święty Franciszek „chciał, żeby miejsca,
w których zamieszkiwali Bracia, były blisko ludzi, ale
jednocześnie też były usytuowane w miejscach zacisznych,
ażeby można było zachowywać w nich spokojne umiłowanie
kontemplacji i modlitwy”.
To, w pewien sposób strategiczne, położenie klasztorów
pozwalało Braciom z jednej strony przeżywać wspólnie mocne

doświadczenia spotkania z Bogiem, a z drugiej rozwijać swoją
misję ewangelizacyjną wśród okolicznej ludności.
Na przestrzeni wieków, z powodu zmieniających się
warunków socjalno-historycznych i postępującej urbanizacji,
większa część klasztorów została włączona w obręb miast
i miasteczek. Niektóre jednak, szczęśliwie zachowawszy ową
charakterystykę wskazaną przez świętego Franciszka, nie tylko
ze względu na swe umiejscowienie, ale przede wszystkim ze
względu na styl życia, jaki w nich prowadzono, stały się
ośrodkami, które przyciągały całe pokolenia wiernych. Były to
miejsca uprzywilejowane również dla wielu synów św.
Franciszka, którzy w nich żyli przez dłuższe lub krótsze okresy
czasu, albo nawet przez całe życie, doświadczając ciszy
i kontemplacji w bardziej intensywnym dążeniu do świętości.
Pustelnia św. Franciszka w Bellegra, w Lazio, niedaleko
Rzymu, jest jednym z tych miejsc pobłogosławionych przez
Boga.
Tutaj rytm dnia wyznaczały liczne spotkania na
modlitwie, dłuższy czas poświęcany na medytację
i kontemplację; skupienie, które umożliwiało ciągły kontakt
z Bogiem; wstrzemięźliwość i ubóstwo, które sprzyjały
otwieraniu się na ducha oczyszczającej pokuty; praca fizyczna
i gotowość do prostych posług domowych, które pomagały
uniknąć próżnowania.
Tym wyjaśnia się fakt, że przez taką formę życia w tej
pustelni od roku jej założenia (1684) aż do dnia dzisiejszego
żyło i umarło w opinii świętości więcej niż pięćdziesięciu
Braci.
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Tu święty Tomasz z Cori, założyciel pustelni, spędzał całe
noce czuwając przed tabernakulum; tu święty Teofil z Corte
przez 7 czy 8 godzin dziennie spełniał posługę pojednania,
służąc tym, którzy pragnęli zmienić swoje życie; tu brat
Marian z Roccacasale żył w nieustannej modlitwie, klęcząc na
kamieniach, tak iż skóra na jego kolanach stała się twarda jak
skóra wielbłądzia. To tu brat Franciszek z Ghisoni prosił
z pokorą i uzyskał od Matki Bożej łaskę dotknięcia go chorobą,
która uniemożliwiła mu przyjęcie sakramentu kapłaństwa, tak
jak w swej pokorze tego pragnął. Tu żył i umarł w 1919 roku,
w wieku 80 lat, brat Dydak Oddi, którego Ojciec Święty ogłosił
błogosławionym razem z jego współbratem, Marianem
z Roccacasale.
Poprosiliśmy Mario Bertino, autora książki o życiu św.
Franciszka, o ukazanie postaci brata Dydaka w taki sposób,
który mógłby zainteresować dzisiejszego czytelnika. I on zrobił
to znakomicie. Pragnę wyrazić mu wdzięczność wszystkich
Braci Mniejszych z prowincji rzymskiej oraz, jestem tego
pewien, także tych wszystkich, którzy przeczytają tę biografię.
Prezentując tę książkę wydaje mi się, że mogę stwierdzić,
iż autor, bardziej niż pisać powieść hagiograficzną, starał się
przedstawić brata Dydaka takim, jakim postrzegały go osoby
spotykane przez niego w czasie jego wędrówek, a jednocześnie
odkryć w codzienności i w oczywistości jego życia magnalia
(wielkie rzeczy) i mirabilia (cuda), które Bóg w nim działał.
Usiłował on zgłębić ten tajemniczy, wewnętrzny świat, którego
wielkość można odkryć tylko po części - poprzez gesty
i zachowanie osoby, która go posiada.

Autor rezygnuje z opisywania cudownych zdarzeń, które
również towarzyszyły życiu brata Dydaka, żeby rzeczy
„nadzwyczajne” nie zakłócały należytego rozumienia tego, co
„zwyczajne” gdyż na tej właśnie płaszczyźnie duchowej trzeba
umieścić życie brata Dydaka.
Odnosi się wrażenie, jakby jego życie „składało się
z niczego”, było tak proste i zwyczajne, że nie przyciągało od
razu ludzkiej uwagi. Jego świętość urosła prawie po kryjomu.
Ludzie z trudem mogli odkryć, jak Bóg uszlachetniał jego
duchową wrażliwość i oczyszczał jego duszę.
Często zdarza się, że świętość, kiedy wzrasta w pokorze,
w ukryciu, w normalności, jest trudna do rozpoznania. Jednak
nie może długo pozostawać ukryta. A kiedy się objawia, to
przede wszystkim ubodzy w duchu i prości czują, że jest w tym
palec Boży. Tak rodzi się doskonałe zrozumienie i harmonia
pomiędzy dwiema, choć różnymi od siebie, prostotami:
prostotą zwykłego ludu, która jest darem natury, i prostotą
świętych, która jest rezultatem ciężkiej walki wewnętrznej, ale
która pozwala im osądzać całą rzeczywistość życia ludzkiego
i świata z pierwotną czystością stworzenia.
Prostota chrześcijańska jest córką łaski, która uzdalnia
ludzi do widzenia wszystkiego oczyma Boga i która pozwala
im wszystko do Niego odnosić. Jest prawdziwą mądrością
życiową - co dobrze zrozumiał święty Franciszek, kiedy
wymagał jej od swoich braci, i uważał, że łatwiej przychodzi ją
posiąść i praktykować nieuczonym. Dlatego kiedy ułożył
Pozdrowienie cnót, napisał: „Bądź pozdrowiona Królowo
Mądrości. Pan niech cię strzeże z twą siostrą, czystą, świętą
Prostotą” (Pen 1).
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Brat Dydak w swojej wędrówce spotykał kardynałów,
biskupów, profesjonalistów w swych dziedzinach, ale to prosty
lud był tą altera pars (drugą częścią): do niego z miłością się
porównywał i w nim, jak w zwierciadle, znajdował swoje
odbicie, czemu sprzyjało podłoże społeczne i ludzkie, w jakim
żył przed wstąpieniem do klasztoru.
Urodził się bowiem w rodzinie bardzo skromnej, która
żyła w małym domku na krańcu wioski. Utrzymywali się
z pracy na swoim jałowym poletku i dodatkowo wspomagali
domowy budżet jakimiś drobnymi pracami rzemieślniczymi.
W tym prostym i ubogim środowisku brat Dydak przeżył
ponad 30 lat swego życia.
Gdy wstąpił do pustelni w Bellegra, aby poświęcić się
całkowicie Bogu, znalazł tam środowisko tak samo skromne
i ubogie. Przez kilka lat dni upływały mu na wykonywaniu
prostych prac domowych: w kuchni, w zakrystii, w ogrodzie,
przy sprzątaniu. Wykonywał je z wiernością i miłością.
Następnie, z woli przełożonych, wyruszył z pustelni
z laską pielgrzyma w ręku i z torbą na ramieniu i przez 40 lat
z „patentem” kwestarza przemierzał drogi regionu Subiaco,
i nie tylko, głosząc „Pokój i Dobro”.
Jako nieuczony, ale łatwy w dialogu, niekiedy nawet
bardzo przenikliwym, mówił do ludzi w miejscowym dialekcie,
który bardziej mu odpowiadał. W ten sposób ewangelizował
w takim stylu, o jaki święty Franciszek prosił swoich braci.
Jego słowa trafiały do serca tego, kto ich słuchał, ponieważ
były to słowa autentyczne, prawdziwe, które wypływały z serca
przywykłego do posługiwania się nimi w rozmowach
z Bogiem, który jak wiadomo nie lubi udawania i fałszu.

Tak było przez 40 lat - aż do momentu, kiedy Bóg wezwał
go do Siebie, by obdarować go wiecznym szczęściem, a nam
dać przykład brata do naśladowania.
*

*

*

Słowa wdzięczności kieruję do profesora Rocha Guerini,
który z miłością i pasją śledził koleje życia brata Dydaka
i opisywał je kilkakrotnie.
Uczucie głębokiej wdzięczności kieruję również do
naszego zmarłego współbrata ojca Jałowca Pannunzi za jego
długie poszukiwanie i badanie świadectw i dokumentów, bez
których nie byłaby możliwa beatyfikacja brata Dydaka.
Wreszcie składam pośmiertne podziękowanie ojcu
Adolfowi Catena za jego cenne świadectwo o heroiczności cnót
brata Dydaka i za ukazywanie ich jako świetlanego przykładu
do naśladowania braciom nowicjuszom w pustelni w Bellegra.
Rzym, klasztor Matki Bożej na Aracoeli, Wielkanoc 1998.
o. Ugo Stefani OFM
Minister prowincjalny
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Nowy człowiek

Mała pustelnia franciszkańska w Civitella okryła się już
cieniem. Drżała pod podmuchami zimnego wiatru, który
podnosił się z doliny w stronę szczytu San Vito. Okolona była
ze wszystkich stron kasztanowym gajem. Na drodze do
Bellegra śnieg, który spadł dzień wcześniej, przykrył koleiny
wozów, gromadził się w wypalanych krużgankowych
pucharach, do których zimą słońce nigdy nie zaglądało. Zegar
kapituły właśnie wybił szóstą trzydzieści po południu. Był to
dzień 12 lutego 1885 roku. Dopiero niedawno bracia odzyskali
na własność klasztor utracony dziewięć lat wcześniej z powodu
dekretu królewskiego o konfiskacie dóbr kościelnych.
Odzyskali wykupując go na publicznej wyprzedaży. Z wolna
powracało do klasztoru życie, dynamiczne acz dyskretne, tak
jak toczyło się przez wieki. Surowej ciszy, nakazanej bardzo
ciężką regułą, nadawał rytm dzwon wzywający na modlitwę.
Bracia gromadzili się w środku lodowatego kościółka,
przed którym był mały, prawie niezauważalny, półokrągły
placyk. Powiedziałoby się raczej zabłocone podwórko wiejskiej

chaty. Ciemność zimowego wieczoru rozjaśniało sześć
wielkich świec na głównym ołtarzu oraz cztery inne, na wpół
wypalone, umieszczone trochę niżej, obok tabernakulum.
Pomiędzy jednym a drugim świecznikiem, w złotoczerwonych
wazach, stały, służące za ozdobę, lilie z przykurzonego
materiału. Ponad ołtarzem, pomiędzy zakopconymi obrazami
świętych, zawieszony był wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia.
Ukoronowana, prezentowała się na tle ciemnego nieba,
podziurawionego ośmioramiennymi gwiazdami, jakich używa
się w ikonografii wschodniej. Bracia klerycy skończyli śpiewać
nieszpory po łacinie. Bracia laicy, zebrani w przeznaczonym
dla nich chórze - w ciemnej kaplicy, po prawej stronie
głównego ołtarza - odmówili Pater noster w ilości przepisanej
przez Regułę.
Czekali teraz razem, jedni i drudzy - z rękami
schowanymi w szerokich rękawach habitów i z bosymi
stopami, skostniałymi z zimna - żeby zaczęła się ceremonia
obłóczyn brata Józefa Oddi, czterdziestosześcioletniego chłopa
z Vallinfreda, który przez czternaście lat dzielił z nimi
niepewne i trudne życie, nie pragnąc niczego innego jak tylko
zostać jednym z nich. Można go było zobaczyć tam, w wątłym
świetle świec, na wpół przesłoniętego drewnianą kratą
oddzielającą nawę od prezbiterium, skupionego a zarazem
trochę zakłopotanego. Był ubrany w marynarkę z brązowego
materiału, w której przyszedł do klasztoru czternaście lat
temu, i w spodnie, połatane w różnych miejscach kawałkami
materiału o różnych kolorach. Nigdy w życiu nie był
w centrum uwagi. Dlatego też stał trzymając swoje wielkie
dłonie splecione, nie wiedząc co z nimi zrobić, a głowę spuścił
8

nisko, jakby go ktoś skarcił. Jednak bracia znali go bardzo
dobrze i domyślali się, że musiał być przepełniony szczęściem,
szorstkim, ale nie naiwnym. Ojciec Józef z Bozzano, magister
nowicjuszy, z pewnością pomyślał sobie, że ten młodzieniec choć w rzeczywistości już nie taki młody - „przebiegnie
gorliwie drogę doskonałości, a jeśli na niej wytrwa, na pewno
będzie wspaniałym zakonnikiem” I w szczególny sposób
podkreślił przymiotnik „wspaniały”. Niestrudzony w pracy,
okazał się milczący, uważny i posłuszny oraz, „co jest dużo
ważniejsze, łaknął i pragnął sprawiedliwości”. Krótko mówiąc,
był godzien przywdziać habit świętego Franciszka, którego tak
bardzo pragnął, a który teraz leżał złożony na stoliku koło
ambonki, obok naczynia z wodą święconą i srebrnego
kropidła: tunika, kaptur, sznur z węzłami i koronka.
Bracia, czekając na rozpoczęcie ceremonii, bacznie go
obserwowali. Pośród nich byli i tacy, którzy myśleli o dniu
własnych obłóczyn. Starali się przypomnieć sobie szczegóły.
I powracały one w pamięci z nieuchwytnym uczuciem
wzruszenia i tęsknoty, której nieobca była odrobina żalu,
a może i goryczy. Przeżywali wówczas te chwile jako akt
zupełnego oddania się, bez żadnych cieniów i zastrzeżeń.
Wyobrażali sobie swoje życie zatopione w pogodnym
kontemplowaniu Boga. A teraz spostrzegali jak bardzo ich dni
stały się jakby pozbawione entuzjazmu owego czasu, jakby
były trochę rozproszone, przepełnione powtarzającymi się
czynnościami, niekiedy roztargnionymi, i trochę infantylnymi.
Mój Boże, mój Boże, prosili w duchu, dodaj sił, aby rozpocząć
od nowa. Byli też i tacy, którzy modlili się za tego człowieka,
trochę szorstkiego w obyciu, ale obdarzonego ogromną

subtelnością uczuć, który rozpoczynał tę samą drogę. I myśleli
ze wzruszeniem o głębokiej radości, jaka wiąże się
z początkiem każdego wewnętrznego przeżycia.
Obrzędu obłóczyn miał dokonać ojciec Sisti, gwardian
klasztoru, bezkompromisowy i wojowniczy góral. Wszedł
ubrany w białą świąteczną kapę, a przed nim szło dwóch
akolitów. Usiadł na krześle ustawionym na szczycie schodów
przed ołtarzem.
Bracia przybliżyli się tworząc półokrąg łączący się z kratą,
jakby chcieli zamknąć i zatrzymać ciepło tego nikłego światła,
które biło od świec. Zaintonowali Veni, Creator Spiritus.
- „Drogi synu, o co prosisz?” - Wyrecytował po łacinie
zdecydowanym głosem celebrans, po tym jak śpiew ucichł
zupełnie.
O cóż mógłby prosić ten ubogi człowiek, o twarzy
zdecydowanego i dobrego górala, przesiąkniętego
charakterystyczną góralską szczerością? Wszyscy wiedzieli
o tym, że od ponad trzydziestu lat czekał tylko na ten dzień.
„Fili carissime, quae estpetitio tua?”
*

*

*

Do Pustelni w Monte Civitella (to dawna nazwa Bellegra)
Józef Oddi przybył około połowy kwietnia 1871 roku
o zmierzchu. Było to tydzień po Wielkanocy. Szedł pieszo
przez ponad dziesięć godzin, bo tyle czasu potrzeba, żeby
przebyć odległość z Vallinffeda, jego rodzinnej wioski, do
Bellegra. Maszerował nie odczuwając zmęczenia, ponieważ
myślał tylko o nowym życiu, które miał rozpocząć.
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Wciągnął głęboko powietrze po tym jak jego ojciec, który
przez jakiś czas mu towarzyszył, udał się w powrotną drogę do
wioski. Teraz czuł się zupełnie wolny. Tylko dla Boga, który
wezwał go po imieniu: „Józefie! Józefie!” Teraz on także
odchodził, jak wielu chłopów z tamtych okolic. Był jednak
pewien, że wyruszał ku ziemi, na której nie będzie się czuł
obcy. Udawał się do klasztoru, w którym miał czuć się na
swoim miejscu. Nareszcie na swoim miejscu.
Zostawiając po lewej Rio Diavolo, wyszedł na płaskowyż,
gdzie kończyły się skaliste stoki góry Aguzzo. Szedł szybko po
łąkach okrytych świeżą zielenią i usłanych gdzieniegdzie
kamieniami. Ostatni raz spojrzał na równinę Cavaliere, która
po jego lewej stronie niknęła w jaśniejącej mgle poranka.
Zaczął schodzić w dół do Riofreddo, które witało go z daleka
czerwonymi dachami domów, rozrzuconych jak kostki
mozaiki wokół ciemnej plamy zamku. Zamek miał wielkie,
jednakowe okna. Spośród czerwonych dachów wyłaniał się
w połowie zbocza szczyt barokowej dzwonnicy kościelnej,
jaśniejącej w pierwszym blasku dnia. Przechodząc obok
oratorium Zwiastowania Matki Bożej przeżegnał się, skierował
się w stronę położonego niżej Arsoli, później w stronę Agosta,
rodzinnej wioski jego matki, która kiedyś tak płakała nad jego
powołaniem, a niedawno zmarła.
Pytał teraz siebie w myślach, czy matka naprawdę
płakała nad jego powołaniem, albo raczej nad
nieustępliwością ojca, nie pozwalającego mu na opuszczenie
domu. Nigdy się tego nie dowiedział. Obawiał się jednak
zapytać go o to.

W Subiaco, przed wejściem do miasta przez bramę
z herbem papieskim i przebyciem ostatnich dwudziestu
kilometrów swej podróży, zrobił sobie odpoczynek. Chciał
odświeżyć sobie twarz i obolałe stopy w wodach Aniene,
w pobliżu starego mostu św. Franciszka, który wyłaniał się
swoim spiczastym garbem wśród rzadkich kęp wierzb i topoli.
W pewnej chwili droga, którą szedł - pozostawiwszy po
lewej stronie dolinę Aniene - weszła w przerzedzony las
porośnięty dębami i kasztanami, a potem - zakreślając szeroki
łuk - wyszła na polanę, z której można było dostrzec w dole
maleńki klasztor. Pierwotnie była to farma, podarowana przez
mnichów benedyktyńskich z Subiaco samemu św.
Franciszkowi podczas jednej z jego podróży przez te okolice,
aby zamienił ją na pustelnię dla swoich braci. Klasztor
spoczywał cicho w zagłębieniu kotliny, całej usłanej lasami.
W szarym świetle zachodu lasy tworzyły nieruchomą
powierzchnię, po której przelatywał tajemniczy oddech, znak
tajemniczej, uśpionej obecności. Józef zatrzymał się. Położył
na ziemi tobołek. Przymknął powieki i wezwał Matkę Bożą
Dobrej Rady: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
grzesznymi, teraz”.
Drzwi klasztoru były zawsze otwarte, w dzień i w nocy,
aby dać schronienie żebrakom, drwalom, których zastał
w lesie deszcz, zgłodniałym rozbójnikom. Wchodziło się przez
nie do ciemnego pokoju, gdzie rozpalony ogień w kominku
dawał ciepło albo - jeśli ktoś pozwolił, by ogień przygasł trochę żaru. Wzdłuż kamiennej ściany stały rzędem ciemne
ławki. Wokół stołu stało kilka wiklinowych krzeseł.
Naprzeciwko wejścia były drugie masywne drzwi, prowadzące
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do klauzury, dlatego też były zawsze zamknięte. Nad drzwiami
znajdowała się nisza, a w niej płonęła lampka oliwna, jako
wotum przed małą emaliowaną figurką Matki Bożej,
oświetlając także pokój.
Po lewej stronie drzwi było, zabezpieczone kratą,
tradycyjne drewniane „koło”: kręcąc się wokół własnej osi,
przyjmowało dary od dobroczyńców lub - co zdarzało się
częściej, bo kilka razy dziennie - wydawało zupę, chleb i wino
wszystkim tym, którzy byli głodni i prosili dla miłości Bożej
o coś do jedzenia.
Wszedł do środka. Nie było nikogo. Powitał go tylko
ciepły swąd popiołu. Pociągnął za łańcuch dzwonka. Czekał
i szeptał w pośpiechu następną modlitwę. Upłynęło kilka
minut, zanim otworzył się judasz. W nagłym zamieszaniu
uczuć przypomniał sobie, jak przyszedł tutaj poprzednim
razem. Przypomniał sobie słowa, które powiedział mu
wówczas brat furtian, Marian z Roccacasale, zmarły w 1866
roku w opinii świętości. Powiedział mu: „Bądź dobry, synu
mój. Bądź dobry!” Są to słowa, które mówią bracia. Słowa,
które mówią zawsze. A jednak jemu się zdało, że dla niego te
słowa wytyczyły drogę. Wstrząsnęły nim. I tam, nie zwlekając
ani chwili, przysiągł sobie, że chce być dobrym, we wszystkim,
względem wszystkich. Zawsze. Przysiągł, że uczyni wszystko,
aby zostać świętym.
„Czego chcesz?” - Zapytał głos wychodzący z otworów
judasza w kształcie krzyżyków.
„Jestem Józef Oddi” - powiedział - „z Vallinfreda.
Oczekiwaliście mnie. Ksiądz prałat Oktawiusz napisał…”

„Zaczekaj. Idę zawołać ojca gwardiana.” - Powiedział
głos. Judasz zamknął się.
- „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami,
grzesznymi. Teraz…”
Ta maleńka figurka Matki Bożej była jak kotwica, której
uczepił się, zmieszany, swoją modlitwą.
*

*

*

- „Czcigodny ojcze, dla miłości Boga, Najświętszej
Dziewicy Maryi, naszego świętego Ojca Franciszka
i Wszystkich Świętych, proszę cię, abyś zechciał mi udzielić
świętego habitu Zakonu Franciszkańskiego, abym czynił
pokutę, poprawił swoje życie i służył Bogu wiernie aż do
śmierci”.
Brat Józef nauczył się formuły prawie na pamięć.
Z trudem jednak ją recytował, myląc się przy każdym znaku
interpunkcyjnym. Słowa tańczyły mu na kartce przy
drgającym płomyku świecy. Kiedy więc na końcu celebrans
wypowiedział: „Deo gratias”, zabrzmiało to tak, jakby je
wypowiedział z ulgą.
- „Dominus vobiscum” - kontynuował celebrans.
- „Et cum spiritu tuo” - odpowiedzieli zebrani.
- „Oremus” - Ojciec Jan Chrzciciel Sisti zapraszał teraz
wszystkich do modlitwy, ażeby Bóg, który wezwał z próżności
świata - a saeculi vanitate - nowego współbrata, napełnił jego
serce niebieskimi darami, czyniąc go wytrwałym,
wstrzemięźliwym, skromnym i cichym w zachowywaniu reguł
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ustalonych przez Świętych Ojców, aż do osiągnięcia
doskonałości. Per Christum Dominum nostrum.
- „Amen”.
Przez ostatnie dni Józef zrobił skrupulatny rachunek
sumienia, rozważając całe swoje życie. W świetle świętości,
jaką zamierzał osiągnąć przygniatał go ogrom jego win.
Spowiedź generalną traktował jako chrzest, od którego miało
zacząć się dla niego zupełnie nowe życie. Uważał się za
ogromnego grzesznika i czuł potrzebę Bożego przebaczenia,
bo tylko Jego miłosierdzie mogło złagodzić te winy. Pragnął
przebaczenia Boga Ojca, którego Syn przyjął na siebie
cierpienie, na jakie zasłużyły ludzkie winy. Wiedział, że
w milczącej miłości Boga Ojca do Jego ukrzyżowanego Syna,
w opuszczeniu, w jakim pozwalał Mu umierać pośród ludzi,
zawierało się przebaczenie dla grzesznika. Dla każdego
grzesznika. Także dla niego, grzesznika bardziej niż każdy
inny.
*

*

*

Otaczała go cisza dawnych czasów. Wreszcie otworzyły
się drzwi. Poderwał się. Dali mu znak, by wszedł.
Przyszli go przywitać ojciec gwardian Józef z Fumone,
jego wikariusz ojciec Jan Chrzciciel z Ferentino, który teraz
sprawował obrzędy jego oficjalnego wstąpienia do Zakonu,
i ojciec Liberat z Tessenano. Swoje ręce trzymali schowane
w szerokich rękawach habitów.
- „Pokój i Dobro.” - Powiedzieli prawie chórem. Później
zapadła długa cisza, która, zdawało się, że nie skończy się

nigdy. Byli zakłopotani. Nikt nie powiedział ani słowa.
Wydawali się zaskoczeni i zirytowani.
Nie mógł pojąć. Co się działo? Ogarnęło go nagłe uczucie
niepewności i rozgoryczenia, które przekreśliło w jednej chwili
tę ogromną radość, która towarzyszyła mu od samego rana
i która narastała w nim w miarę jak zbliżał się do obranego
celu, podchodząc mu do gardła, dławiąc go emocją. Zdawało
się, że go nie chcą. A przecież sami przyjęli jego prośbę.
Stał przed nimi z tobołkiem w ręku i z otwartymi ustami,
nie wiedząc, co ma powiedzieć.
Pozytywną odpowiedź na jego prośbę przynieśli mu do
Vallinfreda bracia kwestarze zbierający oliwę. „Teraz, synu,
możesz wyruszyć” - powiedział mu proboszcz ks. Oktawiusz,
patrząc mu prosto w oczy. I to on zagwarantował, że ten chłop,
szorstki w obejściu i prawie analfabeta, posiada autentyczne
powołanie do życia zakonnego. Potwierdził na piśmie jego
uczciwe życie, dobre postępowanie i nieskazitelne obyczaje.
„Józef Oddi, syn Wincentego i zmarłej Bernardyny zd.
Pasąuali, będzie dobrym bratem zakonnym, szczerym jak
oliwa” - zapewniał ksiądz Oktawiusz. Kiedy mu to mówił,
wydawało mu się to niewiarygodne. Listu jednak ksiądz
Oktawiusz mu nie pokazał, ponieważ umiał być dyskretny
w sprawach wymagających dyskrecji.
Ale od tamtego czasu sytuacja się zmieniła. W ciągu
jednej chwili. Wydarzenia potoczyły się bardzo szybko, nawet
jeśli w Vallinfreda nikt tego nie zauważył. I bracia zapomnieli
go poinformować, aby nie przychodził; poinformować go, że
koniecznie trzeba wszystko odłożyć. Ze zobaczy się później,
kiedy z pomocą Bożą przeminą te straszne chwile.
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Trzeba się było uzbroić w cierpliwość. Sytuacja, tak jak
przedstawiała się na dzień dzisiejszy, nie pozwalała na
przyjmowanie nowych postulantów.
- „Musisz nam wybaczyć. Musisz zrozumieć…” Pospiesznie wybąkał wreszcie ojciec gwardian. Inni jeszcze
niżej spuścili głowy. - „Wiesz, prawdę mówiąc, nie
spodziewaliśmy się już ciebie. Liczyliśmy na to, że dotarła do
ciebie ta wiadomość. Byliśmy wręcz tego pewni. Dlatego
zaskoczyło nas twoje przybycie.”
- „Tyle zmieniło się w międzyczasie.” - Ojciec Józef
z Fumone rzucał zdania prawie bez związku, miętosząc
w międzyczasie w rękawach swoje dłonie.
Biedny postulant, coraz bardziej speszony, trzymając cały
czas swój tobołek w ręku, patrzył na niego sparaliżowany.
Ojciec gwardian nabrał powietrza i zaczął mu wszystko
tłumaczyć. Opowiadał mu, na wypadek gdyby o tym nie
wiedział, że niecały rok wcześniej Rzym został zajęty przez
wojska piemonckie. Okupanci wypędzili Papieża z jego pałacu
i umieścili tam króla. A teraz obawiano się, co więcej, było to
pewne, że prawo kasujące zgromadzenia zakonne,
obowiązujące już w innych częściach Italii, miało zostać
rozciągnięte również na tereny państwa kościelnego. A zatem
także w Civitella. Jeśli sprawy potoczą się w ten sposób a wydawało się to już prawie pewne - nikt nie umiał
powiedzieć, jaki los ich czekał.
- „Nie opowiadam ci bajek” - mówił dalej ojciec
gwardian. - „Sytuacja jest tak poważna, że zamknęliśmy już
nowicjat.”

Na zakończenie ojciec gwardian dodał, że na tę noc Józef
może zostać z nimi. A jeśli chce, to także przez następną noc.
Bo na pewno jest bardzo zmęczony. Później jednak powinien
wrócić do Vallinfreda.
Józef Oddi czuł, że grunt usuwa mu się spod nóg. Nikt
nie wraca z powrotem, gdy spalił za sobą wszystkie mosty.
A on za sobą pozostawił spaloną ziemię. Rozgniewał
i spowodował cierpienie swego ojca, który nie mógł uwierzyć
w to, że jego jedyny syn opuszcza go w taki sposób.
I to z jakiego powodu? Aby zostać bratem zakonnym.
Józef pożegnał się już ze wszystkimi i ze wszystkim. Droga
powrotu była dla niego już zamknięta.
Rzucił się na kolana przed braćmi.
- „Nie odprawiajcie mnie!” - błagał. - „Nie odprawiajcie
mnie! Pozwólcie mi zostać tu z wami. Zrobię wszystko co
chcecie. Umiem uprawiać ogród i piec chleb. Umiem wyplatać
krzesła. Umiem robić wszystko po trochu.”
- „Może my sami będziemy zmuszeni opuścić klasztor.” Przerwał ojciec Jan Chrzciciel z Ferentino.
- „Nie odprawiajcie mnie!” - błagał ich nadal postulant.
Zaklinał ich. - „Jeśli was wypędzają pójdę z wami.”
- „Zobaczymy jutro, co się da zrobić.” - Zakończył ojciec
gwardian, poruszony stanowczością młodzieńca.
Na noc dali mu pokój w części gościnnej klasztoru oraz talerz
gorącej zupy, kromkę chleba i kubek wina.
Z trudem przełykał pożywienie w tym maleńkim pokoiku
obok kuchni, zarezerwowanym dla gości, żal ściskał mu
żołądek. Jadł mechanicznie. Później poszedł razem z braćmi
odmówić kompletę.
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Po skończeniu komplety poczekał aż wszyscy poszli
i pozostał sam w ciemnym kościółku. Uklęknął na ziemi,
wpatrując się w tabernakulum oświetlone małą lampką
oliwną. Nagle zrozumiał, że nikt już nie jest w stanie odebrać
go jego Panu. Temu, który go wezwał i dla którego był tutaj
teraz. Zalała go fala radości i pokoju. Kiedy o północy bracia
wrócili do kościoła na jutrznię, znaleźli go w tym samym
miejscu, w którym go zostawili.
Rankiem oznajmili mu, że może zostać. Ponieważ jednak
nowicjat był zamknięty, powiedzieli mu, że może pozostać
jako „postulant sui generis”. Nie rozumiał co to znaczy, ale
przyjął tę wiadomość z entuzjazmem. Rozpoczął zatem robić
to, czym zajmował się zawsze: uprawiał ogród, rąbał drzewo,
obierał ziemniaki, karmił świniaki. Wydawało mu się jednak,
że każdą z tych prac wykonywał po raz pierwszy w życiu,
ponieważ w tych codziennie powtarzanych czynnościach
objawiało się życie, które właśnie teraz zaczynało się rodzić.
Życie inne od tego, jakie do niedawna prowadził. Życie
realizujące się w pełni w posłuszeństwie wobec swego Pana,
który próbował go poprzez rozkazy przełożonych, nakazy,
reguły, potrzeby braci.
Tak minął rok. Rok nie wypełniony, wydawałoby się,
niczym szczególnym. A jednak dla niego był to rok pełen Boga.
Nikt już nie mógł wątpić w jego zdatność do życia zakonnego.
Dzięki swojemu dobremu postępowaniu został przyjęty do
wspólnoty jako „tercjarz oblat”.
I od tej chwili wszyscy nazywali go bratem Józefem.
Na jednej ze stron książeczki Esercizio del cristiano
(Pobożne ćwiczenia chrześcijanina) napisał: „Ja, nędzny brat

Józef z Vallinffeda od 21 marca 1873. Niech żyje Jezus
i Maryja, i święty Józef. Amen. I spraw, Panie, żeby mój
ostatni spazm śmierci był prawdziwą skruchą za obrazę
Twojej nieskończonej dobroci, i udziel mi łaski, abym mógł
umrzeć w święto Twojej Najświętszej Matki. Amen”.
*

*

*

- „Oremus” - zaśpiewał ojciec Jan Chrzciciel z Ferentino,
ubrany w kapę, haftowaną złotem, której przepych
kontrastował jaskrawię z bosymi stopami i prostotą sandałów.
Pozwolił, by głos wyciszył się na końcowym „s” które
przedłużył bardziej niż zwykle, a potem odmówił równym
tonem modlitwę. Prosił Pana Jezusa Chrystusa, naszą
światłość, zbawienie i moc, by udzielił swojemu słudze którego łaskawie zechciał wyprowadzić z próżności tego świata
- wytrwałości w czynieniu rozpoczętego dobra, aby, wspierany
Jego opieką, doszedł do doskonałej wierności.
- ,,Amen” - zaśpiewali jednym głosem wszyscy bracia.
*

*

*

Potem stało się to, czego wszyscy się obawiali, że się
stanie. Izba Posłów Królestwa, na posiedzeniu dnia 27 maja
1873 roku, rozszerzyła zasięg dekretu królewskiego nr 3036
z 7 lipca 1866 roku na tereny zajęte w roku 1870, a więc także
na zagubioną w lasach gminę Civitella, gdzie znajdowała się
pustelnia. Dekret królewski nr 3036 postanawiał: kasatę
zgromadzeń zakonnych («korporacji zakonnych»
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w dosłownym brzmieniu), konfiskatę ich dóbr, które miały
zostać przeznaczone na skarb państwa, i na koniec prawo
rządu, by nimi dysponować.
Od tej chwili będziemy śledzić wydarzenia dotyczące
klasztoru św. Franciszka, gdzie brat Józef przebywał już od
przeszło roku, dzięki opowiadaniu pozostawionemu nam
przez ojca Jana Chrzciciela z Ferentino (to nasz celebrans,
który wówczas sprawował urząd wikariusza) w jego Kronice
Pustelni Świętego Franciszka w Bellegra. T. II. Przytaczamy
także zdanie zawarte w «Uwagach» początkowych, w którym
autor uprzedza pokornie czytelnika następującymi słowami:
„Ktokolwiek będzie czytał ten tekst, niech mi wybaczy, że jest
nie najlepiej i może czasem niezgrabnie napisany, ale nie
byłem zdolny napisać go lepiej”.
W okresie, w którym zatrzymała się nasza opowieść, to
jest latem roku 1873, wspólnota pustelni w Civitella składała
się z sześciu kapłanów, siedmiu braci laików, jednego brata
o ślubach czasowych i jednego tercjarza. Prawie wszyscy
pochodzili z okolicznych wiosek. Od Olevano przez Amara,
Subiaco, Cave, aż po Veroli. We wspólnocie było też dwóch
Hiszpanów i niejaki brat Emil, który - nie wiadomo jak - trafił
do tego zagubionego wśród lasów miejsca z Lonigo, wioski
koło Vicenza, znanej z kukurydzy, winnic i mgieł.
W sierpniu owego roku został przeprowadzony, jak
podaje nam autor Kroniki, spis inwentaryzacyjny dóbr
należących do klasztoru. „Do wykonania tego” - precyzuje on
w Kronice - „zostaliśmy przymuszeni przez rząd pogróżkami
oraz pisemnym nakazem”.

W praktyce chodziło o przygotowanie konfiskaty dóbr
należących do klasztoru. Państwo jednak formalnie objęło je
w posiadanie dopiero dwa lata później, 10 listopada 1875
roku, poprzez poborcę z Palestrina. Był to niejaki pan Rossi,
„który okazał się bardzo ludzki, pozostawiając nam wiele
rzeczy z inwentarza, tak że państwo przywłaszczyło sobie może
jedną piątą dobytku”.
Tego samego dnia zostały rozdane zakonnikom,
w ramach rekompensaty, «karty emerytalne». Z tego
dobrodziejstwa zostali jednak wyłączeni tercjarze, brat po
ślubach czasowych i pomoc domowa, ponieważ oficjalnie nie
należeli do Zakonu. Im została wypłacona jednorazowo pewna
suma, która w przypadku Józefa wynosiła 50 lirów, to jest
połowę tego, co mieli otrzymywać inni bracia.
Odchodząc, poborca powierzył opiece ojca gwardiana
kościół i klasztor, które powinny zostać opuszczone
w przeciągu piętnastu dni. „Ale upłynęło piętnaście dni i nikt
z nas się stamtąd nie ruszył”. W tym samym czasie temu, kto
da najwięcej, proponowano wydzierżawienie na okres
dziewięciu lat „ogrodu i łąk, obejścia i dwóch stodół”. Aby nie
utracić tych dóbr, koniecznych im do przetrwania - jak
czytamy w Kronice - bracia umówili się potajemnie z jednym
ze swoich dobroczyńców, niejakim Hilarym Antonelli
z Olevano, który to, wziąwszy formalnie w dzierżawę ziemię
i stodoły, pozostawił ich użytkowanie braciom, którzy z kolei,
ze swej strony, zobowiązali się płacić po kryjomu określoną
sumę za dzierżawę. Zobowiązanie to wypełniali sumiennie.
Pomimo to, że państwo formalnie wywłaszczyło klasztor,
bracia nadal żyli w nim mniej więcej tak samo jak przedtem.
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Co więcej, wykorzystali ten okres spokoju - jak czytamy
w Kronice - aby ukryć „wiele rzeczy”.
Taka sytuacja trwała aż do 1877 roku, kiedy to wydawało
się, że nagle z dnia na dzień wszystko runęło. Stało się to
w związku z wyborem nowego burmistrza w Civitella, który
nie cierpiał braci. Nowy burmistrz, „taki, że - według autora
Kroniki - powinno się nawet wykreślić go z rejestru
ochrzczonych” nie tylko odmówił podpisania uchwały Rady
Miejskiej przychylającej się do pozostania braci, ale
przyspieszył procedurę wywłaszczenia klasztoru. Ponieważ,
kiedy uchwala została podjęta, on był nieobecny,
„bezwzględnie chciał ją przeczytać, a po przeczytaniu rzucił ją
z pogardą na stolik i wyszedł”. W tych dniach zaczęto puszczać
w obieg plotki, że klasztor stał się schronieniem dla
prostytutek i bandytów.
- „To tylko taki podmuch, który ucichnie.” - Mówił brat
Dydak wątpiącym i umęczonym braciom. - „To tylko taki
podmuch, który ucichnie.” - Powtarzał z przekonaniem, które
dodawało otuchy. Refren ten pozostał żywy w historii
klasztoru.
Nadszedł w końcu „sądny dzień”. W czasie komplety 16
maja 1877 roku poborca z Palestrina, przerywając wielką ciszę,
pojawił się w klasztorze i nakazał natychmiastowe jego
opuszczenie przez braci.
Zakonnicy poprosili wówczas o dwadzieścia cztery
godziny czasu. Inaczej, dokąd mieliby pójść? Dano im
dwadzieścia cztery godziny, bez konieczności dalszego
nalegania.

Noc, jak odnotowuje z pewnym zadowoleniem Kronika,
nie została przeznaczona ani na sen ani na modlitwy. „Cała
noc” -jak jest sprecyzowane - „była spędzona na nieustannym
wychodzeniu i przychodzeniu, aby wynieść nasze rzeczy, to
samo działo się i dnia następnego”. Przed południem jednak
wrócił niespodziewanie poborca w towarzystwie dwóch
żandarmów i nakazał natychmiastowe opuszczenie klasztoru.
Przy okazji tej sytuacji w Kronice opisany jest fakt, jaki
przydarzył się samemu autorowi, a poprzez który przeziera
prawdziwy obraz bohaterów naszej historii. Jak czytelnik miał
już sposobność zauważyć, nie można o nich było powiedzieć,
że są ludźmi nadzwyczajnymi. Wręcz przeciwnie, byli oni
ludźmi prostymi, którzy wraz z okolicznymi chłopami
i parobkami dzielili biedy i troski życia codziennego, starali się
o zbawienie w świetle wiary bez skazy, w której w naturalny
sposób potrafili godzić nadzwyczajność i banalność kolejnych
dni.
Oto, co się wydarzyło. Chodząc po opustoszałym już
klasztorze, poborca znalazł zegar nie uwzględniony
w inwentarzu; wziął go więc pod pachę i usiłował wynieść.
W tym momencie natknął się na ojca wikariusza, który
potraktował go jak złodzieja. „Wówczas delegat położył mi
rękę na ramieniu i powiedział: «Przyjacielu, nie jesteśmy tymi,
za których nas uważasz, a to robimy tylko dla kawałka
chleba». Dodał jeszcze, żebym był cicho, ponieważ oni dobrze
wiedzą gdzie ukryliśmy nasze rzeczy, ale przymknęli na to
oko; tak, że lepiej, żebym ja też nie zwracał uwagi na zegar.”
Żandarmi zaryglowali drzwi kościoła i zabrali się do
zapieczętowania wejścia do biblioteki. Bracia zgromadzili się
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zatem w pokoju z kominkiem i - jak podaje Kronika - „zaczęli
zawodzić i płakać tak żałośnie, że wzbudziliby współczucie
nawet w kamieniu, ale w końcu musieli wyjść”.
Szli w procesji, niosąc na przedzie krzyż i śpiewając
psalmy pokutne, w stronę obwarowanej wioski, leżącej
w górze, za grzbietem wzgórza pokrytego kasztanami.
Przybywszy do wioski, schronili się w domu jednego z ich
dawnych dobroczyńców, pana Jana Antoniego Saulini.
- „To tylko taki podmuch, który ucichnie”.
Niezmordowanie powtarzał brat Józef, chodząc w swoim
habicie bez kaptura, jak tercjarze oblaci. Aby naprawdę
wierzyć w te słowa, potrzebna była tak uparta wiara jak jego.
O czasie przeżytym w domu Saulinich, zamienionym na
klasztor, autor Kroniki podaje skąpe wiadomości. Wiemy
jednak, że została tam urządzona mała kaplica, a przede
wszystkim, że Józef Oddi dostał pozwolenie, aby codziennie
chodzić do klasztoru do pracy. Mógł zatem robić zapasy
z owoców i warzyw, które, razem z chlebem darowanym przez
miłosiernych bellegran, stanowiły jedyne pożywienie
wspólnoty na wygnaniu. Wieczorem brat Józef opowiadał
współbraciom, jak miały się rzeczy w dolinie. Im wydawało
się, że otrzymują wiadomości o dalekiej ojczyźnie. Ponadto
systematyczna obecność jednego z nich w zawłaszczonym
klasztorze osładzała im gorzkie poczucie straty, ujmowała jej
charakteru absolutności i nieodwołalności, sprawiając
wrażenie, że tak nie jest.
Rozłąka z pustelnią nie trwało długo. W połowie grudnia
tego samego roku został otwarty kościół. Miejscowe władze
zgodziły się również przywrócić działalność części gościnnej,

lecz pod warunkiem, że pójdzie tam tylko jeden kapłan.
Ponieważ Przełożony nie był gotów przyjąć tego warunku,
rezygnując z jakiegokolwiek zezwolenia, Rada Miejska
poddała się. Po wyczerpujących pertraktacjach, o których
bardzo szczegółowe sprawozdanie możemy przeczytać
w Kronice, pozwoliła na powrót całej wspólnoty, początkowo
do jednego tylko skrzydła klasztoru, a od stycznia 1879 roku
do całego budynku, który został wynajęty braciom za kwotę 60
lirów rocznie, wpłacanych z góry w dwóch półrocznych ratach.
Dwa lata później klasztor został wykupiony na publicznej
wyprzedaży i - jak zwierza się autor Kroniki - „podarowałem
poborcy 11 lirów za wykupione sery, za to, że tak szybko
przeprowadził wyprzedaż. Dalsze 10 lirów podarowałem
Pasiniemu”.
Kronika kończy się opisem wydarzeń w dniu 28
października 1885 roku, tego samego roku, w którym odbyły
się obłóczyny brata Józefa, i kiedy to zabrano książki
z biblioteki klasztornej, aby je przesłać do Biblioteki
Narodowej Vittorio Emanuele w Rzymie. Książek było 1.650
egzemplarzy. „Nam zaś” - jak wyznaje autor - „pozostały tylko
książki, które ukryliśmy, których liczba dochodziła do około
tysiąca”.
- „Panie, wysłuchaj modlitwę moją.” - Prosił celebrans,
rozszerzając ramiona i pozwalając osunąć się do tyłu ciężkim
fałdom kapy.
- „A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie” Odpowiedzieli wszyscy bracia.
Ojciec Jan Chrzciciel Sisti z Ferentino zbliżył się do stołu,
gdzie leżał habit, kaptur, sznur z węzłami i koronka. Wziął
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srebrne kropidło i pokropił trzy razy ułożone rzeczy. Najpierw
na środku, później z lewej strony, a na końcu z prawej.
Nasypał mirry do kadzidła i zatoczył nad nimi szerokie kręgi
dymu. Zapach kadzidła wypełnił cały kościół. Brat Józef
tymczasem uklęknął na najniższym stopniu schodów.
Celebrans podszedł do niego, pobłogosławił go w ten sam
sposób i jeszcze raz prosił Boga, aby pozwolił mu wytrwać
w jego świętym postanowieniu. Później, z pomocą dwóch
akolitów, którzy podtrzymywali mu poły kapy, zaczął
zdejmować z niego wytartą, barchanową marynarkę.
- „Niech Pan zwlecze z ciebie dawnego człowieka wraz ze
wszystkimi jego uczynkami.” - powiedział.
- „Amen” - odpowiedział brat Józef.
Nareszcie nadeszła chwila, do której zmierzała długa
i mozolna wędrówką całego jego życia.
Celebrans ubrał mu habit i kaptur. I modlił się:
- „Niech Pan przyoblecze cię w nowego człowieka, który
został stworzony w sprawiedliwości i świętości prawdy”.
Przepasał go sznurem czystości wokół bioder. Na ręce
położył mu koronkę, świętą Regułę, potem dał mu zapaloną
świecę na znak nieśmiertelności, a na koniec podał mu krzyż.
Każdemu z tych gestów towarzyszyła modlitwa, na którą on
odpowiadał: „Amen”. A tymczasem myślą obejmował te
chwile, kiedy Bernard z Quintavalle, Idzi i Leon, Anioł z Rieti
i wszyscy inni, zafascynowani słowami i przykładem brata
Franciszka, wyzbywali się wszystkiego na rzecz ubogich i szli
za nim drogą pokuty i doskonałej radości. Myślał o ich miłości
braterskiej i o ich poświęceniu dla Pana Jezusa, które czyniło

ich szaleńcami w oczach świata, a które teraz rozpalało się
również w nim. Odnowił postanowienie zostania świętym.
Franciszek, Bernard, Rufin i tylu innych opuściło wielkie
bogactwa i stali się ubogimi i maluczkimi, aby móc spotkać
Boga ubogich i maluczkich. On zaś cóż takiego zostawił?
Zawsze był biedny. Teraz był tak samo biedny, jak był biedny
kiedyś w Vallinfreda. W sumie można by powiedzieć, że nic się
nie zmieniło. A jednak zdawało mu się, że wszystko nagle się
odmieniło. Wydawało mu się, że ubóstwo przyjmowane teraz
nie jest podobne do poprzedniego. Ponieważ wcześniej bieda
była stanem, od którego się uciekało pracując, szukając sobie
zajęcia, także emigrując. Teraz zaś ubóstwo stało się stanem,
który należało przyjąć, pokochać zupełnie, tak jak oblubienicę.
Stanem przedkładanym nad każdy inny; przywilejem, na który
trzeba było zasłużyć, zdobywać go z trudem w całej jego pełni.
Bo ubóstwo było stanem, który pozwalał objąć Pana Jezusa.
Stanowiło miejsce spotkania z Nim, a więc miejsce, gdzie kryło
się jedyne możliwe szczęście. Tego był pewien. Ubóstwo było
pierwszym i koniecznym warunkiem do świętości. Było
warunkiem niezbędnym. Ponieważ być ubogim znaczy
ofiarować się bezbronnym i pustym Panu, który nie miał gdzie
złożyć głowy, aby Pan mógł uczynić go wybranym
i posłusznym narzędziem swego zbawienia, swej miłości do
człowieka. Być ubogim znaczy pozwolić się wypełnić tą
miłością. Ponieważ tylko to, co jest puste, można napełnić,
a światło może rozbłysnąć tylko w ciemności.
Czytał o tym w Naśladowaniu Chrystusa, książeczce,
którą podarował mu ojciec magister nowicjuszy. Czytał ją
z trudem, mozolnie sylabizując, po zakończeniu pracy
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w ogrodzie i w oborze. Książeczka miała strony wytarte
i pozwijane jak jesienne liście. Pewnego wieczoru nawet
podpalił ją swoją oliwną lampką. Dzięki tej lekturze umacniał
się w postanowieniu przyjęcia klęski w tym życiu, aby
nienaruszonym otworzyć się na obietnicę innego.
Żyć nie posiadając niczego nie jest łatwo. Ale jeszcze
trudniej jest wyrzec się pragnienia posiadania rzeczy. Życie
bez posiadania nawet siebie samego jest owocem surowej
ascezy, ciężkiej pracy. Jednakże Józef rozumiał, choć trochę
chaotycznie, że pragnienie bycia niczym, przyjmując życie
z prostotą, nie stanowiło wyrzeczenia. Wręcz przeciwnie, było
to największą ze zdobyczy. Ponieważ oznaczało przeżywanie
swojego życia w najczystszej postaci i w nieograniczonym
wymiarze.
Dali mu habit, którego przed nim używał ktoś inny.
Habit szorstki. Wiedział, że nie będzie miał innego.
Pewnego dnia jednemu z braci, który zwrócił mu uwagę,
że jego habit jest za krótki, odpowiedział: „Gdyby zależało to
ode mnie, zdjąłbym go zupełnie”. Nagość dawała mu poczucie,
że jest wolny w świecie, tak jak wszystkie inne stworzenia.
Chciał zaprzeć się samego siebie, chciał się unicestwić, ażeby
Bóg mógł z większą swobodą przekazywać ludziom przez
niego swoje słowo. I żeby nic go nie oddzielało od miłości do
braci. Chciał być czystym zwierciadłem zdolnym odbijać obraz
Ukrzyżowanego Pana. Zwierciadłem bez cieni i bez postaci.
- „Nie chcę się chlubić z czego innego” - powtórzył słowa
liturgii, podczas gdy celebrans podawał mu krzyż - „jak tylko
z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla którego świat jest
ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata” (Ga 6,14).

- „Amen” - Odpowiedzieli wszyscy obecni.
- „Synu” - powiedział wówczas ojciec Jan Chrzciciel - „od
tej chwili nie będziesz już nazywał się Józef, lecz brat Dydak”.
Zakonnicy patrzyli na nowego współbrata i jeden po
drugim obejmowali go, nie domyślając się wcale krateru, jaki
otworzył się w jego wnętrzu i w którym spaliły się wszystkie
cuda tego świata i wszystkie jego uroki, o których istnieniu
może nawet nie wiedział. Bo był ubogi, a ubodzy nie umieją
nawet wyobrazić sobie, że mogliby żyć w inny sposób. Ale
w jego oczach nie było rezygnacji, jaka towarzyszy ubogim.
Zdradzały one radość i zadowolenie, nie znane nawet bogatym
czy mędrcom. Były błyszczące i przenikliwe. Nie można było
ich nie zauważyć.
Śpiewając psalmy bracia odprowadzili go do jego celi.
Ubrania świeckie oddał ojcu magistrowi.
Stał bosymi nogami na progu drzwi. Był teraz nowym
człowiekiem.
Ubrany tylko w habit, tego mroźnego lutowego wieczoru
zaczął odczuwać zimno. Był cały skostniały. Pomimo to nie
obawiał się zimna. Jawiło mu się ono jako jeden
z nieskończonej ilości sposobów, w jakie Bóg objawia swoją
obecność, a dla siebie widział w tym okazję, by odczuć
intensywniej Jego pragnienie, by wypowiedzieć Mu swoją
miłość.
- „Panie, tylko Ty oddasz mi moje dziedzictwo”.
*

*

*
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W rok później, 14 lutego 1886, brat Dydak złożył śluby:
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. A 16 maja 1889 roku, przy
pierwszym świetle poranka, na ręce ojca gwardiana odnowił
śluby w formie uroczystej i już wieczystej. Gwardianem był
wówczas ojciec Jan Chrzciciel z Ferentino, który wspierał go
swoją siłą przez te wszystkie lata.
Od tej chwili miał żyć przybity do krzyża za pomocą tych
trzech gwoździ. Trzy węzły sznura miały mu o tym
przypominać w każdej chwili.
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Brat Dydak urodził się w Vallinfreda 6 czerwca 1839 roku
i tego samego dnia został ochrzczony. Nadano mu imię Józef.
Vallinfreda to ubogie sioło, składające się z kilku
murowanych z kamieni chatek, leżące na pagórku pod nagim
szczytem góry Aguzzo. Przed nim rozpościera się widok na
płaskowyż Cavaliere, za Carsoli na góry Vallevona
i Serrasecca, zamykające horyzont. Vallinfreda zimą liczy
trzystu mieszkańców, latem zaś trzy tysiące. Dzisiaj jest
ośrodkiem turystycznym.
Domek rodziny Oddi, znajdował się trochę poza wsią,
w dolinie. Stał na stromej pochyłości. Wchodziło się do niego
schodząc po kamiennych schodach. Składał się z trzech
pokoików z sufitami z zadymionych desek. Pierwszy, zaraz
przy drzwiach wejściowych, miał kominek i służył za kuchnię.
Po prawej stronie był pokój Wincentego Oddi i Bernardyny
Pasquali, którzy pobrali się w 1838 r. W małej niszy wykutej
w murze wieczorami płonęła lampka przed obrazem Matki
Bożej Dobrej Rady, którą się czci w Genazzano. Pozostawała

ona zapalona przez taki czas, jaki był potrzebny, żeby
odmówić modlitwy wieczorne i przygotować łóżko. Pokój obok
zajmowali Józef i jego siostra Marianna, czternaście lat od
niego młodsza.
W Vallinfreda wszystkie upływające dni, gdyby je tak
prześledzić, były do siebie podobne, były sposobem na
przeżycie. Tak było dla wszystkich, z wyjątkiem rodziny
Bencivenga, która mieszkała w dużym pałacu na wprost
kościoła parafialnego. Opowiadano, że przybyli z daleka.
Z Portica - co znaczyło tyle, jakby ze świata, którego nikt nie
znał. Mimo, że Portica znajdowała się zaledwie w odległości
kilku godzin drogi. „Synu mój, żebyś ty wiedział, co za
pokoje!” - opowiadały kobiety, które tam chodziły robić pranie
- „a kominek jaki szeroki, stąd aż tam”. W wysokich oknach,
chronionych kratami z kutego żelaza, nie widziało się nigdy
nikogo oprócz służących. Cała rodzina pokazywała się na
głównym balkonie tylko raz do roku, w uroczystość świętego
Michała Archanioła, patrona wioski.
W tym czasie do Vallinfreda nie docierały żadne
wiadomości o powstaniach chłopskich, które raz po raz
wybuchały w pobliskich, niżej położonych miejscowościach,
jak Arsoli, Agosta, Olevano i wzdłuż całej doliny Sacco, gdzie
z powodu wprowadzania do rolnictwa pierwszych
prymitywnych technologii zostawali w domu bez pracy
najemni robotnicy, znający się na przygotowywaniu
kompostu, orce, paleniu ściernisk. Nie mówiąc już
o wzburzeniu wywołanym przez tak zwane zwyczaje
obywatelskie, które wszędzie się rozpowszechniały.
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W Vallinfreda przetrwała nieświadoma, jak było zawsze,
ekonomia czystej egzystencji, oparta na połączeniu w obrębie
rodziny rolnictwa, pasterstwa i drobnego rzemiosła.
Pracę wykonywało się najczęściej na terenach
stanowiących własność gminy. Ziemia, podzielona na parcele,
oddawana była w dzierżawę biednym rodzinom, czyli prawie
wszystkim, za roczną opłatą równoważną około czterdziestu
kilogramom zboża czy płaskurki, którą, ze względu na jałową
ziemię, nie było łatwo zebrać w takiej ilości.
Ziemia była, jak to się mówi, skąpa. Pomimo
ponoszonego trudu pozostawała nadal niskiej jakości, bo
wyczerpana eksploatacją i niedbałością. Pola były
podporządkowane systemowi trójpolówki, a na pastwiskach
zwierzęta pasły się wolno, wybierając te rośliny, które lubiły,
pozwalając rozprzestrzeniać się chwastom. Na tych ziemiach,
wapnistych i ubogich w wodę, rosła kukurydza i winorośl.
Drzewa owocowe, najczęściej dzikie, okalały pola uprawne,
wykarczowane w lasach dębowych. Były to zwykle czereśnie,
śliwki, nieszpułki i dzikie gruszki. Jabłka i jarzębina, razem
z kasztanami i orzechami, były przechowywane na zimę
w piwniczkach. Także drzewa oliwkowe w tej okolicy nie
należały do najlepszych: oliwa z nich była mętna i zjełczała,
nie nadająca się do przechowywania. Na przełomie
października i listopada chodziło się do lasu, by strząsać
żołędzie z dębów dla świń.
Działka, którą gmina przydzieliła rodzinie Oddich,
należała do terenu zwanego Fonte dei Lombi, leżącego na
wysokości około dziewięciuset merów. Wapniowa i mało

wydajna ziemia znajdowała się w odległości około półtorej
godziny drogi od wioski.
Tak więc rodzina wychodziła z domu kiedy było jeszcze
ciemno i wracała jak było już ciemno. Każdy obładowany
drewnem, sianem dla zwierząt w zagrodzie, lub - w okresie
żniw - zbiorami. Od dziecka najpierw Józef, a potem
Marianna, spędzali cały dzień poza domem. Siedzieli
pozostawieni sami sobie na jakimś szorstkim kawałku
materiału pośród ostów i mięty, lub biegali po łąkach,
denerwując rodziców, nie mogących mieć ich cały czas na oku.
W okresach, kiedy nie było zbyt dużo pracy, Józef
najmował się do pracy. Kiedy padało, albo zimą, wyplatał lub
naprawiał krzesła z wikliny: takie, które stawiało się przy stole
do posiłków, i takie, które stawiało się przy rozpalonym
kominku. Pewnego dnia zrobił jedno specjalnie dla Marianny.
Tylko dla niej. Marianna zawsze dbała o nie bardzo
i pokazywała je wszystkim z dumą.
Pomimo wysiłków jedzenie zawsze było skromne: placek
z kukurydzy, pieczony na żarze, który nazywano foluszem,
poza tym chleb, sól i oliwa. Czasem trochę białego sera.
Rzadko mięso.
Cały swój wolny czas Józef spędzał na probostwie. Był to
wielki dom pełen pokoi, który zaczynał się przy pałacu
Bencivenga i wznosił się, w kształcie końskiej podkowy aż do
kościoła, zbudowanego na szczycie wzgórza.
Pokoje o niskich sufitach przechodziły z jednego w drugi.
Było pomieszczenie dla bractwa św. Rocha i żeńskie
stowarzyszenie Matki Bożej poleconych, jak nazywano Matkę
Bożą Różańcową widoczną na fresku, który można było
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podziwiać w zakamarku obok zakrystii. Matka Boża
znajdowała się na owalu okolonym obrazami piętnastu
tajemnic opowiadających ojej życiu: tajemnice radosne,
bolesne i chwalebne. Ściana ta musiała być częścią jakiegoś
starego kościoła, ponieważ obok tego fresku, po lewej stronie,
zauważalny był inny, cały odrapany, na którym z trudem
można było dostrzec świętego Marka Ewangelistę z jego
pięknym lwem i świętego Franciszka otrzymującego stygmaty
od płomiennego Serafina o sześciu skrzydłach. Znajdowali się
oni po bokach jakiejś postaci ubranej w czerwoną tunikę,
jednak fresk był tak bardzo zniszczony upływem czasu
i wilgocią, że nie można było jej zidentyfikować.
Po wizycie w kościele Józef zwykle szedł do księdza
Oktawiusza, bratanka prałata, który powierzył mu go, aby go
dobrze nauczył katechizmu. Młody ksiądz szybko dostrzegł, że
ten chłopiec, pomimo że skończył tylko pierwszą klasę szkoły
podstawowej i zaledwie umiał napisać swoje imię i nazwisko,
miał naturalne predyspozycje i zdolności do przyswajania
sobie prawd religijnych.
Józef, mimo iż był towarzyski, nie przyłączał się, a jeżeli
już to rzadko, do grup swoich rówieśników. Lubił bardzo
towarzystwo swego kuzyna Alojzego. I powtarzał wszystkim,
że Alojzy chce zostać zakonnikiem. Takim, jacy przychodzili
do Vallinffeda na kwestę z odległego miasteczka zwanego
Civitella. W końcu udał się tam również i Józef w towarzystwie
ziomków na uroczystość Odpustu Porcjunkuli, która przypada
na początku sierpnia.

Pielgrzymkę odbywało się w celu uzyskania odpustu
zupełnego, ale była ona też okazją - tak rzadką wówczas zrobienia sobie wycieczki.
Na maleńkim placu przed klasztorem czuwało się całą
noc śpiewając, jedząc chleb ze smalcem i pijąc ostatki
czerwonego wina z poprzedniego roku.
Józef jednak zostawił uroczystości na zewnątrz i dał się
porwać ciszy wypełniającej kościółek, rozjaśniany wotywnymi
świecami. Tutaj odległa wrzawa zdawała się powiększać
nieokreślone bliżej uczucie pokoju i oczekiwania.
Pod kierunkiem księdza Oktawiusza i dzięki pilności
w praktykowaniu modlitwy, powstało w nim coś w rodzaju
pustki, która domagała się zapełnienia. Było to uczucie jeszcze
nieokreślone, które jednak pozwalało mu widzieć rzeczy
w odmienny sposób.
Chodził do kościoła kiedy tylko mógł. Klękał trochę
zagubiony po męskiej stronie, która - z wyjątkiem niedzieli była zawsze pusta. Nie rozumiał nic z tego, co śpiewnie
mruczał ksiądz Anioł. Podczas Mszy nie rozumiał nic z gestów
i skłonów. Ale za zasłoną niezrozumiałej łaciny tych obrzędów
czuł obecność ogromnej tajemniczej dobroci, która go
wzywała.
Lubił słuchać Braci z Civitella, gdy wieczorami, zmęczeni
kwestowaniem, odmawiali niekończące się różańce i później
mówili o Jezusie, o Matce Bożej Dobrej Rady, o świętym
Franciszku. Opowiadania Braci rozpalały go tak, iż zdawało
mu się, jakby jego umysł i wola stanowiły jedno i popychały go
do zaryzykowania swego życia, tak jak oni to zrobili. Słuchając
ich opowieści, w pewnej chwili słowa rozwiewały się
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i napełniało go dziwne uczucie: wydawało mu się, że spadał
w dół w głąb parowu, w przepaść. W miejsce, które nie było
ani wysokie, ani głębokie. Było raczej podobne do wielkiego
ognia i do przestrzeni pustej i bezkresnej, która wprawiała go
w osłupienie. Przestrzeni przeciętej drogą. I ta droga jawiła
mu się tak długa, że życia nie starczy, aby ją przebyć. Poza tym
jej koniec nie wydawał się być odmienny od początku.
A jednak Józef rozumiał, że dla niego nie ma innej drogi.
Recytowanie formuł katechizmu, których ksiądz
Oktawiusz uczył go na pamięć, przychodziło mu
spontanicznie. Pytania i odpowiedzi - konieczne, by nadać
kształt jego myślom. Lecz powoli rozszerzało się dla niego
znaczenie tych wyuczonych formuł. Nie były to już rzeczy
zewnętrzne. Stawały się sposobem, według którego Ktoś prosił
go, by żył. Zatapiał się wówczas, jakby dla obrony, w głębię
tych słów. I odnajdował tam prawdę, której nie umiałby
opisać, ale co do której był pewien, że jest ona jego prawdą.
Miał zostać zakonnikiem. Miał zostać świętym. Oto
dlaczego.
*

*

*

Józef właśnie skończył szesnaście lat. Zakończyły się
żniwa. Jak co roku, poszli w kierunku Fonte dei Lombi, do
miejscowości Confurco, aby zbierać kłosy na ścierniskach. Tak
robili najubożsi ludzie w wiosce. Józef poszedł razem z matką.
Zabrali ze sobą również Mariannę. Po jakimś czasie wziął ją na
plecy. Słońce oślepiało. Woda kończyła się z powodu upału.
Józef zbierał kłosy na polu od strony Vivaro, matka z maleńką

Marianną po przeciwnej stronie. Widział pod światło tylko ich
postacie: ociężałą sylwetkę matki i zwinną Marianny.
Wszystko na tle prostych i błyszczących linii ścierniska. Od
czasu do czasu odganiał ruchem ręki muchy, które dokuczały
mu chodząc po jego zapoconej szyi. Nagle, wśród
ogłuszającego cykania cykad, usłyszał głos, który wołał go po
imieniu. Dwa razy po kolei: „Józefie! Józefie!” A potem, po
krótkiej przerwie, jeszcze trzeci raz: „Józefie!” Głos był
wyraźny, choć przytłumiony upalnym powietrzem, które o tej
porze dnia było tak gęste, że można go było dotknąć.
- „Mamo” - zawołał - „czy wołałaś mnie?”
- „Nie!” - Odpowiedziała matka, nawet się nie podnosząc.
- „Marianno, więc to ty mnie wołałaś?” - Zapytał
żartobliwym tonem siostrę.
- „Nie! Nie! Nie!” - Zawołała, myśląc, że to zabawa.
Było to jak nagły plusk kamienia w ciszy nieruchomej
wody w głębokiej studni. Zrozumiał, że to Pan go wołał. Był
tego pewien. Bał się. Ten głos wypełniał pustkę, którą czuł
w piersi.
Nosił w sobie ten sekret przez wiele lat, bojąc się, że po
wyjawieniu straci on swą cudowność. Za każdym razem, kiedy
powracał myślami do tej chwili, rozkwitało w nim na nowo
zdumienie i wdzięczność.
Od owego poranka wszystko się odmieniło. Jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Po tym, jak usłyszał ten
głos, który wszędzie odbijał się echem. Ten głos rozbrzmiewał
w nim, odpoczywał w nim. Niby wszystko pozostało bez
zmian, a jednak było inne. Towarzyszyła mu, nieznana
wcześniej, pogoda ducha. Zrozumiał, że świętość nie jest
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dziełem, w którym inicjatywa należy do niego: wręcz
przeciwnie, ona jest odpowiedzią. Nie było wzorów do
naśladowania. Musiał tylko uważać, mieć się na baczności, aby
zrozumieć, co ten głos każe mu uczynić. Gdzie każe mu iść.
Świętość była dziełem Boga, a nie jego. Zaczął więc
pielęgnować ciszę. Zupełną. Głębszą od tej, którą się
oddychało wysoko na pasmach górskich Aguzzo. Ciszę, do
której zachęcał witraż ze świętym Benedyktem trzymającym
palec na ustach, jaki widział w świętej Grocie w Subiaco.
A cisza napełniała się obecnością, która dodawała mu siły.
Na modlitwę ukrywał się w kurniku.
Nie miał już wątpliwości. Miał zostać bratem zakonnym.
W domu zauważyli, że coś się zmieniło. Widzieli, że Józef
szybko załatwiał sprawy i gorliwie pracował, lecz jego
stanowczość była inna, chociaż nie można było jej określić
jako upór. Myślami był gdzieś indziej. Właśnie! To było widać.
Ale nie pracował przez to mniej niż poprzednio.
Odpoczynki na polu i kolacje w domu stały się bardziej
milczące.
Matka pewnego dnia w drodze do Fonte dei Lombi
zapytała go: „Co się stało?” Pytała go cala strapiona. - „Co niby
miało się stać?” - odpowiedział z widocznym zakłopotaniem.
O dp ow i e dział tak gł ów ni e p r z e z ni e ś m i ał o ś ć .
W rzeczywistości chciał porozmawiać z matką o swoim
sekrecie. Ale było mu trudno. Nie umiał znaleźć odpowiednich
słów. Był to sekret trudny do wyrażenia. Nie wiedział od czego
zacząć. Później jednak zdobył się na odwagę.
- „Mam powołanie.” - powiedział - „Teraz jestem tego
pewien. Chcę zostać zakonnikiem. Takim jak Bracia

z klasztoru w Civitella. Ci, co chodzą po kweście. To Bóg mnie
wezwał.”
Słychać było tylko hałas kaloszy stukających o kamienie.
I głęboki oddech matki.
- „Jesteś tego pewien?” - zaryzykowała.
- „Jestem.” odpowiedział krótko - „Rozmawiałem o tym
też z księdzem Oktawiuszem” - dodał.
- „I co ci powiedział ksiądz Oktawiusz?”
- „Że dobrze robię. Powiedział, żebym się modlił.”
Przez resztę dnia nie rozmawiali już o tym więcej.
Wieczorem, w łóżku, po zdmuchnięciu lampki,
Bernardyna opowiedziała mężowi o rozmowie z synem.
Wincenty spodziewał się tego. Podejrzewał to już od pewnego
czasu. Ale nie chciał przyznać się do tego sam przed sobą.
Mimo to wiadomość ta była dla niego ciosem. Zawładnęła jego
myślami, które zaczęły mu wirować.
- „Matko Boska!” - wymamrotał.
- „Wicek…” - przerwała mu Bernardyna.
- „Ooo, pozwolenia mu nie dam!” - kontynuował „Nawet niech nie marzy... Jeśli ja umrę, powiedział, kto będzie
myślał o rodzinie? I kto będzie pracował w polu, kiedy się
zestarzejemy? Nie! Nie!” - uciął krótko - „Bóg nie może chcieć
naszego nieszczęścia.”
Pomimo zmęczenia nie mogli zasnąć. Kukurydziana
słoma gniotła ich w żebra. Nigdy wcześniej tego nie czuli.
Przez całą noc nie zmrużyli oka.
O tym, że matka opowiedziała wszystko ojcu, zorientował
się kiedy szli ścieżką prowadzącą do Confurco. Nie odzywali
się ani słowem, ale wszyscy myśleli o tym samym.
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Minął tydzień. Ojciec przyparł go do muru, kiedy on już
się tego nie spodziewał.
- „Mamuśka mi powiedziała.”
- „No, cóż…” - wydusił po chwili Józef.
- „Zapomnij o tym.” - powiedział ojciec - „Musisz myśleć
o rodzinie. My starzejemy się powoli. Musisz zadbać o nas i o
Mariannę. Nie chcę już więcej o tym słyszeć.”
I już więcej z nikim o tym nie rozmawiał. Tylko z Bogiem.
I z księdzem Oktawiuszem, który w międzyczasie został
prałatem. Ten pierwszy nadal dawał mu słyszeć swój głos.
Głos wymagający: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż
Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,37). Ten drugi natomiast
radził mu, żeby był cierpliwy. Aby czekał, aż wszystko powoli
się ułoży.
*

*

*

Tymczasem był ktoś, kto o nim myślał. Pewnego
świątecznego popołudnia otrzymał sześć białych chusteczek,
ładnie wyprasowanych i związanych czerwoną wstążką. Były
obrębione i miały wyhaftowane w rogu jego inicjały. Elegancki
prezent. Pachniały popiołem i lawendą. Taki był zwyczaj
w Vallinfreda, kiedy jakaś dziewczyna chciała okazać
mężczyźnie swe zainteresowanie.
Prezent przysłała mu Agatka Bernardini, nazywana
później «mniszką», ponieważ wstąpiła do zakonu. Był to znak,
że chciała zostać jego narzeczoną. Józef obserwował ją
któregoś dnia nad kanałem, kiedy prała bieliznę, uderzając nią
o kamienie, a potem rozkładając ją na trawie, żeby wyschła.

Podobała mu się. Agatka była piękna w swym haftowanym
gorseciku i spódniczce z zakładkami. Wtedy ona zauważyła
jego spojrzenie. Ale spisek uknuły po kryjomu obie rodziny.
Teraz powinien użyć ich i oddać te chusteczki Agatce,
żeby je uprała. Oznaczałoby to, że on się zgadza, że chce, aby
była jego narzeczoną. I że w swoim czasie ożeni się z nią. Józef
jednak, po tym jak obejrzał je ze wszystkich stron, trzymając je
w swych dłoniach popękanych i pełnych odcisków, schował je
do szuflady kredensu i więcej ich nie ruszył.
Agatka zadręczała się oczekiwaniem. Sytuacja stawała się
nie do zniesienia. Kiedy spotykali się w wąskich zaułkach
wioski, oboje zawstydzeni spuszczali oczy. Nie było już między
nimi dawnej szczerej spontaniczności. Ludzie zaczynali
plotkować. Agatka więc, nie mogąc już znieść takiej sytuacji
i czując się niesłusznie upokorzona, udała się na skargę do
rodziny Oddich. Wzburzona rozmawiała z rodzicami Józefa.
W pokoju obok Marianna, nie zauważona przez nikogo,
obserwowała scenę. Później opowiedziała wszystko bratu. Ale
on uciął krótko: „Oni zaplanowali narzeczeństwo, więc niech
oni oddadzą też chusteczki tej, która im je dała.”
*

*

*

Pewnego wieczoru Józef wracał z Fonte dei Lombi. Na
krętej uliczce, prowadzącej z kościoła do domu, królowała już
ciemność. W powietrzu unosił się mocny zapach obornika.
W ciemności usłyszał, że ktoś go woła. Rozpoznał głos księdza
Oktawiusza. Z drzwi plebanii dawał mu znaki ręką, żeby
przyszedł. Zaprosił go do środka.
27

- „Wejdź!” - powiedział zdenerwowany - „Popatrz tutaj.”
Pokazał mu kartkę, całą zatłuszczoną i pomiętą. Kartka
była cała zapisana grubym ołówkiem przez niewprawną rękę.
„Czcigodny panie, przyślijcie dwie szynki, jedną beczkę
wina, dwie formy sera. Przyślijcie cztery paczki papierosów
i tabakę.” - przeczytał ksiądz Oktawiusz.
Popatrzyli na siebie. Józef zapytywał go wzrokiem.
Ksiądz wydawał mu się być przerażony.
- „Bernardyn Viola.” - wydusił ksiądz Oktawiusz.
Bernardyn Viola był szefem bandy rozbójników, którzy
ukrywali się i grasowali w okolicach Carsoli. Pod swoimi
rozkazami miał około trzydziestu ludzi. Byli to żołnierze
zwolnieni ze służby lub dezerterzy, złoczyńcy, którzy uciekli
z więzień, chłopi i górale, którzy w wielkim zamieszaniu po
zjednoczeniu kraju, podjudzani przez zwolenników rządów
burbońskich i przez rządzący kler, nie szukali niczego innego,
jak tylko łupów i zemsty.
Powstały jako zjawisko polityczne, masowy bandytyzm,
który po roku 1861 rozpowszechnił się w środkowej
i południowej części Półwyspu, i nie był niczym innym jak
tylko rozpaczliwym protestem, rodzącym się z nędzy, a jego
jedyną bronią przeciwko niesprawiedliwości i wyzyskowi była
przemoc. Dla prostych i nieuczonych chłopów była to
przyciągająca przygoda, otoczona tajemnicą.
Bandy, składające się z prostych chłopów,
przyzwyczajonych do ciężkiej pracy, do biedy i obelg, ukrywały
się po lasach. Zamieszkiwali w pieczarach i szałasach. Byli
zdecydowani na wszystko. Nie obawiali się śmierci. Ostrzegali
towarzyszy o przybyciu gwardii narodowej za pomocą dymu

lub naśladując krzyk ptaków. Przemykali bezszelestnie po
górach jak zgłodniałe wilki. Za dodatkowy talerz zupy nie
wahali się pobić zakonników w klasztorze. Gwałcili kobiety.
Wielu z nich było bez czci i honoru.
- „Nie ma innego wyjścia jak tylko im ulec.” - powiedział
Józef.
Następnego wieczoru sam zaniósł rzeczy w umówione
miejsce.
Listy jednak powtórzyły się.
„Czcigodny księże, prosimy was, przyślijcie 4 szynki,
dwie beczułki wina. Przyślijcie 4 paczki papierosów i trochę
rumu.”
I znowu: „Przyślijcie bochen chleba, beczułkę wina, 2
szynki, 40 kawałków sera, trzy pudelka tabaki, sześć koszul.”
Ksiądz Oktawiusz nie był już w stanie zaspokajać żądań
rozbójników. Poprosił Józefa, aby mu pomógł. Chciał pójść
i spotkać się z nimi, i przekonać ich, żeby przestali go
szantażować.
Pewnego wieczoru Józef, zarzuciwszy tobołek z zapasami
na plecy, w ciemnościach zapadającej nocy wyruszył
w kierunku miejsca zwanego «Fiaturnu». Położył tobołek
w umówionym miejscu za wystającą skałą. Wyprostował się.
Ale zamiast odejść, jak to robił poprzednio, skierował się
w stronę ciemnej i nieprzeniknionej masy zarośli.
- „Mam wam coś powiedzieć od księdza.” - zawołał.
W odpowiedzi zagrzmiały mu w uszach dwa wystrzały
z rusznicy, które padły z ciemności.
Nawet nie zauważył, kiedy dobiegł do wioski.
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Zamiast zmaleć, żądania Violi i jego bandy jeszcze
wzrosły. Byli tropieni przez gwardię narodową, która
przeczesywała dokładnie okolicę Percile.
Józef jeszcze nie ochłonął ze strachu po nieudanym
spotkaniu, kiedy ksiądz Oktawiusz otrzymał następny bilecik,
dłuższy niż zwykle. Napisany był tą samą ręką, ale zdradzał
intencje odmienne od poprzednich.
„Jeśli okrada was pomocnik” - zaczynał się list „któremu wypłacacie dobrą zapłatę, to obowiązkiem, racją
i prawem jest, żebym was okradł też i ja, który jestem
desperatem, bo dla mnie wszystko się skończyło i nie ma już
nadziei. Przyślijcie mi sto piastrów, prześlijcie je mojej matce
w Teieto, ona będzie wiedziała, jak mi je dostarczyć. Wyślijcie
je, bo jeśli nie, zapłacicie mi za to, jeszcze zanim mnie
rozstrzelają. Jeśli tego nie wykonacie, za kilka dni będziecie
tego mocno żałowali”.
Ksiądz Oktawiusz rozłożył ręce. W tej chwili Viola
wzbudził w nim nawet żal. Ale gdyby nawet chciał go teraz
zadowolić, nie miał stu piastr i nie wiedział też skąd mógłby je
zdobyć.
- „Ja pójdę porozmawiać z Violą.” - zawołał Józef.
Nie było sposobu, żeby mu to wyperswadować. Wyruszył
wczesnym rankiem w stronę lasów w okolicy Percile. Krążyły
bowiem pogłoski, że Viola ze swoją bandą ukrywał się w tych
okolicach. Zostawił w domu płaszcz, żeby nie budzić niczyich
podejrzeń.
Gdy przybył na wskazane miejsce, zatrzymało go dwóch
uzbrojonych w długie szpady i dubeltówki bandytów.

- „Stój!” - Wyskoczyli z krzaków dzikiej tarniny, rosnącej
wzdłuż ścieżki.
- „Chcę rozmawiać z komendantem Violą.” - powiedział.
Myśleli, że chce się zaciągnąć. Miał wygląd prostego
chłopa. Przeszukali go. W kieszeni znaleźli tylko kawałek
chleba. I list, którego nie rozumieli, ponieważ nie umieli
czytać.
Zaprowadzili go do obozu. Był ukryty w głębokiej
zapadlinie i panowała w nim atmosfera nerwowości.
Eskortowali go do samego Violi.
«Zaborczy złodziej» zaledwie spojrzał na niego. Byli
mniej więcej w tym samym wieku.
- „Co chciał?” - zapytał dwóch, którzy go przyprowadzili.
Odpowiedział Józef. Powiedział Violi, żeby zostawił
w spokoju księdza Oktawiusza, prałata z Vallinfreda. Pokazał
mu ostatni list. Ksiądz Oktawiusz nie jest bogatym księdzem.
Nie miał stałych dochodów. Nie pobierał dziesięciny. Żył jak
wszyscy inni. Troszczył się o ubogich. Utrzymywał się z tego,
co dostawał od wiernych. Pracował jak inni chłopi.
Viola patrzył na niego. W jego oczach skradał się strach.
- „Wynoś się!” - rzucił.
Odprowadzili go.
Od tamtego dnia ksiądz Oktawiusz miał już spokój.
*

*

*

Wiosną roku grupa Vallinfredan zdecydowała się wybrać
na Wielkanoc do pustelni franciszkańskiej w Civitella. Tam
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chcieli przystąpić do spowiedzi i komunii świętej, zgodnie
z nakazem Kościoła.
To miejsce go przyciągało - nie potrafił wytłumaczyć
dlaczego - usilnym wezwaniem, wywołującym w nim nie
kończący się zamęt. Wizyta w pustelni byłaby też dobrą
okazją, by poznać brata Mariana z Roccacasale, podeszłego już
wiekiem zakonnika, którego sława świętości dotarła aż do
Vallinfreda. Opowiadało o nim wielu ludzi, którzy przy
spotkaniu z nim doznali pociechy duchowej, a w niektórych
przypadkach nawet nadzwyczajnych łask.
Pielgrzymka wyruszyła zatem wieczorem w Wielką
Sobotę. Na horyzoncie, w smudze światła w kolorze szafranu,
widniał czarny zarys góry Aguzzo. Ostry chłód narzucał
pielgrzymom szybsze tempo. Szli śpiewając, modląc się.
Przybyli do klasztoru na czas przed rozpoczęciem jutrzni
i uroczystej Mszy. Kościółek był odświętnie przystrojony na
Zmartwychwstanie Pańskie. Jaśniał światłami świec. Kadzidło
napełniło kościółek intensywnym zapachem i lekką mgiełką.
Wielkanocna radość sprawiła, że wszyscy zapomnieli
o zmęczeniu i nieprzespanej nocy.
Po zakończeniu uroczystości wszyscy zebrali się pod
gęstwiną ciemnych dębów rosnących wzdłuż stromej alei
prowadzącej od klasztoru do drogi w kierunku Bellegra.
Usiedli w miejscu, gdzie jedna z kapliczek przypominała
o spotkaniu Św. Franciszka z rozbójnikami. Obok szumiała
cicho woda z naturalnego źródełka. Kobiety kroiły duże
kawałki wielkanocnej pizzy. Kiedy rozwiązywały płócienne
woreczki, w których przechowywały pieczywo, w powietrzu
unosił się zapach jaj. Jeden z braci przyszedł poczęstować ich

ciepłym mlekiem. Twarz miał pooraną głębokimi
zmarszczkami, które jednak nie zdołały zatrzeć na niej
dobroci, która rozjaśniała go całego i promieniowała z duszy.
Był to brat Marian.
Brat Marian jako chłopiec pasał owce i świniaki na
zboczach góry Morrone. Spotkał Boga w ciszy, pośród gór. Od
wielu już lat przebywał w pustelni, wyznaczony do służby na
furcie. W tym miejscu zewnętrzny świat, ze swoimi żalami,
tragediami i zadaną mu przemocą, spotykał się
z franciszkańskim orędziem miłości i pokoju. Na ten właśnie
świat brat Marian spoglądał codziennie. Na białym sznurze
przy habicie miał zawieszony wielki żelazny klucz. Ubodzy
przybywali licznie do tej pustelni. W niektórych okresach
nawet do dwustu osób dziennie. Brat Marian dla wszystkich
miał miskę zupy i dobre słowo. Zachęcał ich, aby byli dobrzy.
Grzeszników nawracał swoim uśmiechem i pokorą.
„Jak tylko go zobaczyłem” - będzie wspominał brat
Dydak - „zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, prawdziwego
świętego. «Bracie Marianie» - zawołałem i chciałem
pocałować go w rękę, ale on schował ją, dając mi do
pocałowania habit. Poprosiłem go wówczas, żeby mi udzielił
jakichś rad, wskazówek na przyszłość, gdyż w głębi duszy
myślałem, że mógłby mi pomóc, a on mi odpowiedział: «Bądź
dobry, bądź dobry, mój synu». I to powiedziawszy, odszedł,
kierując się w stronę kościoła.
Są sytuacje, w których słowa tracą swoje zwykłe
znaczenie i nabierają nieoczekiwanej ważności; sytuacje,
w których osoby stojące przed nami, jakby wyczuwając
intuicyjnie nasze wewnętrzne potrzeby, udzielają nam, same
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tego nie spostrzegając, tej jedynej właściwej odpowiedzi, na
którą w tym momencie czekaliśmy. Sprawdza się wówczas to
stwierdzenie, że coś robi piorunujące wrażenie. Powinno ono
wpływać na nasze zachowanie i na podejmowane przez nas
w przyszłości decyzje. Stanowi pewien zwrot w naszym życiu.
Nagłe olśnienia, dzięki którym nasze życie nabiera nowego
kierunku, pokazują nam, że gdzieś głęboko wewnątrz nas
istnieje drugie „Ja” inne od tego, które znamy; „ja” które nas
przewyższa; „ja” w którym możemy spotkać innych. To tak,
jakby pospolitość otaczających nas rzeczy nagle pękła, aby
ukazać tajemniczy skarb, który każda z nich kryje w sobie
i który jest związany z głębokimi korzeniami ich istnienia.
Może właśnie z tego powodu proste słowa brata Mariana
miały tak bardzo decydujące znaczenie we wszystkim tym, co
stało się później. W nich Józef wyczuł tajemnicze znaczenie
swego własnego życia. Zrozumiał co musi zrobić, aby je
zrealizować. Zrozumiał, że Słowo Boże jest zamknięte pośród
innych słów w sposób niepojęty dla nikogo. I to, że życie
zamknięte w małym ziarenku gorczycy nie jest wcale mniejsze
od tego, przez które wyrasta dąb w górach opierający się
huraganom. Inna jest tylko jego dynamika.
W długiej podróży powrotnej do Vallinfreda słowa brata
Mariana zaczęły działać w sercu Józefa z życiodajną siłą tak
nieoczekiwanie odkrytej prawdy. Być dobrym. Wydawało się
to w pierwszej chwili czymś dziecinnie prostym. Ale
zrozumiał, że było to przedsięwzięcie długie i mozolne.
Człowiek nigdy nie jest w pełni dobry. Dobroć to droga, którą
trzeba rozpoczynać na nowo każdego ranka. Jest upadkiem,

z którego nieustannie trzeba się podnosić, za który w każdej
chwili trzeba prosić o przebaczenie.
Coraz więcej czasu poświęcał na modlitwę. Biegł do
kościoła w każdej wolnej chwili. Na ołtarzach z każdego
obrazu spoglądał na niego jakiś święty franciszkański, tak
bardzo Bracia z Civitella zaznaczyli swoją obecność w tych
miejscach. Przenosił wzrok z jednego na drugiego i umacniał
się w pewności co do swego powołania.
Z upływem czasu powoli powołanie stawało się czymś
jednym z jego życiem. Było jakby oddechem, który ożywiał
każde jego działanie. Niemożliwość pójścia za głosem
powołania powodowała w nim poczucie frustracji,
przemieniające się czasami w poczucie winy. Męczyło go to.
Czuł się jakby zamknięty w pułapce, z której nie wiedział jak
wyjść. Wydawało mu się, że życie ucieka w pośpiechu i nie
zdąży spełnić swoich pragnień, uczynić tej jedynej rzeczy, do
której czuł się powołany.
*

*

*

30 maja 1867 roku zmarła jego matka, Bernardyna. Na
zapalenie płuc. Miała 54 lata. Wraz z jej odejściem zabrakło
podstawowej i niezastąpionej cząstki dla jedności rodziny.
Dwa lata później jego siostra Marianna wyszła za mąż za
Piotra Domenici, pochodzącego też z Vallinfreda. Zamieszkali
w domu rodzinnym Oddich.
Józef zatem był wolny. Bóg snuł jego historię. Marianna
znalazła dobrego męża. Ojciec miał zapewnioną pomoc
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i opiekę. Nadszedł czas podjęcia decyzji, do której wiodła
droga jego życia.
Wracając któregoś wieczoru z Fonte dei Lombi, odwiedził
księdza Oktawiusza, aby mu o tym powiedzieć. Ksiądz
Oktawiusz nigdy nie miał wątpliwości co do prawdziwości
powołania swego młodego parafianina. Lecz zdawał sobie
sprawę z powagi wyboru, jakiego Józef chciał dokonać. Od
razu więc wylał kubeł zimnej wody na jego pośpiech. Przecież
także prorocy, a nawet sam Jezus, przed rozpoczęciem swojej
misji przebywali najpierw na pustyni. Zaproponował więc, aby
przed podjęciem ostatecznego kroku Józef przez trzy dni
modlił się i pościł. On sam był gotów mu w tym towarzyszyć.
Nie wiemy co wydarzyło się podczas tych trzech dni. Nie
ma żadnych zapisek, wspomnień. Możemy tylko wyobrazić
sobie oddanie się tej duszy ogołoconej już ze wszystkiego z rzeczy, z własnego „ja” z namiętności - która ofiaruje się
wolna swemu Panu. Faktem jest, że na końcu tych rekolekcji
przedłożył prośbę, aby go przyjęto jako brata zakonnego
w pustelni świętego Franciszka w Civitella. Do prośby
dołączony był list polecający księdza Oktawiusza. W liście
prałat, proboszcz czcigodnego kościoła świętego Michała
Archanioła w Vallinfreda, zaświadczał i podawał do
wiadomości każdego, że Józef Oddi, syn żyjącego Wincentego,
prowadził stale nie tylko godny pochwały, ale wzorowy tryb
życia, zarówno cywilny, jak też moralny i religijny.
Zaświadczał prałat, proboszcz czcigodnego Kościoła itd., że
jego parafianin jest stanu wolnego. I co więcej, dla chwały
prawdy trzeba powiedzieć, że prowadzone przez niego życie
w świecie niczym nie różniło się od życia prowadzonego przez

osoby, które wiodą świątobliwe życie w klasztorze. Na
potwierdzenie tego - kończył się list - autor nie wahał się
przedłożyć powyższego pisma, opatrzonego pieczęcią
parafialną.
Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Była
pozytywna. Doręczyli ją bracia z pustelni, którzy przybyli do
Vallinfreda kwestować oliwę. Józef Oddi mógł zgłosić się do
klasztoru, przynosząc jako wyprawkę tylko koszulę i spodnie
na zmianę.
Teraz pozostał do zrobienia najtrudniejszy krok.
Przekonać ojca. Za każdym razem kiedy Józef lub jego matka
świętej pamięci, próbowali nawiązać do tego tematu,
Wincenty Oddi ucinał w pół słowa wszelką rozmowę.
W końcu któregoś wieczoru, kiedy wszyscy siedzieli przy
stole, Józef powiedział o swej decyzji. Po jego słowach
zapanowała cisza. Wincenty Oddi udał, że nic nie słyszał.
Marianna jednak wiedziała, że tym razem jej brat podjął już
ostateczną decyzję. Do oczu napłynęły jej łzy, pociągnęła
nosem.
Józef powtórzył, że postanowił zostać bratem zakonnym
i że opuści dom w tydzień po Wielkanocy. Dlaczego bratem
zakonnym? - żeby zostać świętym. Pokazał ojcu list od ojca
gwardiana z pustelni. Wincenty Oddi nie umiał czytać.
Pomimo to list zrobił na nim wrażenie. Wytrzeszczył oczy ze
zdumienia na tę kartkę wymiętą i nieczytelną. Potem wstał
i wyszedł na zewnątrz, na mróz. Nie był w stanie myśleć
o niczym. Wrócił kiedy było już późno.
Zadanie przekonania ojca wziął na siebie ksiądz
Oktawiusz. „Syn zakonnik” - powiedział mu - „jest
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błogosławieństwem dla całej rodziny. Z pewnością na koniec
będzie z niego dumny. W gruncie rzeczy na co niby miałby się
skarżyć? Opiekować się nim będzie dwoje dobrych dzieci,
Marianna i Piotr. Niczego mu przy nich nie będzie brakować.
A ponadto będzie miał syna, który będzie modlił się za niego
do dobrego Boga.”
W Vallinfreda ludzie praktykowali religijność w niedzielę
i w inne święta nakazane. Na Mszę Świętą przychodzili
wszyscy. Na nieszpory tylko kobiety. W inne dni tygodnia byli
obojętni na sprawy religii, jak to ludzie żyjący w nędzy. Syn
zakonnik był widziany prawie jako nieszczęście. Niech będzie
księdzem diecezjalnym, ale nie bratem zakonny. Widywali
kwestujących zakonników, obojętnie czy było zimno czy
ciepło. Księża natomiast posiadali piękne domy, gdzie żyli jak
panowie. I nawet z kobietami...
W końcu się poddał. Z bólem serca wypowiedział: „tak”.
Dał synowi pisemnie pozwolenie, jak to było wymagane.
Napisał je ksiądz Oktawiusz, ponieważ Wincenty nie umiał
trzymać pióra w ręku.
„Wincenty Oddi, podpisany niżej znakiem krzyża,
ponieważ niepiśmienny, w obecności niżej podpisanych
świadków dobrowolnie i spontanicznie oświadcza, że
poznawszy, iż jest to wola Pana, że jedyny syn imieniem Józef
ma go opuścić, by przywdziać habit sławnego - cóż można
więcej powiedzieć? - Zakonu Franciszkańskiego i że byłoby to
sprzeciwieniem się Bożej woli, gdyby opierał się przeciw temu,
jako chrześcijanin i katolik, którym jest dzięki łasce Pana,
bardzo chętnie udziela i daje swojemu wspomnianemu
wcześniej synowi stosowne pozwolenie, aby mógł swobodnie

iść za tym, czego chce od niego Pan, i tym bardziej podpisany
niżej znakiem krzyża skłania się do wyżej opisanego
ustępstwa, ponieważ Bóg w swej nieskończonej dobroci
zarządził, że zdecydowała się żyć razem z nim jego córka
Marianna oraz jej mąż Piotr Domenici, od których w pełni
spodziewa się otrzymać tę pomoc, którą miałby otrzymać od
wspomnianego swego syna Józefa, itd., itd.”
List podpisany był znakiem krzyża. Jego autentyczność
poświadczali ksiądz Oktawiusz Pace, proboszcz, i pan Antoni
Mazza.
Nawet po umieszczeniu znaku krzyża Wincenty nadal
miał nadzieję, że Józef jeszcze zmieni zdanie.
Nadszedł w końcu dzień wyruszenia w drogę.
Pewnego szarego poranka w kwietniu roku 1871 Józef
Oddi wstał wcześniej niż zwykle. Zaledwie świtało. Wysłuchał
Mszy św. trzymając głowę w dłoniach. Kiedy wrócił do domu,
zastał ojca w kapeluszu na głowie, gotowego do drogi. Wziął
tobołek z bielizną, który Marianna przygotowała mu
poprzedniego wieczoru. To było jego wiano. Wyszli obaj
w milczeniu.
- „Odprowadzę cię.” - powiedział ojciec.
Ruszyli na skróty drogą do Fontepepe, prowadzącą dalej
w kierunku Riofreddo. Szli tak w milczeniu przez dobre pół
godziny.
- „Tato” - powiedział Józef, zatrzymując się nagle „wracaj z powrotem, bo inaczej będziesz miał zbyt daleko do
domu.”
- „Jeszcze kawałek.” - odpowiedział ojciec.
Ta sama scena powtórzyła się trochę dalej.
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Widząc w oddali Riofreddo, Józef stracił cierpliwość.
- „Oj, tato. Kiedy wreszcie zawrócisz?... Czy chcesz i ty iść
do klasztoru św. Franciszka, by zostać bratem zakonnym?”
Wincenty Oddi znieruchomiał. Popatrzył mu głęboko
w oczy, ze złością i z bezradnością zarazem. Zrozumiał, że
faktycznie nie ma żadnej nadziei, by zatrzymać syna.
Gwałtownie rzucił czapką o ziemię.
- „A, to tak? To jednak prawda, mój synu, że mnie chcesz
opuścić?” - i wybuchnął płaczem.
Józef stał sparaliżowany. Nigdy nie widział swego ojca
płaczącego. Nawet na pogrzebie Bernardyny.
Uściskali się serdecznie. Także to nigdy przedtem się nie
zdarzyło.
- „Żegnaj, tato!” - powiedział ściskając jego ramiona.
Obaj mieli wilgotne oczy.
Potem uciekł ścieżką prowadząca przez las.
- „Byłbym głupcem” - powiedział - „gdybym nie zrobił
wszystkiego, żeby zostać świętym.”
Teraz był sam. Zaczynał nowe życie.
Z wiadomości z roku 1871 Kronika Pustelni Świętego
Franciszka w Bellegra. Tom II przytacza tylko informację
o uroczystym triduum ku czci świętego Józefa, którego bł. Pius
IX ogłosił głównym patronem Kościoła Powszechnego.
W Pustelni triduum było odprawiane przed obrazem
Świętego, podarowanym przez pewnego kanonika z kościoła
pod wezwaniem świętego Anioła w Peschiera. Kościół był
przybrany i oświetlony jak podczas wielkich uroczystości.
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Pustelnię Świętego Franciszka można było dostrzec
w głębi zalesionej doliny w odległości około trzech kilometrów
od Civitella, dość dużej wioski ufortyfikowanej na
odosobnionym i nagim szczycie Monte Celeste, u zbiegu rzek
Aniene i Sacco. Począwszy od 1870 roku, albo może wcześniej,
zaczęto ją nazywać Bellegra.
Początkowo pustelnia była własnością mnichów
benedyktyńskich z Subiaco. Służyła im, jak powiadają
niektórzy, do składowania narzędzi rolniczych
i przechowywania zbiorów; albo, jak uważają inni, była
używana jako «schronisko», dla tych, którzy przybywali do
klasztoru z Tivoli.
Jak już wspomnieliśmy wcześniej, w 1223 roku pustelnia
została podarowana świętemu Franciszkowi i jego
towarzyszom, którzy przekształcili ją w romitorium, miejsce
odosobnienia i kontemplacji. W piętnastym wieku pustelnia
była jeszcze „bardzo ubogim, maleńkim przytułkiem” który,
po wielokrotnym przechodzeniu z rąk do rąk, papież Pius II

przekazał ostatecznie w posiadanie Braciom Mniejszym
Obserwantom.
To właśnie w tym miejscu, tajemniczym i dzikim
zarazem, według starych przekazów święty Franciszek
nawrócił trzech rozbójników.
Jak podają stare kroniki, „na wysokich górach dookoła
zamieszkali rozbójnicy” Schodzili w dół i rabowali
podróżujących tamtędy ludzi, dokonując „okrutnych
morderstw”.
Pewnego dnia, zmuszeni głodem, poszli prosić o chleb do
brata Anioła, który był gwardianem w Montecasale. On
jednak, wiedząc kim oni są, „nie chciał im nic dać; co więcej
zaczął ich lżyć i karcić, mówiąc, że nie boją się Boga ani ludzi.
A potem zatrzasnął im drzwi przed nosem, przez co wszyscy
rozgniewani odeszli.” Ale nie trwało długo, kiedy przyszedł
tam święty Franciszek z jednym ze swych towarzyszy i o
zaszłej sprawie na gorąco dowiedział się od gwardiana,
któremu to Święty odpowiedział, iż dokonał uczynku złego
i przykrego; ponieważ „tego rodzaju grzesznicy łatwiej wracają
do Boga przez słowa miłe i litościwe” I jako pokutę nakazał
gwardianowi odnaleźć rozbójników w lesie, na kolanach
prosić ich o wybaczenie i ofiarować im chleb i antałek wina,
który właśnie otrzymali jako jałmużnę. Ojciec gwardian
uczynił tak, jak święty Franciszek mu nakazał, zaskakując tych
ludzi tak bardzo, że nie tylko się nawrócili i zaczęli prowadzić
mniej grzeszne życie, ale nawet zostali braćmi zakonnymi,
żyjąc od owej chwili „bardzo spokojnie, ku ogromnemu
zadowoleniu i zbudowaniu wszystkich ludzi”
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W zapiskach z szesnastego wieku można było przeczytać,
że szczątki trzech «slynnych» rozbójników spoczywają w niszy
chóru, ukrytej za starym obrazem. I faktycznie, po długich
poszukiwaniach w 1901 roku znaleziono ich w tym właśnie
miejscu. Będąc obecny przy tym odkryciu, brat Dydak nie
mógł nie wspomnieć przygody, jaka mu się przydarzyła
z bandytą Wiolą. Dowiedział się, że go złapali. Zastanawiał się
czy jeszcze żyje, gdzie się podziewa. Modlił się w jego intencji.
Modlił się również za wszystkich złoczyńców, którzy grasowali
w okolicznych górach, szczególnie w intencji tych, którzy kilka
lat temu, po tym jak porwali dwie kobiety z pobliskiej osady,
młodszą zgwałcili; a potem zamordowali w okolicach Vaicozza
pomocnika z klasztoru, który pospieszył tym kobietom na
pomoc. Mówiło się, że to nędza była przyczyną ich
okrucieństwa. I głód.
Styl życia w klasztorze w Bellegra, kiedy przybył tam brat
Dydak, opierał się na bardzo dawnych zasadach, a dokładniej
pochodzących z połowy szesnastego wieku, kiedy to wraz z falą
reformy bł. Bonawentury z Barcelony zaczęto zakładać tak
zwane pustelnie, z których Bellegra była właśnie jedną
z pierwszych, po pustelniach w Ponticelli i Vicovaro.
W Lazio powstało ich wiele. W początkach
siedemnastego wieku można się ich było doliczyć więcej niż
dwanaście. Pustelnie były klasztorami, w których najbardziej
gorliwi bracia mogli odnaleźć spokój i wyciszenie, konieczne
do prowadzenia życia doskonałego. Były to miejsca, w których
-według trafnego wyrażenia świętego Leonarda z Portu
Maurycego, należącego również do tego ruchu odnowy można się było zanurzyć w Bogu tak jak się zanurza gąbkę

w wodzie, pozwalając, aby On przenikał do głębi człowieka
w całej jego istocie. Bracia wybierający pobyt w pustelni
decydowali się zachowywać Regułę Zakonu z całym
radykalizmem i zgodnie z pierwotnym duchem Założyciela,
który nade wszystko umiłował kontemplację, pracowite
ubóstwo i pokutę - rozumianą, owszem, jako umartwianie
ciała, ale przede wszystkim jako ciągle odnawiane
zobowiązanie do nawrócenia.
Na tych zasadach inspirowały się również Statuty
Pustelni, zatwierdzone w 1706 roku i potwierdzone
pięćdziesiąt lat później przez Kapitułę Generalną Zakonu,
która odbyła się w Murcji w Hiszpanii.
Tomasz z Cori byl jednym z wielu świętych, którzy
wyrośli na tej urodzajnej glebie w Bellegra. Był jednym
z pierwszych. Do Bellegra przybył jako «wykładowca mistyki»
w 1684 roku. Zmarł, po świętym życiu, na początku 1729 roku.
Ówczesne obrazy przedstawiają go jako osobę o wielkich
oczach dziecka i uśmiechu, który zdradza dobroć duszy
i wewnętrzną skłonność do przyjaźni. Faktycznie, taka
przyjaźń łączyła go szczególnie ze współbratem Teofilem
z Corte, który również został wyniesiony na ołtarze.
Uśmiechnięta jest także jego podobizna z wosku,
przechowywana w złoconej trumnie, czczona w maleńkim
kościółku w Bellegra.
Życie prowadzone w pustelni dla kogoś, kto przyglądał
mu się z zewnątrz, wydawało się bardzo surowe. Jawi się ono
prawie bezlitosne tym, którzy nie biorą pod uwagę, że
odbywało się w odmiennym kontekście historycznym,
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i pozbawiają go duchowego znaczenia, na którym się
inspirowało.
W pustelni większa część dnia braci poświęcona była
modlitwie. Modlitwa osobista i modlitwa wspólnotowa,
modlitwa liturgiczna i medytacja wypełniały ich czas.
Modlitwa wspólnotowa przede wszystkim odbywała się
w chórze. Do odmawiania godzin brewiarzowych dzwonek
klasztorny wzywał kilkakrotnie w ciągu dnia. I koniecznie
także o północy, kiedy odmawiano Jutrznię. Modlitwę
wspólnotową dopełniały dwie i pół godziny medytacji,
podzielone na trzy odrębne części: po porannej pobudce, która
była wyznaczona na godzinę piątą, oraz przed dwoma
posiłkami. W Bellegra szło się spać dość wcześnie, około
godziny siódmej wieczorem, kiedy nad lasem zapadał dopiero
pierwszy zmierzch. Jednak wielu braci pozostawało jeszcze na
modlitwie przy własnym łóżku lub w cichym i prawie
opustoszałym kościółku.
Za wyjątkiem krótkich chwil w ciągu dnia, w pustelni
należało zachowywać ścisłe i zupełne milczenie. Ta wielka
cisza pozwalała, aby w głębi serca i na ustach była nieustanna
modlitwa. Ta cisza określała wewnętrzny obszar, na którym
Bóg dawał odczuć swoją obecność, by dostatecznie wypełniała
sobą serce i umysł, by zaspokajała sobą każde oczekiwanie,
przygaszając pragnienie rzeczy ziemskich. Milczenie należało
zachowywać wszędzie: w celach, w wirydarzu, na korytarzach.
Ale ze szczególną surowością przestrzegano go w refektarzu,
gdzie nie zostało zakłócone przez wieki, nawet przy okazji
wizyt biskupów, opatów i kardynałów albo - jak zdarzyło się
raz - wizyty samego papieża.

Bo przeciwnie do tego, co byłoby się skłonnym myśleć,
refektarz był miejscem pokuty i formacji duchowej.
Podczas posiłków była czytana Ewangelia,
martyrologium, żywoty świętych, które wraz ze środowymi
lekcjami «mistyki» i «moralnej» stanowiły jedyne okazje do
przyswajania sobie wiedzy przez braci zakonnych, dość często
niewykształconych i prawie analfabetów.
Modlitwa wspólnotowa i Msza Święta były otoczone
osłoną niezrozumiałej łaciny. Zatem tylko w refektarzu pewna
część wspólnoty miała dostęp do Słowa Bożego.
Refektarz stanowił też jedno z miejsc uprzywilejowanych,
gdzie wspólnota się spotykała, aby powracać do swego
pierwotnego znaczenia bycia razem. Aby wyznawać
współbraciom swoje błędy i na nowo zyskać ich przyjaźń. Aby
im służyć. Aby pokazać innym jak pięknie i radośnie jest
dzielić ten sam dach i te same marzenia - tak, jakby naprawdę
było się jedną osobą.
Bracia jedząc używali łyżek i widelców z drewna. Pijąc
używali małych kufli lub filiżanek z terakoty. Żywili się
głównie jarzynami, surowymi lub gotowanymi, które okraszali
oliwą z kwesty. Jedli też nabiał. Rzadko spożywali mięso. Pili
wino zmieszane z wodą. W ciągu roku były przestrzegane trzy
okresy postne: pierwszy rozciągał się od Środy Popielcowej aż
do Wielkanocy, drugi od pierwszego listopada do świąt Bożego
Narodzenia, a trzeci, praktykowany tylko w pustelniach, trwał
czterdzieści dni począwszy od Objawienia Pańskiego.
Nazywano go «blogosławionym», ponieważ na jego
zakończenie ojciec przełożony udzielał specjalnego
błogosławieństwa tym braciom, którzy go zachowali.
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We wszystkie wigilie wielkich świąt i w piątki miesiąca
marca bracia spożywali posiłki na gołej ziemi i na klęcząco.
Zanim usiedli do stołu, najpierw pochylali głowę przed
przełożonym i oskarżali się z win, które popełnili, prosząc
wspólnotę o wybaczenie. Często schylali się, by na znak
pokuty ucałować stopy współbraci i obmywać je, gdy bracia
wracali z kwesty.
Poprzez wyrzeczenie się samego siebie i odsunięcie się od
świata brat w pustelni odnajdywał ciszę pustyni i starożytnych
eremów, w której mógł szukać przede wszystkim Królestwa
Bożego i jego doskonałości, w przekonaniu, że sprawy
ostateczne są zapowiadane w duszy tego, który do nich dąży,
i że kontemplacja stanowi drogę uprzywilejowaną do ich
osiągnięcia.
„Nie obawiaj się” - pisał Św. Leonard z Portu Maurycego
do jednej ze swoich penitentek - „nie odbieram sobie życia.
Chociaż cele te wydają się być grobowcami, to wychodzi się
z nich jak zmartwychwstały i wszystko jest słodyczą”.
Traktując swoje ubóstwo jako wybór, brat Józef nadal
mu sens, jak i całemu swemu życiu. Wyrzeczenie się i nędza
przekształciły się w przywilej. W ich objęciach zapuścił się na
pustynię, nad którą Pan Bóg pochylał się, objawiając się
w obłoku i w ogniu. Przemierzało ją całą Jego niedostrzegalne
tchnienie. Tylko akceptując swoją nicość czuł, że może przyjąć
tę bezgraniczną Nicość, która pochłaniała go przez swoją
nieobecność. Zrozumiał to. Dlatego był szczęśliwy odczuwając
zimno, głód i ból. Był szczęśliwy także w umartwieniach, które
sam sobie nakładał według nakazów Reguły. Jego życie
płynęło w nędzy, jak zawsze. Ale to, co wszyscy uważali za

przekleństwo, dla niego stało się błogosławieństwem. Oto
dlaczego został zakonnikiem. Oto dlaczego był szczęśliwy,
czując się ostatnim ze wszystkich, będąc sługą wszystkich. Oto
dlaczego Józef Oddi umarł dla siebie samego i narodził się na
nowo jako brat Dydak. Dla niego ważniejsze było szczęście
innych niż jego własne.
*

*

*

Przydzielili mu celę. Znajdowała się w połowie korytarza
na pierwszym piętrze. Była zwrócona na zachód. Było to
najstarsze i najuboższe skrzydło klasztoru. Przypominało
trochę rudery, w których chronił się brat Franciszek.
Z maleńkiego okienka, wąskiego jak otwór strzelniczy wycięty
w murze, za dachem obory mógł z trudem dostrzec trzy garby
górskiego pasma Ruffo.
Były w kolorze błękitu trochę bardziej intensywnego niż
jasne niebo. Zimą od tej strony wiatr uderzał gwałtownie i z
głuchym odgłosem w mury klasztoru jak morska fala podczas
burzy, podkreślając jeszcze bardziej ciszę.
Mówią, że kotlina Bellegry jest jednym z najzimniejszych
miejsc w okolicy. Wydawało się, że klasztor zatrzymywał całe
to zimno, nie mogąc uwolnić się od niego nawet podczas
gorących miesięcy lata.
Celka była tak malutka, że rozkładając ręce brat Dydak
mógł dotknąć palcami obu ścian jednocześnie. Mógł również
dotknąć sufitu ze spróchniałych desek bez stawania na
czubkach palców. Za posłanie służyła mu deska oparta na
dwóch drewnianych stojakach i siennik z szorstkiego
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materiału, wypchany niedbale słomą z sorgo. Na tym leżał
złożony w kostkę postrzępiony koc. Posłanie zajmowało całą
długość celi. Po lewej stronie przy ścianie stał prosty,
chyboczący się stolik i stołek z bukowego drewna. Całości
umeblowania dopełniał czarny drewniany krzyż. To było
wszystko. Na gwoździu, który wystawał z otynkowanego
wapnem muru, brat Dydak zawiesił obrazek Matki Bożej
z Genazzano. Matka Boża objawiła się w tym miejscu, gdzie do
dziś jest czczona, rozdając od tamtej chwili niezliczone łaski.
Była to Najświętsza Panna, do której modliła się jego matka
i którą nauczył się kochać od dziecka. Teraz był dorosły. Miał
szorstkie dłonie i wiedział dużo o życiu. Ale to spojrzenie i ten
szlachetny uśmiech nadal go wzruszały. I nucił, nawet tego nie
zauważając: „Pewnego dnia pójdę Ją zobaczyć...”
Brat Dydak wzruszył się kiedy zamknął za sobą drzwi
i pozwolił zatrzasnąć się drewnianemu ryglowi. Wiedział, że
przez całą resztę swego ziemskiego życia nie będzie posiadał
niczego innego. I że nie będzie pragnął niczego innego.
Ogarnęła go radość. Położył się na podłodze
z czerwonych cegieł i poczuł jak przeniknęła go obecność
Tego, który zapraszając swoich uczniów, by poszli za Nim,
uprzedził ich, że On, Pan, nie miał nawet kamienia, na którym
mógłby złożyć głowę. Ta maleńka i ogołocona celka miała się
stać miejscem jego spotkania z Bogiem, namiotem na świętej
górze.
Spał w ubraniu. Zmarznięty zwijał się w kłębek pod
szorstkim kocem. Jeszcze bardziej ubogi niż był przedtem.
Ubogi jak ci najubożsi. Ale szczęśliwy i pełen radości, której

nie umiał wypowiedzieć, ponieważ brakowało mu słów
i przykładów, by ją opisać. Była to radość ludzi prostego serca.
Starożytni mędrcy pisali, że zaszczytem jest syn ubóstwa.
Również brat Franciszek chciał być małym i wzgardzonym,
prostym i niewykształconym, poniżonym i nagim, by poślubić
Panią Ubóstwo, najbliższą przyjaciółkę Króla królów. Także
jego współbracia wyzbywali się wszystkiego, ponieważ brak
dóbr materialnych przynaglał ich do szukania cennego skarbu,
którego złodzieje nie kradną ani mole nie niszczą. Nie można
go było osiągnąć raz na zawsze, ponieważ w każdym
momencie przyjmuje kształt i miarę pragnienia.
Dobroć, dobro, którego pragniemy dla innych, a nie dla
nas samych, będzie jedynym dziedzictwem, które będziemy
mogli zabrać ze sobą po śmierci, po naszej śmierci. Ponieważ
ono już samo w sobie umieściło się w czasie i w miejscu
będącym poza naszym życiem, będącym ponad naszym
własnym życiem. Oto powód, jedyny powód, dlaczego
w klasztorach, a szczególnie w pustelniach, wymagano od
braci, aby wyzbyli się wszystkiego, nawet samych siebie.
Mówią Statuty: „Ponadto się nakazuje, aby
w klasztorach-pustelniach żaden zakonnik nie zamykał na
klucz drzwi swojej celi, lecz niech pokoje będą zawsze otwarte,
aby przełożony mógł zawsze do nich wejść i rozporządzać
wszystkim według swego rozsądnego upodobania. On też raz
w miesiącu, w dniu i o godzinie, którą sam wybierze,
w towarzystwie dyskretów, jest zobowiązany wejść do
wszystkich cel zakonników, aby usunąć z nich rzeczy zbędne
oraz zatroszczyć się o to, co konieczne. A z odzieży nie pozwoli
zakonnikom mieć niczego oprócz jednego habitu z tuniką,
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płaszcza i kaptura, pary drewniaków, spodni, sznura
i ręcznika. (...) I co tydzień, w sobotę wieczorem lub
w niedzielę rano, każe na czas umieścić we wszystkich celach
zakonników czysty ręcznik i spodnie; ale maje rozdzielać co
tydzień tylko w miesiącu czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu,
a w pozostałych miesiącach wystarczy, że przydzieli je raz na
piętnaście dni.”
Do tej wymagającej reguły brat Dydak dostosował się
z radością w całym swoim życiu. Na ile mógł, uczynił ją dla
siebie jeszcze surowszą niż była. We wszystkim. W każdym
momencie. Sam robił sobie drewniaki na nogi. Nigdy nie
posługiwał się pieniędzmi. Brat Dydak, choć przecież był
analfabetą, podobnie jak starożytni filozofowie postrzegał
rzeczy tego świata jako pozory i patrzył na każdą z nich
w świetle Boga. Był świadomy, że „bogactwa krępują drogi
ducha” Wyzbyć się rzeczy ziemskich znaczyło wyzbyć się
przywiązania, którego te rzeczy domagają się w sposób
zaborczy. Ubóstwo ciała pozwalało na życie w wolności ducha.
Bez żadnych zastrzeżeń. Brat Dydak zrozumiał, że posiadanie
było zniewoleniem, że ceną jakiejś małej ziemskiej radości
było całe niezmierzone szczęście.
*

*

*

Sąsiednią celę zajmował brat Bernardyn. Brat Bernardyn
pochodził z Cave, dużej wioski leżącej w pobliżu Palestrina,
przed którą rozpościerała się panorama doliny Collerano;
wioska słynęła z orzechów i kasztanów. Z tych okolic brat
Bernardyn miał łagodną szorstkość i prostotę. W młodości

towarzyszył błogosławionemu bratu Marianowi z Roccacasale
podczas kwesty i od niego nauczył się żyć w ciągłej i pogodnej
jedności z Bogiem. O tych latach często opowiadał ze
wzruszeniem swemu nowemu sąsiadowi.
Czynił go uczestnikiem swej prostodusznej i ufnej
radości. Nawet jego małe i drobne ciało poddawało się żarowi
jego duszy. Brat Dydak, młodszy od niego o prawie
dwadzieścia lat, był nim zafascynowany. Słuchał go z wielką
uwagą.
Pewnego dnia brat Bernardyn przyszedł do ojca
gwardiana. „Ojcze gwardianie” - powiedział - „tego roku
w nocy drugiego sierpnia umrę”.
Ta sytuacja wydarzyła się kilkanaście lat po przybyciu
brata Dydaka, w 1895 roku, kiedy miał już pięćdziesiąt sześć
lat i jeszcze długą drogę do przebycia.
Te same słowa powtórzył również bratu Dydakowi,
prosząc go, by czuwał. Kiedy nadejdzie jego chwila, miał
zastukać w ścianę celi. On zaś miał przybiec i odmawiać
modlitwy za konających, trzymając jego rękę w swoich, dopóki
dusza jego nie odejdzie. I miał mu zamknąć oczy na szare
światło tego świata.
Brat Bernardyn mówił o swojej śmierci w sposób tak
pewny i zdecydowany, że bracia, wiedząc jak bardzo
prawdziwa była jego bliskość z Bogiem, uwierzyli mu. Nawet
jeśli żartowali z tego, żeby nie dać tego poznać. Brat
Bernardyn nie okazywał lęku przed tą ostatnią chwilą, którą
coraz częściej wspominał. Nie okazywał przed nią lęku.
Przyzwyczaił się do myśli o śmierci, jako chwili w jego życiu,
w którym zawsze świeciło trochę nieba.
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Nadszedł zatem dzień, który brat Bernardyn
zapowiedział. W Belle-gra świętowano odpust Porcjunkuli.
Ludzi, jak co roku, przybyło bez liku. Przystępowali do
spowiedzi i komunii świętej, a potem zyskiwali odpust zupełny
dla siebie lub dla dusz czyśćcowych. Teraz siedzieli na placu,
jedząc makaron i pieczone jagnię. Śpiewali stonowanymi
głosami. Bracia chodzili od jednej grupy do drugiej, pytając
o starszych, którzy zostali w domu. Słuchali opowiadań o tych,
którzy zmarli w ciągu ostatniego roku. Zachęcali ludzi, by ufali
Panu.
Brat Bernardyn tymczasem po uroczystej Mszy poszedł
uporządkować swoją celę. Chciał, by na noc wszystko było
przygotowane. Ułożył starannie koc na sienniku. Potem zszedł
do brata cyrulika i poprosił, żeby go ogolił, pomimo, że był to
dzień świąteczny. To miał być już ostatni raz, bo przecież miał
się stawić przed obliczem Pana. Chciał zaś tam pójść „w
porządku na duszy i ciele”.
Usłyszał te słowa przechodzący obok ojciec Walenty Cola.
Myślał, że stary brat Bernardyn gada od rzeczy.
- „Czemu raczej nie pójdziesz napić się porządnej
szklanki wina?” -zaproponował mu.
- „Pójdę, oczywiście.” - odpowiedział brat Bernardyn.
I faktycznie, gdy już był ogolony, zajrzał do winiarni
znajdującej się po drugiej stronie krużganku. Brat Demetriusz
z Veroli właśnie napełniał winem dzbany na stół. W tym dniu
była przecież wielka uroczystość, więc na obiad Reguła
przewidywała mięso i słodki deser.
- „Bracie Demetriuszu, czy poczęstowałbyś mnie
odrobiną wina?”

- „Jak to...” - zażartował winiarz - „mówisz, że dzisiaj
w nocy masz umrzeć, a zamiast iść i modlić się, przychodzisz
tutaj popijać wino?”
- „Wiesz co” - dodał brat Bernardyn - „nalej trochę
i sobie, wzniesiemy toast za moją śmierć.”
- „Jeśli tak...”
Brat Demetriusz napełnił dwa kubki czerwonym winem.
Tym najlepszym, na szczególne okazje. Można było na nim
odprawiać Mszę świętą.
- „Niech przyjdzie siostra śmierć!” - zawołał brat
Bernardyn.
Obaj podnieśli kubki i pili małymi łykami w ciszy.
- „Tego roku wino nie będzie takie dobre” - przerwał ciszę
brat Demetriusz - „nie przestaje padać. Winogrona w winnicy
gniją. Tylko te «francuskie» się uratowały.”
Rozległ się dźwięk dzwonu z chóru.
Brat Bernardyn nie zszedł na kolację.
Po komplecie wszyscy poszli do swoich cel. Brat Dydak,
jak to miał w zwyczaju, pozostał jeszcze na modlitwie
w opustoszałym kościele. Wszędzie wreszcie zapanowała cisza
i spokój. Hałas i zamieszanie podczas uroczystości męczyły go.
Wprawiały go w stan przesycenia, od którego potem uwalniał
się przez samotność i pokutę. Bo sytość ciała przyćmiewała
jasność ducha. Przycupnął pod filarem, który podtrzymywał
maleńką drewnianą ambonkę, i pozwolił, aby Bóg napełnił go
swoją przytłaczającą obecnością. Nagle przypomniał sobie to,
co powiedział brat Bernardyn, żeby tej nocy nigdzie się nie
oddalał. I jak go prosił, by czekał na ustalony znak, przez który
miał go uprzedzić o przybyciu siostry śmierci. Ucałował
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posadzkę i pobiegł szybko do swojej celi. Tak jak był, rzucił się
na siennik i leżał z szeroko otwartymi oczami i wstrzymanym
oddechem. Przez okienko wpadało strumieniem przyjazne
i łagodne światło księżyca. Krótko po jedenastej usłyszał słabe
pukanie w ścianę. Zeskoczył z łóżka. Wyszedł po cichutku na
ciemny korytarzyk. Pociągnął za sznurek, który otwierał
skobel od drzwi brata Bernardyna, który podskoczył z suchym
trzaskiem w ciszy nocy. Popchnął delikatnie drzwi. Ale nie
otwierały się, jakby ktoś od środka się o nie opierał. Popchnął
je silniej. Z trudem wcisnął się do celi. Na posadzce leżało
nagie ciało brata Bernardyna. Rozwarte oczy patrzyły w nocne
niebo widoczne przez okienko. Umarł. Przyjął śmierć w taki
sam sposób jak brat Franciszek. Jak ktoś, kto rodzi się do
nowego życia.
Brat Dydak przykrył nagie ciało habitem. Uklęknął obok
i modlił się, aż usłyszał dzwon wzywający na jutrznię.
Wówczas pobiegł powiadomić ojca gwardiana.
Po modlitwach nie wrócił do swej celi. Wyszedł przejść
się po ogrodzie. W celi brata Bernardyna chyba zapalono już
świece. Bo jego okienko było jedynym oświetlonym punktem,
który dziurawił ciemną i zwartą sylwetkę klasztoru.
W pewnej chwili dach z jasnych dachówek ożywił się
niespokojnymi cieniami. Krążyły jak wir. Wydawało się, że
wyskakują z czarnego worka nocy. „To były demony.” opowiadał później brat Dydak kanonikowi katedry
w Palestrina, księdzu Enzo Lena - „Szalały ze złości z powodu
dobra, jakie działo się w pustelni, i gdyby tylko Bóg na to
pozwolił, przyszłyby nas wszystkich udusić”. Kanonik Lena

wspominał, że brat Dydak opowiadając to złapał go za ramię
i gwałtownie nim potrząsnął.
*

*

*

Zaczynały się już pierwsze chłody. Brat Dydak
przekopywał ziemię w ogrodzie. Ziemia stwardniała pod
wpływem mrozu. Błyszczały w słońcu ostatnie główki kapusty
w kolorze zieleni i fioletu. Przypominały wybujałe i złe kwiaty.
Ze szczytu schodów prowadzących do pokojów gościnnych
kucharz dawał mu znaki, żeby przyszedł. Ojciec gwardian
czekał na niego.
Uklęknął przed nim. Ojciec Jan Chrzciciel Sisti
pobłogosławił go.
„Jutro wyruszysz na kwestę.” - powiedział mu - „Na
początku będziesz chodził razem z bratem Marianem z Cave.
On wytłumaczy ci, co masz robić.”
Brat Dydak nisko skłonił głowę. Nic nie odpowiedział.
Jednak jego serce się radowało. Często odczuwał w sobie
wezwanie, by wyjść z tego bezpiecznego miejsca w klasztorze,
by stawić czoła niespodziankom i trudom. Tak często pragnął
doświadczać niepewnego losu najuboższych, którzy nie mogą
powierzyć się nikomu, tylko ojcowskiej dobroci Boga.
Niepewności, którą wybrał brat Franciszek i jego pierwsi
towarzysze, kiedy to opuścili rodzinne domy i miasta,
podejmując ryzyko życia na ulicy, w miejscach uczęszczanych
przez trędowatych, żebraków, złodziei i heretyków. Pragnął
również opowiadać innym o swoim szczęściu oraz o dobroci

43

i miłosierdziu Pana. Pragnął iść i głosić w ten sposób
Ewangelię i zbawienie.
Pobiegł szybko do kościółka. Wyraził Bogu swoją
wdzięczność.
Kwestowanie w pierwszej kolejności oznaczało proszenie
o jałmużnę, żeby zadbać o skromne potrzeby klasztoru, kiedy
nie było innego sposobu zaradzenia im.
Pierwotne «Zarządzenia» pustelni, w trosce
o doskonalsze zachowanie ubóstwa, zabraniały przyjmowania
zboża. Bracia bowiem powinni zawsze powierzać się
w niezawodne ramiona Bożej Opatrzności, „która nigdy nie
zapomina zatroszczyć się nawet o najmniejszego robaczka na
ziemi” W żadnym wypadku nie wolno też było kwestować
pieniędzy. Zabronione było również umieszczanie
w kościołach „skarbonek na składanie jałmużny. Podobnie jak
w pierwszych czasach Zakonu, używanie pieniędzy było
surowo zabronione. Później jednak odstąpiono od tej dawnej
bezkompromisowo-ści. Pozwolono zatem na kwestowanie
zboża, a także pieniędzy, jeśli «było to związane
z obowiązkiem odprawienia intencji” Pozostał natomiast
zakaz kwestowania moszczu w czasie winobrania.
Kwesta jednym słowem powinna „zawsze obejmować
takie produkty jak chleb, wino, oliwa, jarzyny i inne rzeczy
konieczne do utrzymania zakonników, i tylko w takiej ilości,
jaką uznają za konieczną i wystarczającą do dziennego
wyżywienia - kwestując codziennie, lub tygodniowego kwestując co tydzień, lub miesięcznego albo rocznego - gdy
chodzi o rzeczy, o których wiadomo z doświadczenia, że nie
można zaopatrzyć się w nie w inny sposób” Na tej zasadzie,

podczas gdy pustelni w Palombara wolno było zrobić roczny
zapas wina, to samo nie dotyczyło klasztoru w Bellegra,
„mającego wokół liczne tereny obfitujące w wino” I dlatego
„zbędnym było (z wyżej wymienionego powodu) zaopatrzenie
wymienionego klasztoru w beczki lub inne naczynia do
przechowywania wina, oprócz tych sześciu baryłek, które dla
takiego celu w klasztorze już się znajdują” pod karą zwolnienia
przełożonego z jego urzędu.
Tak samo dozwolone było robienie zapasów z płaskurki
i prosa, „gdyż dla ubogich zakonników zupa z nich jest
zdrowsza niż ze wszystkich innych jarzyn, a poza okresem
zbioru nie jest łatwo zaopatrzyć się w nie”.
Ta sama zasada nie dotyczyła innych jarzyn, które często
dobroczyńcy spontanicznie przynosili do klasztoru w ilości
wystarczającej dla zaspokojenia potrzeb.
Odżywianie się wspólnoty zależało więc ściśle od
produktów danej pory roku. Kwestowanie zaś trwało cały rok
z powodu zakazu gromadzenia zapasów.
Jednakże bardziej niż dla Braci, owoce kwesty były
przeznaczone dla ubogich, którzy pukali do drzwi klasztoru.
Jak już wspomnieliśmy wcześniej, było ich wielu.
W niektórych okresach można było ich naliczyć nawet do
dwustu w ciągu dnia. Bracia dzielili się z nimi tym wszystkim,
co mieli. I nierzadko sami rezygnowali z posiłku, aby pozwolić
się posilić komuś głodnemu.
„Ubodzy, którzy przychodzą po jałmużnę, są bardzo
wymagający i natarczywi, i wiecznie niezadowoleni. Kiedy nie
zadowoli się ich, ubliżają i uciekają się do gróźb. Bez pomocy
Bożej nie da się tego znieść.” - Tak wyznał sam brat Dydak,
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kiedy zeznawał podczas procesu beatyfikacyjnego brata
Mariana z Roccasale.
Zdarzyło się pewnego dnia, że niejaki Filip Di Censi
zapytał brata Dydaka, posuniętego już w latach, widząc go
zmęczonego:
- „Czemuż to bracie Józku (tak nazywali go często ci,
którzy znali go zanim został zakonnikiem) chodzisz jeszcze po
wioskach, trudząc się w ten sposób?”
- „Kiedy przyjdziesz do pustelni, zrozumiesz.” odpowiedział brat Dydak.
I pewnego dnia Filip Di Censi przybył do pustelni i - tak,
jak mu powiedział brat Dydak - zrozumiał wszystko. Placyk,
z ustawionym na środku wielkim drewnianym krzyżem
z narzędziami Męki Pańskiej, byl przepełniony biedakami.
Wszyscy dostawali po misce zupy i kawałku chleba.
„Widzisz, mój synu.” - zawołał brat Dydak wychodząc mu
naprzeciw - „Teraz rozumiesz dla kogo tak wciąż się trudzę?”
Innym razem w Agosta wyszedł mu naprzeciw pewien
biedak i poprosił go o coś do jedzenia. Było wcześnie rano.
Brat Dydak miał dopiero zacząć kwestować po domach.
Powiedział mu więc:
- „Zaczekaj trochę. Teraz nic nie mam. Pójdę kwestować
i potem ci pomogę.”
Jednym słowem kwestowanie było formą solidarności
między ubogimi. Tak cudowną jak niecodzienną. Umacniało ją
przekonanie, że ubóstwo jest hojniejsze i płodniejsze niż
bogactwo. Było jednym z tych działań, które czyniły świat
bardziej znośnym, w sposób niezauważalny dla innych.

*

*

*

Po wysłuchaniu Mszy św. i po otrzymaniu
błogosławieństwa ojca gwardiana, brat Dydak i brat Marian
wyszli z klasztoru. Ruszyli drogą w kierunku Anticoli Corrado.
Nie mieli ze sobą niczego prócz worka i kija z drzewa
kasztanowego. Dla brata Dydaka rozpoczynało się w ten
sposób nowe życie. Tak jak rozpoczęło się kiedyś dla braci
Idziego, Leona, Bernarda, Rufina i Anioła z Rieti, kiedy
opuścili wszystko, aby pójść za Franciszkiem i żyć według
Ewangelii.
Tak jak oni, szli od drzwi do drzwi prosząc o jałmużnę,
w słońcu i w deszczu, i przy każdej pogodzie. Szli bosi, nawet
gdy sypał śnieg. Kiedy wchodzili do jakiegoś domu, mówili:
„Pokój temu domowi” Zatrzymywali się dłużej u chorych,
pocieszając ich. Udzielali rad tym, którzy o nie prosili.
Dodawali otuchy matkom, których synowie byli na wojnie.
Modlili się za kobiety niepłodne. Karcili mężczyzn, którzy
bluźnili.
Brat Dydak wyrywał zęby metalowymi szczypcami, które
zawsze nosił ze sobą. Mówiono, że nie bolało.
Rano wstawali na głos «Ave Maria» i uczestniczyli
w pierwszej Mszy. Ludzie zdumiewali się, widząc z jakim
skupieniem się modlili.
Wieczorem, będąc w domu dobroczyńcy, rozpoczynali
modlitwę różańcową.
Musieli być posłuszni dobroczyńcy. Nie czynili niczego
bez jego zgody. Dobroczyńca zastępował we wszystkim
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przełożonego klasztoru. Spali w jego domu, a nie na plebanii
czy w klasztorze innego zakonu.
Idąc modlili się, nigdy nie ustając, nie rozpraszając się
niczym. Nieśli w sobie ciszę pustelni. Ich myśli były skupione
na Bogu.
Siostrzeńcowi, Józefowi Crisostomi, adoptowanemu
synowi Marianny i jej drugiego męża Michała, schodząc
pewnego razu z Vivaro do Vallinfreda, brat Dydak kazał zdjąć
z głowy kapelusz i odmawiać razem z nim różaniec. Brat
Dydak chodząc od wioski do wioski zawsze modlił się na
różańcu. „Zaczęliśmy modlitwę” - wspomina Józef Crisostomi
- „ale w pewnej chwili spotkaliśmy trzy osoby, a ja ze wstydu
i żeby nie zauważyli, że się modlę, założyłem kapelusz. Brat
Dydak zauważył to i zganił mnie. «Jak to!» - powiedział «Wstydzisz się przed ludźmi, a nie wstydzisz się przed
Bogiem?» Wymierzył mi policzek, dodając: «Spoliczkowalem
cię, ażebyś pamiętał, że nigdy nie powinieneś wstydzić się
pokazać, iż jesteś chrześcijaninem i modlić się publicznie».”
Kiedy kwestował, brat Dydak mówił: „Dajcie jałmużnę,
która was nie zuboży, lecz przeciwnie, Pan Bóg pomnoży
wasze dobra” Byl o tym tak przekonany, że często tak
faktycznie się działo. Bywało, że oliwa nie kończyła się
w bukłakach ani wino w baryłkach.
Prosił o jałmużnę, ale najważniejsze było dla niego
pociąganie dusz do Boga.
Ludzie rozumieli, że otrzymywali od niego więcej niż mu
dawali.
Po trzech latach zaczął wyruszać w drogę sam.
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Stało się tak, że spędzał większą część roku poza
bezpiecznym spokojem pustelni. Szedł, kwestując, od wioski
do wioski, od drzwi do drzwi. Prosił dla miłości Bożej o trochę
zboża, wina, oliwy, ”wszystko we właściwym czasie. Nie robiąc
zapasów, jak nakazywała Reguła. Prosił o proso, kilka jajek,
ser, płaskurkę. Wyciągał rękę do panów i do ubogich. Od
każdego prosił według jego możliwości.
Dziękował kobietom, życząc im błogosławieństwa Matki
Bożej Dobrej Rady. Jej obrazek nosił zawsze przy sobie,
w kieszonce ukrytej w rękawie habitu. Z mężczyznami
wymieniał szczyptę tabaki. Dzieci uczył modlitwy.
„Niech Jezus wam wynagrodzi. Święty Franciszek niech
wam to pomnoży.” - Tak za każdym razem dziękował za
otrzymaną jałmużnę.
Nie lubił hałaśliwego towarzystwa. Unikał go. Zdarzyło
się pewnej niedzieli w pobliżu Subiaco, że kiedy nie chciał
wypić w ich towarzystwie, jacyś ludzie złośliwie wylali mu cały
dzbanek wina do kaptura. Nie obraził się. Nie zirytował go ich

śmiech. „Dziękuję ci, bracie” - powiedział tylko - „również
w imieniu mojego kaptura, który pierwszy raz pije wino”. Tak
powiedziawszy odszedł, zostawiając ich wszystkich
skamieniałych.
Opowiadano również o zdarzeniu na drodze
przecinającej na pół płaskowyż Arcinazzo, gdy jechała
z naprzeciwka grupa młodzieniaszków. Wypełniali wóz
ciągniony przez dwie mulice.
- „Hej bracie!” - zawołali, kiedy zbliżyli się do niego,
a jeden z nich pokazał mu brzydki gest ręką.
Był zaskoczony. Ale pozdrowił ich bezbronnym
uśmiechem.
Minęli go już o dobrych kilkaset metrów, kiedy mulice
zatrzymały się i nie chciały iść dalej. I nie sposób było ruszyć
je z miejsca. Zaczęli je bić, przeklinać, złorzeczyć, używając
nieprzyzwoitych wyzwisk. Ale wszystko okazało się
bezskuteczne.
Obserwując z daleka scenę, brat Dydak zawrócił
i zbliżywszy się do opornych mulic, pogłaskał je po pyskach.
Te zaś, jak na umówiony sygnał, posłusznie ruszyły z miejsca,
powodując zawstydzenie i zdumienie chuliganerii.
- „Wybaczcie nam, wujku Bracie.” - zdobył się na odwagę
wyszeptać jeden z nich, tak cicho, że prawie nie było słychać.
To przede wszystkim młodzi dokuczali mu.
Gorycze życia jeszcze nie stępiły ich nieświadomej
bezczelności. Jeden z nich, spotykając go na ulicy, napominał
go:
- „Ej, Bracie! Czemu odbierasz od ust chleb ubogim
ludziom? Weź się lepiej do pracy!”
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- „Jeśli ci czegoś potrzeba, bierz!” - odpowiedział brat
Dydak, z tą tak charakterystyczną prostotą i bezpośredniością,
która potrafiła rozbroić każdego.
Brat Dydak prosił o jałmużnę bogatych i biednych, bez
różnicy. Jednych i drugich jednakowo prosił o gest
pozwalający im czuć się lepszymi we własnych oczach. Ludzie
to zrozumieli. Po pewnym czasie to oni szukali jego,
poszukującego. W zamian za trochę oliwy, butelkę wina,
odczuwali, nie znaną wcześniej, radość darowania. Ci, którzy
nic nie posiadali, mieli tak niewiele okazji, aby pomyśleć
o ubóstwie innych. Ten mały Brat pomagał im spojrzeć na
swoje życie w inny sposób, tak jakby jakieś światło rozjaśniało
od wewnątrz jego znaczenie i tajemnicę. I potem lubili siebie
trochę bardziej.
Widząc cierpienie, umiał obdarzyć odrobiną szczęścia.
Przejmował się tak, jakby sprawa dotyczyła go osobiście.
Dlatego ludzie przyjmowali go w rodzinach jak swojego
domownika. Opowiadali mu o swoich troskach i radościach.
Brat Dydak wędrował od jednej wioski do drugiej. Od
jednych drzwi do drugich. W spiekocie lata, w deszczu,
w śniegu. Troszczył się jedynie o to, by zawsze pozostać
wiernym swemu zadaniu. Powierzonym mu zadaniem było
dbać o ubogich oczekujących od niego chleba. I o ubogich
odnajdujących w nim możliwość otrzymania chleba
miłosierdzia.
O każdej porze roku wędrował boso, mając na sobie tylko
habit. Nawet wtedy, gdy na mrozie pękały i krwawiły jego
stopy, nie pozwalał, by mu je opatrzono sublimatem,
używanym wówczas do ran, choć niejedna kobieta nalegała.

Poprzez to swoje małe męczeństwo chciał odpowiedzieć na
miłość swego Pana, który za niego oddał życie.
To, co zebrał, gromadził w domu dobroczyńcy. Ktoś inny
odwoził to potem wozem do klasztoru.
Godził się na cały trud kwestowania. Kanonik Zygmunt
d'Alessio z Tivoli spotkał go pewnego dnia na drodze, która po
zejściu z równiny Ca-valiere prowadzi stromo w kierunku
Vallinfreda. Był to okres żniw i młocki zbóż. Brat Dydak
otrzymał w darze czterdziestokilowy wór zboża, który sapiąc
dźwigał teraz na plecach. Kanonik zatrzymał go. Zaofiarował
się, że pójdzie poszukać jakiegoś osła, na którym zawiózłby
ładunek aż do wioski.
Nie trudźcie się. Odpowiedział brat Dydak. Rolnicy
pracowali przy nim przez wiele miesięcy, w trudzie i znoju,
a ja nie mogę go podźwigać trochę na moich plecach?
Tym była kwesta: sposobem na umacnianie więzów
między osobami w ubogiej i zapracowanej wspólnocie.
Każdy wnosił swoją część, aby wszyscy mogli się trochę
bardziej poczuć ludźmi.
Z tego też powodu brat Dydak odmawiał przyjmowania
ofiar pieniężnych, chyba że były one przeznaczone na
odprawienie Mszy za zmarłych, za synów będących na
emigracji czy na wojnie, gdzieś w dalekich i nieznanych
miejscach, których nazwy ludzie z trudem pamiętali: Grappa,
Isonzo, Piave... Ale także wtedy on nawet nie dotykał tych
pieniędzy. Kazał składać je do chusteczki, którą zawiązywał
i potem oddawał ojcu gwardianowi zaraz po przybyciu do
pustelni.
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Pieniądz był symbolem rzeczywistości, do której nie
należał. Pieniądz niszczył naturalne relacje ludzi i rzeczy,
podporządkowując ich żądzy posiadania. Świat pieniądza
dzieli się w sposób nieunikniony na to, co się sprzedaje, i na
to, co się kupuje. On zaś szukał dla siebie i innych tylko
wolności.
Wieczorami wracał do domu dobroczyńcy. Posilał się
wraz z rodziną, wybierając dla siebie pokarmy
najskromniejsze. Po odmówieniu różańca i psalmu De
profundis szedł do przydzielonego mu pokoiku. Sypiał na
siedząco, opierając głowę na oparciu krzesła, albo leżąc na
podłodze, tak jak żebracy. Rano kobiety znajdowały nietknięte
łóżko i zwracały mu uwagę. Odpowiadał, że przyzwyczaił się
sam je ścielić. Nic w tym dziwnego, bo któż miałby mu to robić
w klasztorze? Ale one upierały się przy swoim, wiedząc, że nie
spał w pościeli, gdyż między prześcieradłami ukryły swoje
znaki i znalazły je nietknięte. Brat Dydak peszył się wówczas
i zmieniał temat. W końcu zostawiały go w spokoju i nie
zwracały mu więcej uwagi. Ale nie zaprzestały uciekać się do
swoich małych sztuczek, aby mieć zawsze powód do
zadziwienia i plotkowania.
W zależności u kogo mieszkał, rano zjadał kawałek
chleba z kukurydzy i rybę, albo wypijał kubek mleka.
«Śniadanko» spożywał na stojąco, przed wyjściem na
codzienny obchód po prośbie.
Na obiad przyjmował trochę podsmażonej polenty albo
czerstwy chleb, choć czasem proponowano mu zjedzenie
obiadu. Tak zaświadczył pod przysięgą Józef Tortorella
z Subiaco, który był jego dobroczyńcą, a następnie został

dyrektorem Poczty Watykańskiej, radnym prowincji
rzymskiej, Kawalerem Grobu Świętego i Rycerzem Zakonu
Świętego Grzegorza Wielkiego.
Przed obiadem prosił, żeby odmówiono De profundis,
ponieważ - jak mówił - najpierw trzeba nakarmić zmarłych.
Wioski, które regularnie odwiedzał brat Dydak,
znajdowały się w promieniu sześćdziesięciu kilometrów od
Bellegra. Można było zobaczyć je prawie wszystkie z Calvario,
wzgórza po wschodniej stronie klasztoru, na którym pośród
figowców, dzikich śliw i ciernistych krzewów wiła się ścieżka
z czternastoma kapliczkami Drogi Krzyżowej. Po lewej stronie
znajdowało się Subiaco, niewidoczne we mgle, następnie
Rocca Canterano i Roc-ca di Mezzo, Riofreddo i Arsoli, a na
lewo od wzgórz Ruffo były San Vito i Anticoli Corrado. Nad
nimi przejrzystość południowego powietrza pozwalała wyczuć
morze. Brat Dydak widział morze tylko na wielkim fresku
w Genazzano, pokryte niezliczoną ilością statków.
Szedł wzdłuż ścieżki z szarych kamieni. Słuchał szumu
wiatru w lasach pełnych dębów i kasztanów. Wyłapywał w nim
tajemnicze głosy i dźwięki. Zimą, kiedy przemierzał zaułki
wyludnionych wiosek, kostniał z zimna, gdy podmuchy wiatru
wciskały mu się pod habit.
Odpoczywał nad brzegami ruczajów lub na kamieniach
potoków pośród wierzb. Modlił się nieustannie, przesuwając
palce wzdłuż długiego różańca przywieszonego do sznura.
Wiosną upajał go zapach żarnowca, mocny jak miód. Często
zatrzymywał się, opierał ręce na kasztanowym kiju i modlił się
do Ojca wszystkich. Prosił, aby święciło się Jego imię,
i wiedział, że Jego imieniem było stworzenie, był nim on,
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ubogi zakonnik, i ziemiste oblicze chłopów i pasterzy, których
spotykał. Były nim twarze kobiet ubranych na czarno i dzieci,
które, choć jeszcze małe, szły do pracy w górach.
Pewnego zimowego wieczoru pojawił się w Vallinffeda.
Było to na początku 1909 roku. Kobiety, które spotkał
wchodząc do wioski, powiedziały mu, że Marianna zmarła.
Zapalenie pluć zabrało ją w ciągu kilku dni. Pogrzeb odbył się
tydzień temu. Chcieli go powiadomić, ale nie mieli jak. Ukrył
twarz w dłoniach. Nie zachodząc do domu, pobiegł na
cmentarz. Jednak żelazna brama zamknięta była na kłódkę.
Oparł się na niej i patrzył zapłakanymi oczami na świeży
jeszcze grób. Wołał Mariannę po imieniu. Ona od razu
uwierzyła w jego powołanie. Ona wspierała go przeciw
oporom ojca, przeciw jego sprzeciwowi. Ona zawsze
przygotowywała dla niego świeży biały ser, kiedy wiedziała, że
przyjdzie. Nawet jeśli on potem po kryjomu dodawał do niego
popiołu z kominka, żeby umartwić swe łakomstwo. Naprawdę
bardzo kochał Mariannę. Kiedy była mała, przynosił jej z lasu
dziko rosnące owoce. Zrobił też specjalnie dla niej krzesełko.
Takie wyplatane słomą, z wysokim oparciem. W pobliżu jej
grobu widział grób księdza Oktawiusza. Zmarł dwa lata
wcześniej. W tak krótkim czasie została mu zabrana
najpiękniejsza część jego młodości. Długo modlił się klęcząc
przed cmentarzem. Potem wstał i poszedł pocieszyć szwagra.
*

*

*

Modlił się zawsze. Mówili to wszyscy, którzy go znali. To
było widoczne. Wszyscy to mówili. Wydawało się, że jego

spojrzenie tonęło w nim samym. A jednak zawsze był
uśmiechnięty. Jego wielkie, wieśniacze ręce wydawały się tak
lekkie, jakby poruszała nimi jakaś łagodna i niezwykła energia.
Modlitwa wpływała na jego życie wewnętrzne, otwartość jego
umysłu i serca, stanowiła punkt, do którego w każdej chwili
sprowadzał całą swoją osobę.
Słowa modlitw, których nauczył się od księdza
Oktawiusza, nadawały kształt temu jego głębokiemu życiu,
przemieniały je w równie proste postawy. Odmawiał te swoje
modlitwy powoli, bardzo powoli. Pozwalając się porwać ich
tajemniczej rzeczywistości. Wówczas nie zauważał już niczego.
Zdarzało mu się to często, kiedy szedł pustymi drogami,
wędrując od wioski do wioski, na polach, w lasach. W takich
chwilach obecność Bożego majestatu ogarniała go z taką siłą,
że padał na ziemię, żeby go adorować.
Każde swoje działanie poprzedzał modlitwą. Ludzie to
poświadczyli. To miało mu pomóc odnaleźć sens tego
działania, nadać właściwe znaczenie temu, co robił.
„Brat Dydak” - opowiada jeden z jego współbraci - „był
spragniony Boga. I do tej nieustannej obecności Boga przed
jego oczyma dostosowywał całe swoje życie. Odnośnie tego
chciałbym powiedzieć, że nieraz znajdowałem się obok niego
kiedy się modlił, i czułem wówczas wielkie ciepło, które biło
od jego osoby, a po przyjęciu komunii świętej słyszałem jego
sapiący oddech, wyrażający jego wielką żarliwość.”
Moc wzdychającego w nim ducha przeważała nad jego
słabym ciałem. Zdarzało się to przede wszystkim podczas
długich nocnych modlitw. Może niewłaściwie byłoby nazywać
je czuwaniami, ponieważ wówczas jego duch jakby wychodził
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poza ciało, żeby zanurzyć się w spokojnym jeziorze żywej
i tajemniczej obecności Boga. Pokój ogarniał go jak sen.
Jednak nie spał.
Zdrowaś Mario witało go tak, jak pozostawiło go
poprzedniego wieczora, kiedy wzywało ludzi i zwierzęta do
odpoczynku.
W wioskach, do których się udawał, gdy zapadała noc,
często prosił kościelnych w parafiach, aby zamknęli go
w kościele. Zdarzyło się tak w Vallinfreda, jak poświadczył
Antoni Mazza. Także w Capranica, Prene-stina i w Genazzano.
Był taki zwyczaj, że podczas żniw odprawiało się jedną
Mszę świętą o wpół do czwartej rano, kiedy przyroda jeszcze
się nie obudziła. Brat Dydak ofiarowywał się zawsze, że on
będzie dzwonił dzwonkiem, który ją ogłaszał piętnaście minut
wcześniej. Był to pretekst, aby pozwolono mu zostać całą noc
w pustym kościele.
Kiedy klucz już przekręcił się ze zgrzytem w zamku i brat
Dydak został sam w ciemnej i cichej świątyni, zatapiał się
w kontemplacji, oddając się bez żadnych zastrzeżeń
i wstydliwości intensywnej rozmowie ze swym Panem.
W takich chwilach jego oddech najpierw stawał się sapiący,
z powodu trudności utrzymania go w piersi, która zdało się, że
wybuchnie, a później stawał się niedosłyszalny, tak jakby nie
żył. Był to oddech głęboki i przetrzymany, który wystarczał,
aby ożywić inny sposób życia. Podglądali go. Zauważyli, że
niekiedy modlił się mając dłonie pod kolanami. Pewnego
ranka dostrzegł to przypadkiem adwokat Giorgi z Genazzano.
„Klęczał” -zapisał Giorgi - „jakby skulony w kłębek, z czołem
na posadzce, a ponieważ miał głowę zakrytą kapturem,

miałem wrażenie, że jest to stos pozostawionych w kościele
ubrań”
Ten nieruchomy strzęp, rzucony na posadzkę, krył
w sobie życie pogrzebane w Bogu. Ten habit był kamieniem
nagrobnym. Brat Dydak stał się niczym i dzięki temu mógł
spotkać się z wielkim Bezmiarem, który zawierał w sobie
wszelkie życie. Jak toń pociągał On do siebie wszystko.
Znikały wszelkie bariery i granice. Przed nim, ubogim bratem,
otwierała się pustynia słońca, jedyne miejsce, w którym było
możliwe to wielkie spotkanie. W nim niewiedza przekształcała
się w dar mądrości, a ubóstwo - w posiadanie. W mądrość
ogarniającą w sobie - zaprzeczając jej - wszelką wiedzę,
i w posiadanie, które - wykluczając je wszystkie - zawierało
w sobie każde inne posiadanie. I był silniejszy zawrót głowy
spowodowany pokorą, niż fascynacja bogactwem i potęgą.
Tylko wyzbywanie się mogło być nieograniczone i dlatego
mogło zamknąć w sobie bezgraniczną radość. Wiedza
i posiadanie czegoś są zawsze ograniczone, i dlatego mogą
rozdawać tylko ograniczone szczęście. Małe, powierzchowne
upojenia.
Brat Dydak nie umiałby tego nazwać, ale wiedział, że
w swoim odwiecznym porządku rzeczy miały się właśnie tak.
Bóg Jezusa był Bogiem maluczkich, ludzi nic nie znaczących,
ubogich wdów, nędzarzy. Był Bogiem przegranych ludzkich
niedoli. Pochylał się z miłością, z nieskończoną miłością, nad
ludzkim strzępem, rzuconym na posadzkę w zimnym
i opuszczonym wiejskim kościółku, napełniając go
nieograniczoną radością pragnienia Boga. Tyle można

52

powiedzieć na temat Jego braku i jednocześnie Jego
niewyrażalnej obecności.
Zdarzało się to również w domach dobroczyńców. Nocą
brat Dydak, po rozwianiu dziennych roztargnień, w całości
poświęcał czas na modlitwę, uwieńczoną poranną Mszą.
Uczestniczył w niej klęcząc na posadzce, schowany gdzieś
w kącie. Do komunii, którą dzięki specjalnemu pozwoleniu
przełożonego przyjmował prawie codziennie, szedł boso i ze
sznurem okręconym wokół szyi.
Szepcąc tak się modlił: „Oto klękam przed tym ołtarzem,
o Synu Dziewicy Maryi. Chociaż się wyspowiadałem,
spowiadam się ponownie przed Twym Obliczem. Jeśli
zapomniałem jakiegoś grzechu, czy to z powodu wstydu czy
złości, proszę o Twoje miłosierdzie, a nie o sprawiedliwość.”
Tę modlitwę błagalną podyktował Teresie Tiberi z Yallinfreda.
Nosił zawsze ze sobą podniszczoną już książkę
O Naśladowaniu Chrystusa. Jak tylko miał chwilę czasu,
czytał z niej kilka zdań, mozolnie i sylabizując jak w szkole.
Wielu fragmentów nauczył się na pamięć. Stały się częścią jego
sposobu myślenia. Każdy werset był jak ścieżka, która
prowadziła go do tajemnicy zbawienia człowieka. Trudne były
drogi ducha, podobnie jak te, które codziennie przemierzał.
Pełne przeszkód. Nie starczy jednego życia, żeby je zgłębić do
końca. Zamiast przybliżać się, z każdym krokiem horyzont się
oddalał. Wydawało, że jest tam, daleko, tylko po to, by
kierować jego wędrówką.
Spowiadał się każdego tygodnia, a nawet częściej.
Z drugiej strony kratek konfesjonału niekiedy ksiądz płakał

wzruszony, widząc w nim jednocześnie tyle niewinności i tyle
skruchy.
Wielu z nich później złożyło o tym świadectwo.
Przed spowiedzią brat Dydak wzywał miłosierdzia Pana:
„Oto staję przed Tobą, Panie,
ja, ubogi grzesznik.
Nie umiem spowiadać się ani księdzu, ani ojcu,
ani papieżowi czy kardynałowi.
Ty mnie wyspowiadaj, mój Jezu,
Ty bądź moim sercem.
Ze szczerą pokutą za grzechy.
Ty bądź moim sumieniem.
Aniołowie, święci, przybądźcie wszyscy.
Panie, przebacz mi wszystkie moje grzechy.”
Modlitwa, tak żywa w swojej prostocie i tak intensywna,
pociągała każde działanie, wszystkie dni, do świata, w którym
liczyła się tylko logika Boga i Jego chwały, o której brat Dydak
chciał w każdej chwili dawać świadectwo; do świata, w którym
ideały i racje ludzi traciły swój urok i całą atrakcyjność;
w którym wartość rzeczy była oceniana według przyszłości,
a nie według korzyści chwili obecnej. Z tego tajemniczego
świata czepał światło i mądrość, kiedy proszono go o radę lub
o opinię. Widzieli wówczas jak, zanim odpowiedział, głęboko
skupiał się w sobie. I słowa, które później wypowiadał,
pozwalały pojąć rzeczywistość w sposób inny niż zazwyczaj.
Dziwiło wszystkich, że człowiek niewykształcony i prawie
analfabeta potrafił wypowiadać myśli tak jasne i głębokie.
Działo się tak, ponieważ w swej duszy, oczyszczonej z uraz,
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zazdrości i egoizmu, widział on ukryty porządek, który łączy
każdą rzecz z twórczym działaniem Boga. Jego modlitwa była,
owszem, błaganiem, ale przede wszystkim wzdychaniem
kogoś, kto, wolny od wszystkiego, otwiera swe ramiona, by
przyjąć plan Boga, jaki On ma względem każdego człowieka.
Pojmując ten Boży zamysł, dawał on zadziwiające odpowiedzi.
Tylko takich odpowiedzi oczekiwało prostoduszne serce tych
ubogich, pragnące rozwiać udrękę i ból, którymi ich mało
znaczące życie było przesiąknięte.
Opowiadali więc, że brat Dydak przepowiadał przyszłość
i znał tajemnice, że czynił cuda. Było to prawdą. Wprowadzał
bowiem w szare, codzienne życie światło i siłę, których ci
ludzie nie znali. To samo światło i tą samą siłę, którymi Bóg
napełniał tego małego człowieka, który wyzbył się wszystkiego
i leżał przed Nim na wznak jak stosik zapomnianych na
posadzce szmat.
To światło emanowało z jego osoby i z jego słów, tak iż
wywoływał w ludziach zachwyt, którego nie umieli wyjaśnić.
Życie większości ludzi jest skierowane raczej na samych
siebie, na obronę osobistych interesów. Uważają, że tylko dla
tej sprawy warto żyć i cierpieć. Zycie brata Dydaka natomiast
chwila za chwilą otwierało się na tajemnicę Boga, którego
szukał ponad wszystkim i we wszystkim. Dlatego właśnie życie
większości ludzi jest przewidywalne, schematyczne i poprzez
to nużące. Życie brata Dydaka wprost przeciwnie, ubogacało
się ciągłą i nieoczekiwaną nowością, tą nowością, którą może
dać tylko Ten, który czyni wszystko nowe. Jego życie nie było
nadzwyczajne. Nadzwyczajny był sposób, w jaki je przeżywał.
Ludzie zauważali, że było w nim coś innego, coś, co chcieliby

mieć także dla siebie. Nie umieli jednak odkryć jego sekretu.
Mówili o nim, że był święty.
*

*

*

Nad tym rozważał kardynał Filip Giustiniani.
Spędzał swój czas odpoczynku w Rocca Canterano,
w maleńkiej wiosce u stóp zielonego pasma gór Ruffo. Gościł
go w swoim domu wielebny proboszcz Epifani. Poprzedniego
popołudnia nagle zdecydował, że wybierze się do sanktuarium
w Genazzano. Chciał pomodlić się przed obrazem Matki Bożej,
którą aniołowie na skrzydłach przenieśli nad morzem
z Albanii.
Zamówił powóz. Właśnie wsiadał do niego, kiedy
przechodził tamtędy brat Dydak. Klęknął przed nim, by
pocałować jego pierścień. Poprosił go o błogosławieństwo.
Kardynał nakreślił pośpiesznie w powietrzu znak krzyża.
Uderzył go jednak łagodny uśmiech braciszka. Zapytał go skąd
przybywa.
- „Z pustelni świętego Franciszka w Bellegra.” odpowiedział brat Dydak - „Chodzę po kweście. Dziś
wieczorem idę do Genazzano.”
- „Właśnie tam jadę.” - odpowiedział kardynał „Wsiadaj. Możesz jechać ze mną.”
Brat Dydak wymawiał się. Kardynał nalegał.
- „Nie mogę, naprawdę.” - odpowiedział brat - „Muszę
jeszcze pochodzić po wiosce.”
- „Jeśli tak...”
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Kardynał poprawił sobie kapelusz i wsiadł do powozu.
Zamaszystym gestem podniósł lekki płaszcz, zarzucając go na
kolana. Zamknął drzwi. Powóz szybko zniknął w kurzu drogi
prowadzącej pośród kasztanowych lasów do Cerreto. Potem
skierował się do Pisoniano, San Vito i już zjeżdżał w dół
w kierunku Genazzano. Potrzeba było prawie dwóch godzin,
żeby pośród oliwnych gajów, ukazał się ogromny i okazały
zamek Colon-na, wspierany bardzo wysokimi przyporami,
w którym przez pewien czas przebywał również groźny Cezar
Borgia. Droga, która najpierw prowadziła wzdłuż okazałych
ruin rzymskiego akweduktu, wchodziła do Genazzano. Biegła
prawie przez całe miasto, dochodząc w końcu do placu, gdzie
wznosiła się biała fasada sanktuarium.
Kardynał wysiadł z powozu cały obolały po podróży.
I zbladł. Mały Brat stał przed nim, prosząc go raz jeszcze
o błogosławieństwo. Zmieszany nic nie odpowiedział. Był
przekonany, że to halucynacja. Bo przecież nie było to
możliwe, żeby ktoś w tak krótkim czasie przebył tak długą
drogę. Gdyż z Rocca do Genazzano jest więcej niż dwadzieścia
pięć kilometrów, a brat Dydak zapewniał go, że przyszedł
pieszo.
Nie mógł zasnąć. Wieczorem nie wspomniał nikomu
o całym zajściu. Jakiś cud... Nie, to nie możliwe. Lepiej o tym
nie mówić. Śmialiby się z jego naiwności. Takie historie to
zajęcie dla kobiet. Ale myśl o tym nie opuszczała go w żaden
sposób. Kiedy zszedł na obiad, w końcu opowiedział wszystko
swemu gościowi. Ten nie wydawał się być zaskoczonym. Lecz
szybko tego pożałował, kiedy tamten wybuchnął śmiechem.

„Ludzie opowiadają dziwne rzeczy o tym bracie.” powiedział następnie ksiądz prałat Epifani, stając się nagle
poważnym - „Ale wiecie, jak to ludzie...”
Teraz kardynał zirytował się, że nie dano wiary w jego
opowiadanie. Miał ciągle przed oczami pokorną postać małego
zakonnika ubranego w łachmany. I ten jego uśmiech.
„Ostatecznie” - zastanawiał się - „czymże jest cud?”
Przyszło mu na myśl spotkanie Jezusa z Natanaelem.
„Uwierzyłeś we Mnie” - powiedział Jezus do Natanaela „dlatego, że powiedziałem ci: widziałem cię pod drzewem
figowym. Ale ujrzycie jeszcze rzeczy dużo większe” (por. J
1,50-51).
Czyż zadziwienie Natanaela nie było spowodowane
banalnym faktem, takim jaki przydarzył się jemu wczoraj? Bóg
nie dokonywał rzeczy nadzwyczajnych, żeby oszołomić, jak to
robią magowie i sztukmistrze. Bóg dał mu znak - może
dlatego, że oczekiwał od niego pełniejszego nawrócenia.
Oto czym jest cud: tajemnicą, która wdziera się na
moment w życie codzienne. Światłością, która poprzez
szczelinę w mroku pada na szczegół, nie niszcząc go jednak.
To był prześwit z innego świata. Uchylone drzwi poza
człowiekiem, poza jego historią, a zatem i poza jego śmiercią.
Był objawieniem. Wezwaniem. Łaską.
Fakt sam w sobie nie miał żadnego znaczenia. Znaczenie
miała rzeczywistość, na którą ten fakt swoją nadzwyczajnością
wskazywał.
Kardynał Giustiniani zaczynał wszystko rozumieć.
Ogarnęło go wzruszenie. Wybuchnął płaczem.
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Brat Dydak był wyniszczonym narzędziem, które Bóg
wybrał, aby wyjść naprzeciw ubogim ludziom, żyjącym w tych
górach, którzy trudzili się od rana do wieczora, nie dając rady
nawet zapracować sobie na obiad i kolację. Brat Dydak stał się
obecnością Boga pośród nich. Słowem miłości płynącym
z serca Boga. Tego Boga, który dla ubogich zachował swoje
zbawienie. Słowem prostym, które oni mogli zrozumieć.
Słowem cudownym.
To był Bóg brata Dydaka, Bóg patrzący z uwagą na ich
wielkie cierpienia i na ich małe radości, na ich niepokoje
i troski. Bóg, który nie gardził prośbą o przywrócenie zdrowia
chorej krowie, czy o pomoc w odnalezieniu przez krawcową
zgubionej igły. Były to małe, nadzwyczajne wydarzenia, które
ubogi i skromny jak oni zakonnik spełniał z zadziwiająca
prostotą. Czyż Jezus nie powiedział, że wiara może nawet góry
przenosić? Tak samo jak święty Piotr, brat Dydak nie posiadał
niczego oprócz siły swego Pana, aby wynagrodzić dobroć tych,
którzy go obdarowywali, czerpiąc ze swych skromnych
zapasów, i pocieszać dotkniętych cierpieniem.
To był Bóg brata Dydaka, Bóg tak wielki, że nawet
ubodzy mogli Go rozumieć i kochać.
*

*

*

Zdarzyło się, że pogłaskał i tak uzdrowił Werina,
umierające pięcioletnie dziecko, synka Łucji Trombetta
z Vallinfreda, którego ojciec wyemigrował w poszukiwaniu
pracy. Zdarzyło się, że przymnożył wina w pustej beczce Elio
Morelli z Genazzano, który - będąc mu posłuszny - podstawił

pod nią misę i wino zaczęło spływać, aż napełnił nim do
połowy trzy baryłki. To samo powtórzyło się w San Vito
Romano. Podobnie działo się tu i tam z oliwą albo z jajkami.
Denerwował się kiedy uważano go za czarodzieja. Albo
kiedy go pytano o numery, by zagrać na loterii, jak mieli
zwyczaj robić z niektórymi Braćmi w zamian za jałmużnę.
Brat Dydak starał się tylko ukazywać jak dobry
i miłosierny jest Bóg.
I nalegał, aby wszyscy jednakowo starali się być dobrzy
i miłosierni, według swoich możliwości, jeśli chcieli iść do
raju.
Opowiadał Franciszek Petronzi, że w tych dniach brat
Dydak chodził po kweście z klasztorną mulicą, która nazywała
się Dzika. Na wyboistych, pełnych kamieni drogach
w okolicach Cave Dzika straciła podkowę. Brat Dydak
zaprowadził ją do kowala, który miał otwarty swój warsztat na
placu. Ten podkuł ją jak należy i poprosił o zapłatę. Brat
Dydak nie miał ani grosza. Poprosił kowala, żeby zaczekał do
końca kwesty. Wtedy zapłaci mu do ostatniego grosika. Kowal
jednak zdenerwował się i zaczął przeklinać. Gdyby to
powiedział wcześniej, nawet nie rozpoczynałby pracy...
- „Dzika, słyszałaś?” - powiedział wtedy brat Dydak
mulicy - „Ja nie mam pieniędzy, oddaj więc podkowę temu
człowiekowi.”
Dzika zarżała. Potem podniosła nogę i zrzuciła podkowę
na bruk.
Kiedy słuchali tych historii, wielu nie dowierzało.
Uśmiechali się. Ale kto może powiedzieć z całą pewnością, że
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nie jest to właśnie normalne w świecie odzyskanym dla
niewinności? Brat Dydak umiał widzieć poza pozorami. Umiał
czytać na twarzy sekrety duszy. Ponieważ jego spojrzenie było
czyste, mogło więc przenikać tajemnice ludzi i czasu.
Pewnego dnia chodził po kweście w Genazzano.
Zauważyła go służąca państwa Giorgi, która wyszła na zakupy.
Wróciwszy, powiedziała o tym swojej pani. Ta zawołała: „Co za
utrapienie!” Domyślała się, że pewnie zapuka do nich w porze
obiadowej. I faktycznie, jak tylko usiedli do stołu, zadzwonił
do drzwi. Służąca poszła otworzyć. U drzwi wejściowych, na
schodkach, stał brat Dydak. Popisywał się swoim pięknym
uśmiechem sprytnego wieśniaka.
- „Pani Józiu, jest tu ten utrapieniec...” - wołała w stronę
jadalni. I wchodząc po schodach powtórzyła to jeszcze trzy
razy.
Pani zrobiło się bardzo przykro. Przecież wypowiedziała
to zdanie bez żadnej niechęci do niego. Zaprosili go, by usiadł.
- „Pani Józiu, nie róbcie sobie z tego powodu wyrzutów” powiedział brat Dydak - „wiele razy słowa wymykają się
nieprzemyślane.”
Chodząc od domu do domu, uczył modlitwy. Jedna z jego
modlitw jest nadal przekazywana. Brzmi ona tak:
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
O Maryjo, najsłodsza Dziewico,
Matko Boga,
Królowo Aniołów,
Orędowniczko grzeszników,

Ucieczko strapionych,
o czysta Dziewico chwalebna,
otwórz uszy Twej łaskawości
na moje modlitwy.
Pozwól mi z łaski swojej
być blisko sług Twoich,
bo jestem jednym z nich.
Kocham Cię, strzegę Cię,
noszę Cię na piersi.
Oczyść, o Panno Niepokalana,
każdą zmazę grzechową.
Usuń i wyrzuć ze mnie wszystko,
co nie podoba się Twoim oczom.
Oczyść, oczyść tę moją duszę!
W miłosnym uczuciu,
w niebiańskim dążeniu
niech głoszę Twą dobroć.
Spraw, abym miał gorliwego ducha.
Módl się za nami, o Święta Dziewico z Karmelu,
abyśmy mogli uniknąć
kar ognia wiecznego
i po tym nędznym życiu
mogli się rozkoszować Królestwem Niebieskim.
Nie odtrącaj mnie przeto, o Dziewico czysta.
*

*

*

Dla brata Dydaka każde spotkanie było okazją, aby
zachęcić do modlitwy, dobroci, nawrócenia. Chciał, aby
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wszyscy mogli doświadczyć radości poświęcenia swego życia
Bogu.
Adwokat La Fortuna, sędzia pierwszej instancji z San
Vito Romano, przekazał nam niezwykłą opowieść. Pewnego
dnia musiał udać się służbowo aż do Roiate. W drodze
powrotnej złapał go deszcz w miejscu, w którym nie było się
gdzie schronić. „Kontynuowanie podróży wydawało mi się
prawie niemożliwe.” - opowiadał - „Z boku głównej drogi
widoczna była dróżka, a ja, nie znając zupełnie tych okolic,
ruszyłem nią w nadziei znalezienia jakiejś groty albo chaty. Po
kilkunastu metrach, a dokładnie kiedy doszedłem do miejsca,
w którym dróżka kierowała się w dolinę, zauważyłem wielkie
budynki, które w pierwszej chwili wydały mi się jakimś
gospodarstwem. Skierowałem się w tamtą stronę i w miarę jak
się zbliżałem, zauważałem rosnące gdzieniegdzie cyprysy
i jakieś murowane budowle, które rozciągały się równolegle
w kierunku następnego wzgórza. Dotarłem na plac i dopiero
wówczas, gdy zauważyłem kościółek, zrozumiałem, że
zabudowania z pewnością należały do jakichś zakonników.
Moje ubranie było przesiąknięte wodą i czułem jak mi
przylegało do ciała. W dodatku była to druga po południu,
więc do umęczenia podróżą w ulewnym deszczu doszedł
jeszcze głód. Po prawej stronie kościółka były uchylone drzwi,
więc nie zastanawiając się pociągnąłem za łańcuch dzwonka.
Po dwóch lub trzech minutach drzwi otworzyły się i stanął
przede mną Brat Mniejszy.
Nie dał mi nawet czasu, żeby wypowiedzieć jakieś
odpowiednie pozdrowienie, ponieważ miłym i zwyczajnym
głosem, jakby zwracał się do osoby znanej i widzianej po

długim czasie nieobecności, powiedział mi: «Wejdź, rozpalę
trochę ognia, żebyś mógł wyschnąć, a potem przygotuję ci coś
do jedzenia; następnie pójdziesz ze mną odmówić modlitwy
do błogosławionego Tomasza z Cori, a potem porozmawiasz
z przełożonym, który w tej chwili odpoczywa». Słowa te były
wypowiedziane ze słodyczą, a jednocześnie ze
zdecydowaniem, więc ja, zauroczony czułym i głębokim
spojrzeniem tego braciszka, zgodziłem się, nie myśląc nawet,
żeby oponować.
Osuszyłem się trochę w pobliżu ognia, ale potem
pokazało się słońce, więc braciszek zaprowadził mnie do
ogrodu, gdzie zupełnie zregenerowałem siły. Właśnie tam
wspomniał mi o historii pustelni, o pokoiku świętego
Franciszka, o tym jak ten Święty ukazał się błogosławionemu
Tomaszowi, o zakonnikach, którzy w pustelni doszli do
doskonałości. Potem weszliśmy razem do kościółka i razem
uklęknęliśmy przed ołtarzem, gdzie były przechowywane
relikwie błogosławionego Tomasza, i ja odpowiadałem na
modlitwy recytowane przez mojego towarzysza. Kiedy
skończyliśmy i wyszliśmy z kościoła, zapytał: «Słuchaj, czy
chcesz zostać tercjarzem?». Odpowiedziałem, że najpierw
muszę się dowiedzieć, co musiałbym robić, stając się nim, a on
w słowach prostych, lecz bogatych w głębię i treść, odpowiadał
mi i przekonywał mnie. Po krótkiej rozmowie zaprowadził
mnie do pokoiku i poczęstował jeszcze czymś do jedzenia.
Potem powiadomił przełożonego i oddalił się w stronę ogrodu.
W drodze powrotnej z pustelni do San Vito Romano
byłem cały czas pochłonięty tą niepojętą rozmową. W moich
myślach powracała żywa postać tego braciszka i ciągle czułem,
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że jest blisko. Nie umiałem sobie wytłumaczyć tego, czego
osobiście doświadczyłem. Zakonnik okryty płaszczem pokory,
o miłym spojrzeniu, delikatny i przekonujący, prostym
i miłym słowem zdołał przeniknąć do głębi mojej duszy
i ujarzmić mnie do tego stopnia, że narzucił mi swoją wolę
i sprawił, że słodką była dla mnie rezygnacja z mojej własnej
woli.
Wytłumaczenie tego zjawiska tym bardziej mi umykało,
im bardziej starałem się je znaleźć. Ale postać tego brata,
także w swej pokorze, z każdym dniem rosła w mej pamięci,
nabierając gigantycznych rozmiarów, a ja, pieszcząc ją
wspomnieniem, choć nie zdawałem sobie z tego sprawy,
czułem jak powoli znikało w moim wnętrzu wiele małych
próżności i dusza skłaniała się, prawie jakby pociągana
niepokonaną siłą, ku nowym płaszczyznom miłości do Boga
i do bliźniego. Nie umiałem się odnaleźć inaczej, jak tylko
poprzez potrzebę naśladowania, na ile to było dla mnie
możliwe, dobrego braciszka.
On patrzył z taką słodyczą na wszystkich i na wszystko;
swoją słodyczą i czułością potrafił ujarzmiać dusze i zachęcać
je do patrzenia w kierunku jedynego i prawdziwego Światła.
Cóż więc takiego w nim było? Co było ze mną aż do tamtej
chwili? Ja byłem daleki od prawdziwego życia, a moje oczy nie
umiały dobrze patrzeć w kierunku nieskończonego Światła.
Zostałem tercjarzem pewnego listopadowego dnia, a brat
Dydak zechciał być obecny przy tej ceremonii, która odbyła się
w kapliczce zrobionej w pokoiku zajmowanym kiedyś przez
Serafickiego Ojca.

Wydarzenie to przyniosło mi większe zadowolenie
z mojego życia. Zdołałem już wcześniej, przez gorliwą lekturę,
zagłębić się w ducha franciszkańskiego i zaczynałem
odnajdywać w nim siebie po długim okresie zagubienia.”
*

*

*

Brat Dydak przy każdej okazji dokładał starań, aby
doprowadzać do zgody i przywracać pokój w rodzinach. Czuł
się odpowiedzialny za to, co działo się wokół niego. Poczuwał
się do odpowiedzialności za to, co mówił. I za to, co mógłby
powiedzieć. Znał wagę słów. Doświadczył przecież mocy Słowa
Bożego. Wiedział, że słowo może uratować. Wiedział, że jedno
słowo może odmienić życie. Jego słowo miało moc oświecania
rzeczywistości, w której było wypowiadane.
Magdalena Strambotti z Vallinfreda wspomina jak
w marcu 1894 roku w wiosce wydarzyła się rzecz straszna,
która napełniła ludzi głębokim smutkiem. Z bardzo błahej
przyczyny - zdaje się, że chodziło o kurczaka - wybuchła bójka
w jednej rodzinie i pewien młodzieniec zabił wuja ciosami
noża. Wiadomość, nie wiadomo w jaki sposób, dotarła do
pustelni w Bellegra. Brat Dydak, jak tylko się o tym
dowiedział, ruszył do Vallinfreda.
Przybywszy do wioski udał się prosto do domu wdowy.
Była, jak można sobie wyobrazić, w stanie mocnego
wzburzenia. Jak tylko zobaczyła brata Dydaka, dała upust
swojej rozpaczy. Krzyczała, wrzeszczała, tupała nogami. Brat
Dydak najpierw zachęcał ją do uspokojenia się, pogodzenia się
z losem i przebaczenia. Widząc jednak, że kobieta nie słuchała
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jego rad i nie mówiła o niczym innym, jak tylko o zemście,
powiedział: „Mario, musisz przebaczyć. Musisz zjeść wspólny
posiłek z rodziną twego siostrzeńca. Bo inaczej, jeśli ty nie
przebaczysz, to i Bóg nie przebaczy tobie” Nie było odwołania.
Dopiero po jakimś czasie obie rodziny, rozważając to, co
powiedział brat Dydak, pogodziły się. I aby przypieczętować
swoje pojednanie, zasiadły do wspólnego stołu.
„Czyńcie dobro i unikajcie zła.” - takie były, według
Magdaleny Strambotti, ostatnie słowa, jakie wypowiedział
brat Dydak opuszczając jej dom. „Pragnij dobra dla tych,
którzy ci wyrządzają zło, módl się za nich i przebaczaj tym,
którzy cię obrażą” - tak zwykle mówił. Kiedy nalegał, aby
wybaczali, ludzie odkrywali, że są godni uprzejmości, uwagi
miłości, i że są zdolni do uprzejmości, uwagi i miłości.
Otwierali się wówczas na pojednanie ze swoim życiem,
znaczonym uczuciami szorstkości i wulgarności, które
wywołuje walka o przeżycie. Uświadamiali sobie, że życie własne oraz innych -jest cenne.
To wszystko należało do kwesty. To była wędrówka
i jeszcze raz wędrówka, z bardzo krótkimi odpoczynkami,
w długiej, niekończącej się modlitwie. O brzasku dnia
i w nocnym czuwaniu. W upalnym słońcu i w czasie burzy.
Bracia kwestarze kochali trud. Unikali próżnowania. Ludzie
dziwili się, skąd się brało tyle wytrzymałości w ich słabym
ciele. I nie umieli dać sobie odpowiedzi. Bracia modlili się
i trudzili, nawet gdy padali ze zmęczenia. I byli zawsze radośni
i weseli. „On jest zawsze taki sam.” - mówili o bracie Dydaku.
Jak tylko zakończyli kwestowanie, nie zwracali uwagi czy był
to ranek czy wieczór, czy była ładna pogoda czy mocno padało:

wyruszali w kierunku innych wiosek lub wracali do pustelni.
Tego wymagało posłuszeństwo.
Kiedy wracał do pustelni, brat Dydak nie udawał się na
zasłużony odpoczynek. Szedł zaraz do ojca gwardiana,
zdejmował z siebie płaszcz, klękał i prosił o jego
błogosławieństwo. Następnie szedł do kościoła, aby modlić się
za dobroczyńców, ale przede wszystkim aby zaspokoić swoją
głęboką potrzebę rozmowy z Bogiem, przebywania w Jego
obecności i patrzenia na życie Jego oczyma. Zaraz potem
wracał do pracy w kuchni, na furcie, a najczęściej w ogrodzie
lub w lesie.
*

*

*

Było to zimą 1917 roku. Miał już ponad 78 lat. Wracał
z Cori z o wiele młodszym od siebie bratem Jałowcem
z Caprarola. Kwestowali oliwę. Była to już ostatnia kwesta
brata Dydaka. Było ciemno. Brakowało kilka godzin do
modlitw porannych. Brat Jałowiec czuł się zmęczony. Ten
błogosławiony starzec przez całą drogę nie robił nic innego,
jak tylko odmawiał różańce i De profundis. Bolały go
wszystkie mięśnie nóg. Poprosił więc ojca gwardiana, którym
był wówczas o. Michał Pizzuti, by pozwolił mu pójść trochę
odpocząć przed modlitwami w chórze. Ojciec Pizzuti chętnie
udzielił pozwolenia.
Przekonany, że obaj kwestujący poszli do swych cel
odpocząć, sam też udał się do swojej. Po pól godzinie,
schodząc do ogrodu nowicjatu, zobaczył dym unoszący się nad
ogrodem warzywnym. Poszedł zobaczyć któż to rozniecił ogień
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o tej godzinie. Znalazł brata Dydaka. Oczyszczał ziemię paląc
uschnięte badyle. Pracował z zapałem.
- „Bracie Dydaku” - powiedział - „to brat Jałowiec, który
jest młodszy od ciebie, poszedł odpocząć a ty tutaj pracujesz?”
- „Ojcze gwardianie, mamy czas na odpoczynek.” odpowiedział brat Dydak, nie przerywając pracy.
Czas był cennym darem; raz stracony, już nie było można
go odzyskać. To był jego czas przeznaczony do pracy. Brat
Dydak był tego świadomy. To był czas jego ziemskiej podróży.
Jego wędrówki. I dodał:
- „Odpoczniemy sobie w raju, ojcze gwardianie.”
*

*

*

Wieczory i noce w Bellegra brat Dydak spędzał na
modlitwie. Chował się w kościółku, który miał swojski zapach
miejsca, gdzie składuje się narzędzia. Zapach podobny do tego
w okolicznych wioskach. Stare drewno trzeszczało
w ciemności. Napełniało mrok obecnością. Skulony w kąciku,
z czołem przy posadzce, czuł obecność świętych braci, którzy
kiedyś żyli w pustelni. Ich szczątki spoczywały w filarach tego
kościółka, w urnach pod ołtarzami. Radował się ich bliskością.
Ich milcząca przyjaźń dodawała mu sił.
Większą część nocy poświęcał na kontemplację Męki
Pana Jezusa, odprawiając Drogę Krzyżową.
„Rany Chrystusa, ujmujące i piękne” - wzdychał „szczęśliwy kto je ogląda i podziwia,
szczęśliwy kto płacze i wzdycha.
Głowa w cierniowej koronie, ręce i nogi przygwożdżone

za nasze grzechy. Jezu mój, przebacz mi!”
Rozmyślał nad Męką Pana według porządku jaki
proponowało czternaście stacji Drogi Krzyżowej. Obrazy,
oprawione w podziurawione przez korniki ramy z drzewa
orzechowego, były bezładnie rozwieszone wzdłuż ścian
kościoła.
Pierwsza, przedstawiająca Jezusa skazanego na śmierć,
dyndała ukośnie pod pulpitem z ciemnego drzewa. Ponad
rozkrzyczaną hołotą można było dostrzec modlącego się
świętego Franciszka. Niewolnicy nieśli Piłatowi misę pełną
wody.
Drugi obraz zawieszony był na filarze, na którym opierał
się jeden z konfesjonałów. Jezus, chwiejąc się, przyjmował
krzyż na swe ramiona. Krzyż był wielki. Wznosił się ponad
włóczniami, halabardami i kosami z ostrzami w kształcie
półksiężyca.
Brat Dydak przy każdej stacji robił znak krzyża i całował
posadzkę. Szedł boso. Przy każdej stacji robił sobie rachunek
sumienia. Wiedział, że miłość do Jezusa pokazuje się przez
niesienie swojego krzyża, przyjęcie na siebie grzechu świata,
naśladowanie Go w cierpieniu, w upokorzeniu, w całkowitym
unicestwieniu. Błagał, aby był do tego zdolny. Głęboko
wzdychał, tak bardzo bolesny byl dla niego widok cierpień
Pana Jezusa. „Niech żyje krzyż i ten, kto niesie go
z poddaniem” - zapisał.
Doszedł do dwunastej stacji, upamiętniającej śmierć
Jezusa na krzyżu. Seria małych, papierowych obrazów była tu
przerwana i ustępowała miejsca wielkiemu drewnianemu
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krzyżowi brata Wincentego z Bassiano. Był za kratą w kaplicy
po prawej stronie ołtarza, gdzie czczono relikwie świętego
Tomasza z Cori, założyciela pustelni. Zajmował całą jego
szerokość. Po bokach, na tle nieba pokrytego czarnymi
gwiazdami, były namalowane obrazy Matki Bożej Bolesnej
z siedmioma mieczami, które w krąg przeszywały jej pierś,
i święty Franciszek w ekstazie.
Upadał na ziemię przed zsiniałym ciałem umarłego
Chrystusa, naznaczonym niezliczonymi strużkami krwi.
Kolana sterczały Mu jak suche kolby kukurydzy w czasie
zbiorów.
Jego ciało otwierało się rozdarciami podobnymi do ran
owocu granatu. Ukazywało wyraźnie żywe mięso. Brat Dydak
dostawał dreszczy ze zgrozy, patrząc na te wszystkie rany i na
tę całą krew. Na te nogi wykręcone w konwulsji bólu. Na
strzępy skóry zwisające ze zranionego ramienia. Na wiązankę
prawdziwych cierni, wznoszących się nad obliczem jeszcze
młodym i pogodnym. Także po nim spływały strużki krwi.
„Matko, ponad wszystko świętsza,
Rany Pana aż do wnętrza
W serce me głęboko wpój.”
Ten dramatyczny krzyż był dziełem Wincentego
z Bassiano, zakonnika żyjącego w drugiej połowie szesnastego
wieku. Wieku wielu skrajności, w którym przeważała wizja
pokutna religii, wola unicestwienia, upajanie się agresją
względem własnego ja, które chciano wyniszczyć. Wieku
z teatralną wizją zła i bólu. Rzeźbił ten krzyż płacząc. Pracował

na klęcząco, tylko w piątki, najpiew długo się modlił i biczował
aż do krwi.
Brat Dydak starał się realizować dążenia czcigodnego
opata Błozjusza, o których mówiła pewna książka, używana
w klasztorze. Zgodnie ze słowami opata Błozjusza Mękę Pana
trzymał zamkniętą w skarbnicy swej duszy jak drogocenną
perłę. Rozważał Jego rany jako jedyne źródło słodyczy, jako
plaster miodu, jednocześnie płacząc nad nimi gorzkimi łzami.
Zamieszkiwały w nim razem radość i ból. Jedno było
źródłem drugiego. Dziełko O naśladowaniu Chrystusa
mówiło, iż powinien prowadzić życie w umieraniu. „Nasze
zasługi i nasze korzyści” - jak było napisane - „nie polegają na
doznawaniu słodyczy i pocieszenia, lecz raczej na znoszeniu
wielu ciężarów i przeciwności losu” I jeszcze: „Musisz cierpieć,
jeśli pragniesz kochać Jezusa i służyć Mu zawsze”
Chrystus wywyższony ponad ziemią, wystawiony na
mroczny wiatr śmierci, zamykał w sobie całe znaczenie tej
pustelni. Brat Dydak, kiedy dostrzegał ją z daleka, wracając
z kwesty, ostatni odcinek drogi przebywał prawie biegnąc.
Poddawał się jej urokowi i wezwaniu. Tam życie ukrywało się
w śmierci. Siła polegała na zdolności rezygnacji z siebie.
Chwała była w poniżeniu.
„Pogardzał światem, mówiąc, że nie jest niczym innym,
jak tylko komedią.” - powiedziała pewnego dnia Magdalena
Strambotti do ojca Catena. Tylko zapominając o sobie mógł
być dobrym -jak powiedział mu pewnego dnia, bardzo dawno
temu, brat Marian. Tylko zapominając o sobie mógł wyjść
poza siebie, poza swoją śmierć. „Do raju” -jak zwykł
powtarzać.
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Siły zaczęły go opuszczać. Już kilka razy zdarzyło się, że
nagle zemdlał i upadł na ziemię. „Skoki ciśnienia.” - tak
orzekli lekarze. Początkowo sporadyczne, w krótkim czasie
stały się coraz częstsze. Objawiały się stanem nieobecności.
Później działo się tak, jakby pomiędzy nim a światem
zewnętrznym pojawiał się filtr, którego brat Dydak w żaden
sposób nie mógł przełamać. Coś go obezwładniało. Upadał na
ziemię bez czucia. Tak stało się pewnego dnia na drodze
prowadzącej z klasztoru do Bellegra. Znalazła go służąca pani
Julii Arcangeli. Było to pod koniec 1917 roku. Nad ziemią
unosiły się pierwsze mgły i w powietrzu czuć było zapach
mchu. Na odległym froncie chłopcy z okolicznych wsi
przygotowywali się do spędzenia następnej zimy w błocie
i śniegu. Walczyli o ideały, których nie rozumieli. Na nic zdały
się wielokrotne potępienia wojny i nawoływania do pokoju
papieża Benedykta XV. Nad światem zapadała wraz z zimą
ciemność i bezsensowność. Śmierć domagała się coraz
młodszych pokoleń, nie zdających sobie z niczego sprawy.

Teraz przyszła kolej na osiemnastolatków. W wioskach
pozostali tylko starcy.
Także brat Dydak odczuwał wezwanie śmierci. Ale już
wiele lat temu zawiązał z nią pakt przyjaźni. Nie obawiał się
jej. Zrozumiał, że zbliżało się jego spotkanie ze śmiercią, kiedy
ojciec gwardian Michał Pizzuti oznajmił mu, że inny współbrat
miał po nim objąć zbieranie kwesty. Usłyszał, że dla niego
nadszedł czas zasłużonego odpoczynku. Otrzymał pokój
w in-firmerii. Tak zadecydowało dyskretorium. Nawet nie
odważył się sprzeciwić. Uklęknął przed ojcem Pizzuti.
Ucałował obie jego ręce. Poprosił tylko, żeby mógł raz jeszcze
odwiedzić sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady
w Genazzano i Sacro Speco w Subiaco. Chciał pomodlić się do
Najświętszej Panny o wiejskim obliczu, która z maleńkiej
niszy wykutej w murze pokoju jego matki widziała jak
przychodził na świat. Wkrótce miał zobaczyć jej uśmiechniętą
twarz. „Pewnego dnia pójdę Ją zobaczyć” - nucił. Przez tyle lat
-już nawet nie pamiętał, ile - prosił ojej błogosławieństwo dla
niepłodnych kobiet, dla chorych zwierząt, dla wypalonych
słońcem ziem, aby mogły dać to, co było potrzebne do życia.
Teraz chciał Ją prosić w swojej sprawie. A w Sacro Speco
chciał położyć pieczęć świętego Benedykta na nieprzerwaną
ciszę swoich dni i nocy. Na tę ciszę, którą narzucił na swoje
życie. Wizerunek świętego Benedykta z palcem wskazującym
na ustach wskazał jako przykład młodszym współbraciom,
którym rozproszenie przeszkadzało wsłuchać się w tajemnicę.
Oczywiście, że możesz iść, odpowiedział mu ojciec
Michał. Co więcej, poprosił go, żeby pomodlił się również
w jego intencji, ponieważ mając większą odpowiedzialność niż
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pozostali bracia, był narażony na popełnianie większych
błędów.
Przemierzał w ciszy ścieżki ozłoconych lasów. Wiejskie
uliczki, które pachniały moszczem i palonym drewnem. Każdy
krok pociągał za sobą mnóstwo wspomnień, które brat Dydak
zbierał w nieustanną modlitwę. Czasem przeważały w nim
uczucia. Wówczas klękał na wilgotnych liściach. Szeptał:
„Ojcze nasz, który jesteś w niebie...” I wiedział, że niebo jest
tam, gdzie dostrzegał obecność Ojca niebieskiego. Całe jego
życie zamykało się w tych chwilach. Nie istniało nic innego.
Nic z jego przeszłości. I z jego teraźniejszości. Zrezygnował ze
wszystkiego i z siebie samego. Nie istniało nic prócz życia,
które w całości wdzierało się właśnie w tej chwili, w której
przygotowywał się do rozstania z nim. Wszystko było takie
proste. Pełnia zawierała się w pustce, która -jak czuł - stawała
się w nim coraz większa. Jego całe bogactwo było w jego
nagości, która nie mogła być już zupełniej-sza. Rozumiał
bardzo dobrze, że śmierć jest warunkiem osiągnięcia życia
wiecznego i trzeba ją przyjąć. Teraz odczuwał na własnej
skórze, że jego życie miało się rozbić jak pąk rozwijający się
w świetle bez żadnego cienia.
Jego oczy, przenikając skorupę pozorów, postrzegały
tajemnice rzeczy.
Rezygnacja z rzeczy, uczuć, pragnień wytworzyła w nim
przejrzystość pozwalającą mu czytać w sercach
i w wydarzeniach historii. Nie dzięki magii czy umiejętności
wróżenia - jak uważali niektórzy - ale tylko dlatego, że usunął
z rzeczy wszelki blichtr i przebranie, za pomocą których
zazwyczaj człowiek czyni z nich niewolników i używa ich dla

własnych interesów i planów, do tego stopnia, że czyni je
nierozpoznawalnymi.
„Widział rzeczy ukryte, prawie umiał czytać w myślach
ludzi.” - zaświadczyła Róża De Censi z Tarquinia. Podobnie też
Feliks Bernardini, sześćdziesięciopięcioletni emeryt: „Wierni
mieli opinię pełną czci o tym bracie i otaczali go wielkim
szacunkiem. Każda jego rada i każde wykonane przez niego
dzieło było rzeczywistością, która się spełniała. Brat Dydak,
będąc człowiekiem, posiadał nadprzyrodzoną moc
w przewidywaniu, w poznawaniu i w introspekcji w przypadku
niektórych miejsc i ludzkich uczuć. Ludzkie zmysły nie są
w stanie rozeznać i ujawnić tych rzeczy, które widział brat
Dydak. Jeśli ktoś kazał powiedzieć, że nie ma go w domu, a
był w domu, on wiedział, że ten ktoś jest w domu, chociaż go
nie widział. Jeśli wiedział, że ktoś nie chce dać mu jałmużny,
nie szedł według kolejności domów, ale przemieszczał się
z jednego końca ulicy na drugi i pukał do innych drzwi. Wiem
to, gdyż obserwowałem go jako chłopak”.
Zdarza się, że osoby nie mające wykształcenia prostymi
słowami wypowiadają prawdy nadzwyczajne. Zwróćmy przez
chwilę uwagę na zdanie powiedziane przez Bernardiniego:
„Każda jego rada i każde wykonane przez niego dzieło było
rzeczywistością, która się spełniała” Cóż innego chciał
powiedzieć emeryt Bernardini, jak nie to, że czyny
dokonywane przez brata Dydaka wychodziły poza grę
społecznych konwencji, znajdując się na płaszczyźnie
rzeczywistości podstawowych i nieprzemijających? I właśnie
to, że były one wyraźnie widoczne w tym wszystkim, co on
robił.
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Przychodziły do niego kobiety w czerni, które całe swoje
życie przeżyły w żałobie. Pytały o synów żołnierzy i o tych,
którzy mieli się narodzić. Podtrzymywał je na duchu.
Przychodzili do niego nowicjusze, którzy nie byli pewni co do
swego powołania. Dodawał im odwagi, ukazując im
przyszłość.
Obecność Boga w nim czyniła go panem wydarzeń
i rzeczy. Zdawało się, że umie patrzeć na te wydarzenia i na
rzeczy przenikliwie i widzi ich sens i przebieg. Wydawało się,
że wiedział jaki przyjmą kierunek i jak się zakończą.
Wyrzeczeniami i postem usunął kłamstwa życia i teraz ono
otwierało się przed nim czyste i proste. Pomagał rozwiać
złudzenia, którymi wszyscy uporczywie przybieramy nasz los.
Gdy opadły zasłony, jego myśli były tak blisko myśli i lęków
innych, że tak jakby swój, czuł ich ładunek radości i bólu. Nie
czytał z ręki czy z kłębków wełny, jakie tworzyły się
w poduszkach. Nieprawdą było to, co o nim plotkowano.
Porozumiewał się z innymi w głębi swojego istnienia,
oczyszczonego z wszelkiego egoizmu i rozproszenia. Spotykał
się z innymi na płaszczyźnie życia, w akcie, w którym ono dla
wszystkich wytryska z miłości Boga, stwarzającego nas
w każdym momencie. Ale oni nie odczuwali tego. Jego
obecność była wówczas wezwaniem bez słów do
rzeczywistości, której nie mogli zrozumieć, ponieważ ich oczy
były zamroczone głodem, zatroskaniem o jutro, zawiścią
względem sąsiada. Albo winem.
Mówili o nim, że był święty. Prostota brata Dydaka była
tym, co pozostało w nim, gdy wyzuł się ze wszystkiego:
z nędznych rzeczy, które los mu przeznaczył, i z pragnienia

bogactwa, z pożywienia i stroju, z radości i cierpień.
Sprawiała, że „zawsze był sobą” że potrafił być
w bezpośrednim kontakcie, bez żadnego pośrednictwa,
z Bogiem, w którego obecności spędzał noce; z innymi,
z którymi dzielił ich oczekiwania i zadowolenia; z rzeczami,
które kochał i szanował. Nie będąc ubóstwiany, świat
odsłaniał przed nim swoje tajemnice.
Można było powiedzieć, że brat Dydak zniknął dla
samego siebie, że nie zauważał już siebie. Nic już do niego nie
należało. Nawet jego ciało. Ani rzeczy. Ani osoby. Zył
nieświadomy, unoszony prądem życia. Jedyne co posiadał, to
czysta świadomość życia w wielkim świetle Boga. Nie szukał
przyjemności ani własnej korzyści. Na tym polegała jego
czystość, którą ślubował zachować nienaruszoną. Jego
czystość nie ograniczała się do rezygnacji z kobiety i z
przyjemności, ona napełniała całą jego istotę. To była czystość
pełna. Przedstawiała jego sposób życia. Bronił jej modlitwą,
a czasami też postem i pokutą.
Był dla siebie surowym sędzią. Usuwał zdecydowanie ze
swego życia wszelką nieczystość, która, stawiając na
pierwszym miejscu wymagania jego osoby, przeszkadzałaby
Bogu, by robił z nim to, co chciał. Nie wahał się użyć przemocy
wobec siebie samego, będąc jednak łagodny, miły
i uśmiechnięty w stosunku do innych.
Brat Dydak był prawdziwym franciszkaninem. Tak
zawołał nawet papież św. Pius X w 1913 roku, przy okazji
pielgrzymki diecezjalnej Opactwa Subiaco do Rzymu.
Wypatrzył go pośród ponad tysiąca osób obecnych na
audiencji. Ich spojrzenia spotkały się. „Oto prawdziwy syn
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świętego Franciszka” - powiedział papież, zwracając się do
towarzyszących mu kardynałów i dygnitarzy. Obaj byli
bezbronni wobec powiewu Ducha.
W Duchu, zmęczony i wyczerpany już Ojciec Święty,
spotkał się z braciszkiem kwestarzem, który chciał tylko „być
dobrym”. I tak, jak działo się wśród pierwszych towarzyszy
brata Franciszka: „jeden czytał w duszy drugiego” ponieważ
„zachowywali się z prostotą wobec Boga i z odwagą wobec
ludzi”.
Czyż Franciszek nie powiedział, że został wezwany przez
Boga na drogę „czystej i świętej prostoty”, siostry tej mądrości,
„która zawstydza wszelką mądrość tego świata i mądrość
ciała”?
Umysł i serce brata Dydaka ukształtowały się na
podobieństwo Jezusa, i to Jezusa ukrzyżowanego. Jezus nie
był już zewnętrznym wzorem do naśladowania. Stanowi!
wewnętrzną energię jego działania. Jak święty Paweł, tak
i brat Dydak wyzbył się samego siebie do tego stopnia, że to
już nie on działał, ale Jezus, i to Jezus ukrzyżowany w nim.
Taka była natura jego prostoty. Nie miała ona nic wspólnego
z naiwną głupotą ignorancji. Jego mądrością były słowa
Jezusa. Były nią odwieczne zasady. Były nią zdania z dziełka
O naśladowaniu Chrystusa. Miał za sobą trud przystosowania
się do wzoru proponowanego od zewnątrz. Spontanicznie
wyrażała się w nim nowa natura.
Troszczył się o ubogich. O ubogich, którym brakowało
oliwy, zboża, wina; którzy nie mieli zabezpieczenia; którzy tak jak on, tylko w inny sposób - byli bezbronni. Z nimi był
zawsze serdeczny i dobry. Wyłącznie dobry i uśmiechnięty,

choć w swoim obejściu trochę szorstki jak wieśniak. A oni
mówili, że był święty.
Bóg wdzierał się do niego, jak zresztą do każdego
człowieka, w tym punkcie, który wydaje się być dla Niego
najbardziej odległy. Tak jak światło może wedrzeć się tylko do
ciemności, tak nieograniczony Bóg jest przyciągany pustką
i nicością. Brat Dydak sam to powiedział, ale niewielu w to
uwierzyło i niewielu wierzy w to naprawdę. Bóg wdziera się od
dołu, a nie od góry. Jest On błyskawicą, która rozcina ciemne
niebo serca. Jest życiem, które wytryska źródlanym
strumieniem, paląc wnętrzności.
Kiedy Bóg chciał objawić się ludziom, uczynił to
w skrajnym ubóstwie Betlejemu, w niepojętej ciszy Nazaretu,
w całkowitym i wyniszczającym obnażeniu krzyża. To
ubóstwo, niewiedza i nicość jest miejscem Jego objawienia. To
właśnie tam, gdzie brak wszelkiej pewności, powstaje pewność
Boża. To właśnie w życiu, którego nie da się opowiedzieć,
spełnia się doświadczenie Boga. To jest mądrość, która
wychodzi nam na spotkanie na zewnątrz bramy miasta, poza
miejscem, gdzie czujemy się bezpieczni. Tylko w oznajmianiu
śmierci Chrystusa możemy głosić pewność
Zmartwychwstania. Na takich przekonaniach opierała się
mądrość brata Dydaka. Całe jego istnienie zawierało się
w czystym akcie posłuszeństwa wobec życia. Jego pewność
miała wymiar jego nadziei.
„Pod wpływem żywej i głębokiej nadziei, Sługa Boży
prowadził życie modlitwy i pokuty, troszcząc się tylko
o zbawienie swojej duszy, o zbawienie swoich współbraci
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i wszystkich, którzy do niego przychodzili, i nie polegając
nigdy na sobie, lecz ufając wyłącznie Bożej Opatrzności, jak
potwierdzają teksty: «Nadzieja (brata Dydaka) polegała na
prawdziwym i całkowitym zawierzeniu się Bogu». Był
życiowym optymistą i nawet w momentach najbardziej
krytycznych ufał, że będzie dobrze. Dlatego nigdy się nie
niepokoił. Dobroduszność i doskonała radość były jego
cechami charakterystycznymi. Wszelka przeciwność i męka
były dla niego rozkoszą, ponieważ zawsze miał przed oczyma
wieczną nagrodę w niebie. W całym swoim życiu dążył do tego
jedynego celu, aby podobać się Bogu, od którego tylko
oczekiwał nagrody za wielkie poświęcenia, jakie każdego dnia
spełniał z radością. Naprawdę kochał cierpienie, lekceważąc
dobra doczesne, ożywiany nadzieją dóbr wiecznych. Po
mistrzowsku i z miłością wlewał w strapione dusze
chrześcijańską nadzieję i ufność w Boga, wskazując na niebo.
Miał bezgraniczną ufność w dobroć i opatrzność Bożą, również
i w tym, co dotyczy życia materialnego.
Wlewał ufność i odwagę w przełożonych i współbraci,
i w każdego, kto był zatroskany o jutro. Zresztą jego
przewidywania, zawsze optymistyczne, nie zostały nigdy
zaprzeczone wydarzeniami.” - Tak pisze ks. Salwator M.
Vitale, adwokat podczas procesu beatyfikacji. Nadzieja
przenikała całe jego życie. Była światłem, które ukazywało jego
filigran.
Brat Dydak był człowiekiem prostym. Brał Boga na
poważnie. Nie szukał innego Jego obrazu poza tym, który On
sam mu dał: Jezusem, i to ubogim i ukrzyżowanym. Nie czuł
potrzeby czegoś innego.

Brat Dydak był człowiekiem prostym. Rzeczy dla niego
nie miały innej perspektywy poza Bogiem. Jego Bóg nie był
Bogiem niedzieli, Bogiem pobożności. Bóg umawiał się
z bratem Dydakiem w głębi każdego spotkania z ludźmi, ze
stworzeniami i z rzeczami, z radością i z cierpieniem. Nie
odrywał go od codziennego kwestowania, od pracy w ogrodzie,
od warsztatu. Wręcz przeciwnie, ubogacał sens i wartość
codziennych zajęć.
Brat Dydak był człowiekiem prostym. Jedynym źródłem
jego codziennego działania była bojaźń Boża. Podobnie jak
w przypadku Franciszka, ludzie widząc go, mówili
o szaleństwie. Faktycznie dla świata był szaleńcem. Gdyż to, co
liczyło się dla świata, w nim straciło wszelki urok. Radości
i nadzieje, mądrość i niewiedza, ubóstwo i posiadanie opuściły
swe zwykłe siedziby. Ale logika Boga, która jest głupstwem dla
świata, jak mówi święty Paweł, ogarniała każdy moment jego
życia, ożywiała każdą jego chwilę. Wymagała konsekwencji
nawet w sytuacjach o najmniejszym znaczeniu,
przekształcając w bożka wszystko to, co próbowało jej
umknąć.
Życie naturalne i życie nadprzyrodzone utożsamiały się
w świetle jego zazdrosnego Boga. Zdarzały się jednak chwile,
w których to pierwsze wysuwało swe żądania. Wtedy on
zwiększał pokutę i modlitwę, aby nauczyć ciało tego, czego ono
nie chciało pojąć, że on miał być „śmieciem świata, odpadkiem
wszystkich” I że właśnie w tym zawierała się prawdziwa
mądrość i prawdziwa radość.
Brat Dydak był człowiekiem prostym. Był chłopem. Był
pokorny. Zaświadczył ojciec Klemens Martinelli, że pokora
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jaśniała w nim w sposób naprawdę cudowny: „Uważał się
rzeczywiście przy każdym spotkaniu za ostatniego z braci.
Uważał, że nie zasługuje na szczególne względy. Widziałem go
w refektarzu bosego, ze sznurem na szyi, jak całował stopy
wszystkim zakonnikom w postawie uległości, albo, jak sam
mówił, jak «nie-godziwiec». Ten duch pokory uczynił go
uległym nie tylko przełożonym i kapłanom, ale nawet
klerykom, nowicjuszom i tercjarzom”
„Ukrywał siebie samego.” - zeznał brat Benedykt Zaccaria
- „Nie żalił się nigdy, jeżeli jakiś współbrat albo jakiś świecki
go obraził.”
Udawał, że nie zauważał upokorzeń, których
doświadczał.
Pokora była sposobem na pojmowanie świata.
I posiadając ogromną pokorę, miał takie rozumienie rzeczy,
którego inni nie posiadali.
Wydawał się być upokorzony gdy go chwalono. Mówił
o sobie, że jest „grzesznikiem i oszczercą” „największym
grzesznikiem na ziemi” I był o tym przekonany. Ale poprzez
jego tak ogromne uniżenie samego siebie dobroć Boża
wchodziła do domów, wnikała w życie osób, które spotykał.
Jak w przypadku Franciszka, tajemnica Boga objawiała się
poprzez jego uniżenie. Urodził się jako wieśniak i wieśniakiem
chciał pozostać na znak posłuszeństwa Bogu ubogich, który go
powołał, Bogu, który w słabości ukazał swoją chwałę, Bogu
tym bardziej wzniosłemu, im bardziej rozległa była nędza,
w której promieniował.

Bóg jest zawsze o krok dalej od bezsilności człowieka.
I od jego cierpień. Nie istnieje pustka, której On by nie potrafił
wypełnić. Której On by nie chciał wypełnić.
Bóg potrzebuje konkretnych ludzi, ludzi z krwi i kości,
zdolnych dawać i dawać siebie - aż do tego stopnia, że
pozwolą, by tylko Bóg objawiał się w ich działaniu. Potrzebuje
ludzi pragnących usunąć w sobie wszelki sprzeciw i wszelkie
przeszkody dla Jego łagodnego, lecz niepohamowanego
wtargnięcia; pragnących wymazać wszelką skazę albo
przyćmienie, które nie pozwala Jego obliczu odbić się w ich
istnieniu. Brat Dydak należał do tej kategorii ludzi.
Brat Dydak wiedział, że jego powołanie oznaczało
użyczenie swego ciała niepoznawalnemu Bogu. Aby On mógł
udać się w jego ciele do ubogich ludzi w tych górach, gdzie
chodził kwestować. Starał się, żeby im Go pokazać. Starał się,
żeby ludzie zrozumieli, że to był jedyny sens jego trudów i jego
wędrówki. Był dla nich sakramentem Boga, punktem,
w którym ich pragnienie pojednania się, odkupienia
i zbawienia spotykało się z Jego miłosierną dobrocią.
Bóg objawiał się w bracie Dydaku z takim samym
upojeniem miłości, jakie Go skłaniało do ukrywania się
w maleńkiej Hostii na ołtarzu, która odznaczała się pokorą
i zawierzeniem. Brat Dydak również był maleńki i prosty, ale
biła od niego cudowna wielkość Boga, którą każdy nieświado
mie pragnął spotkać.
Wszyscy mówili, że brat Dydak był świętym.
„Bądźcie dobrzy.” - powtarzał ciągle - „Bądźcie dobrzy”
Tak jak powiedział mu kiedyś brat Marian. Nie było nic innego
w jego życiu. Zwyciężony przez Boga, poruszał się w Jego
69

świecie. Tak, jakby żył już przyszłością, która do niego nie
należała. I z tego też powodu brat Dydak był człowiekiem
prostym. Dzięki tej odrobinie raju, prześwitującej przez
zasłonę cierpienia, które wydawało się zakrywać wszystko.
*

*

*

W miejscowości Oricola żył niejaki Wentura. Nikt nie
umiał powiedzieć kiedy ostatni raz ten człowiek postawił nogę
w kościele. Może było to w dniu ślubu. Teraz już był starcem.
Oczekiwał śmierci. Kobiety w domu nie chciały się zgodzić
z tym, by umarł «jak pies», bez pojednania się z Bogiem i z
Kościołem.
Choroba przykuła go do łoża. Przewidywania nie były
dobre. Ale o księdzu Wentura nie chciał słyszeć ani słowa. Nie
miał nic przeciwko Bogu, przeciw Matce Bożej, przeciw
świętemu Rochowi i wszystkim Świętym. Ani nawet przeciw
księżom. Po prostu nie wierzył. To wszystko. Nie był nawet
bluźniercą, jak większość ludzi. Co więcej, było mu przykro
kiedy inni bluźnili w jego obecności. Ale jeśli chodzi o wiarę,
to już inna sprawa. To była rzecz dla kobiet, jak na przykład
dla jego żony.
W tych dniach brat Dydak kwestował w Oricola.
Dowiedziały się o tym kobiety z domu Wentury. Przyszedł im
do głowy pewien pomysł. Najpierw naradziły się. Potem
zebrały się razem u wezgłowia chorego.
- „W wiosce jest brat Dydak, ten, który kwestuje dla
klasztoru w Bellegra.” - powiedziała mu żona - „Chcesz,
żebyśmy go zaprosiły?”

- „Czemu nie?” - pomyślał Wentura. Brat Dydak nie był
księdzem. Uważał go zawsze za jednego ze swoich. Nawet
jeżeli mówili, że był święty. Chłop takjak oni.
- „Idź, zawołaj go.” - powiedział.
Pobiegły go szukać. Przyszedł od razu.
- „Co jest z tobą, Wentura?” - zawołał brat Dydak od
drzwi pokoju.
„Ten wcale nie ma wyglądu księdza.” - zauważył Wentura
- „Uśmiecha się przyjaźnie.”
- „Czuję się źle.” - westchnął.
Brat Dydak uścisnął mu rękę, zacisnął ją w swoich. Były
to szorstkie ręce górala. Poczuł się lepiej po tym uściśnięciu
dłoni. Jak z przyjacielem.
Wentura obserwował małego zakonnika. Miał dobre
spojrzenie. I dobry uśmiech.
Nie mówili nic. Brat Dydak uniósł krzyż wiszący przy
różańcu. Był błyszczący i wytarty od ciągłego dotykania.
- „Wentura, pocałuj go.” - powiedział przekonywująco.
Nie wiedział czemu, ale te słowa podziałały na niego
dziwnie. Jakiś supeł rozwiązywał się w środku. Do oczu
napłynęły mu łzy. Nie wstydził się tego. Nie myślał o niczym.
Wziął krzyż w swoje dłonie i powoli podniósł go do ust. Bogu,
który umarł jak nikczemnik, można było uwierzyć.
Rozmyślał nad tym, podczas gdy brat Dydak schodził po
schodach szurając butami. Miał taki wyraz twarzy ten ubogi
zakonnik... Jakby Bóg objawiał się w tej twarzy pooranej
zmarszczkami, spalonej słońcem i wysmaganej wiatrem.
Księża umieli mówić o Bogu. Wiedzieli o Nim wszystko.
Wiedzieli co należało robić i czego nie wolno było robić. Brat
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Dydak - nie. On ukazywał Boga. Tylko tyle. Miała dobry
pomysł jego żona, że zawołała tego brata.
- „Wypada, żebyś się teraz ogolił.” - powiedziała mu żona
wchodząc.
*

*

*

Brat Dydak był człowiekiem posłusznym. Pewnego dnia
zapisał: „Posłuszeństwo, żeby było miłe Bogu, powinno być
spełniane z gotowością i prostotą, i z taką radością, jaką mieli
Jezus, Maryja czy święty Józef, i wszyscy inni Święci” On stał
się posłuszeństwem. Pozwalał działać Bogu. Pozwalał, aby Bóg
działał poprzez niego. Kim byłby bez Boga? Oddawał się Bogu
jako narzędzie i jako Jego ciało. Pozwalał Mu zawładnąć całym
sobą. W taki sam sposób w jaki ogania nas życie. I dobroć
Boga, Jego uśmiech, objawiały się w nim. Stał się miejscem
Boga, Jego sanktuarium. Jego czas był czasem Boga w tych
miejscach, które odwiedzał. Kiedy miało go zabraknąć, oni
mieli odczuć brak Boga, Jego miłosierdzia. Ubóstwo, głód,
ciemność miały na powrót stać się smutne. Teraz nadchodził
ten czas. Zauważyli to od chwili, kiedy stał się powolny,
utrudzony i niepewny w chodzeniu. Przez znaki, które coraz
częściej dawał w stronę nieba.
Gdyby ktoś zapytał: „Ale cóż takiego nadzwyczajnego jest
w tym bracie Dydaku?” - Nie umieliby odpowiedzieć. Cała
rzecz sprowadzała się właściwie do tego, że jego codzienne
zachowanie i jego dobroć stanowiły jedność. Jego codzienne
zachowanie miało oblicze dobroci.

Widać było świętość po bracie Dydaku. I to nie tylko
w kościele. Nawet wtedy, gdy wypijał łyk - nie więcej mętnego wina z wytłoczonych winogron, mającego posmak
octu. Nawet wówczas kiedy dyskutował o uprawach,
przycinaniu i szczepieniu. I kiedy mówił o Bogu, o Matce
Bożej, o świętym Franciszku, o konieczności bycia dobrym czuło się, że nie mówił niczego, czego by sam nie doświadczył.
Jego życie było szczere. Jak wino z winogron. I jak chleb, który
pachnie zbożem.
Brat Dydak był przekonany o swojej racji. I przeciągał na
swoją stronę tych, którzy go słuchali. Bił z niego urok, którego
nie dało się wytłumaczyć. Był taki sam dla wszystkich: dla
analfabety i dla osoby wykształconej, dla prostych kobiet i dla
kardynałów.
Kiedy w Palestrina skończył swe dzienne kwestowanie,
zwykle prosił 0 nocleg w seminarium. Przekradał się wzdłuż
ciemnych korytarzy, żeby nikt go nie zauważył. Chciał posilać
się w kącie w kuchni. Ale nie pozwalali mu. W refektarzu
siadał przy stole seminarzystów, którzy go sobie prawie
wyrywali. Brat Dydak uwielbiał tych młodzieńców
o niewinnym uśmiechu, ponieważ mieli zostać kapłanami.
A oni go kochali miłością synowską, gdyż po spotkaniu z nim
ich wiara się umacniała.
- „Bracie Dydaku, do czego uciekasz się w chwilach
trudnych? Kiedy nie wiesz dokładnie czego Pan chce od
ciebie?” - zapytał go pewnego dnia kanonik Lena podczas
spaceru w ogrodzie seminaryjnym.
- „Proszę!” - odpowiedział, wyciągając z kieszeni
książeczkę O naśladowaniu Chrystusa, którą zawsze nosił ze
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sobą - „Modlę się, a potem otwieram w dowolnym miejscu.
To, co czytam, wydaje się napisane właśnie dla mnie, żeby mi
pomóc w tej chwili. Bóg ani na chwilę nie przestaje nas
kochać, księże Lena.”
Rozmawiali o wielu sprawach. W pewnej chwili brat
Dydak w ferworze rozmowy nagle zatrzymał się i urwał w pół
słowa. Uklęknął i prosił kanonika o wybaczenie za swoją
zarozumiałość. Ponieważ on, będąc nie-uczony, pozwolił sobie
rozmawiać o sprawach tak wzniosłych z teologiem.
Pobłogosław mnie, księże Lena, i przebacz mi moją pychę.
Zaskoczony ksiądz nie wiedział co powiedzieć. Pomógł mu
wstać z ziemi i nie miał odwagi poprosić, aby to on go
pobłogosławił, tak jak tego pragnął.
Ksiądz prałat Józef Angelucci, który był rektorem
seminarium w Palestrina, wspominał po śmierci brata
Dydaka: „Uwielbiali go i kochali go. I nie zapomnę nigdy
pociechy duchowej, jakiej doznałem w duszy, mając okazję
rozmawiać z nim o sprawach duchowych. Posiadał w sobie
prostotę i szlachetną duszę, mniszą niewinność życia,
roztropność w sądach i słowach, tak iż czułem się szczęśliwy,
gdy go spotykałem” Mówił o teologii nie z autorytetem kogoś,
kto ją studiował, ale z wyższym autorytetem kogoś, kto spotkał
Boga w swoim codziennym doświadczeniu. Na polach, przy
wezgłowiu chorych, w ruderach ubogich, w których
chrześcijanie mieszkali razem z kozami, w kościołach
zatęchłych i opuszczonych.
*

*

Życie brata Dydaka było szczere. Było to życie proste.
Zycie zwyczajne. Tak, jak może być proste i zwyczajne życie
brata kwestarza, brata ogrodnika. Ale było przeżywane
w sposób nadzwyczajny. Ponieważ ożywiał je Duch, który
czyni nowym i nadzwyczajnym wszystko, nawet to, co jest
najbardziej banalne.
Pewnej nocy po jutrzni zabrał się do rozczyniania ciasta
na chleb z bratem Agnello z Rocca di Papa. Robił to często,
kiedy nie kwestował i był w klasztorze. Pracowali w pocie
czoła, odmawiając zdrowaśki. Zakończywszy rozczynianie
ciasta, kazał bratu Agnello, aby czuwał nad rośnięciem ciasta.
Miał zawołać go w odpowiednim momencie. Dorzucił chrustu
do pieca. Zamknął otwór czarną, masywną, żelazną płytą
i podparł ją dwoma wielkimi kamieniami. Potem poszedł do
kościoła modlić się. Jedną z przyczyn, dla których lubił robić
chleb, było to, że mógł całą noc spędzić w milczącej obecności
Tego, który, aby zostać z nami, stał się chlebem do
spożywania. Podczas tych nocy doznawał silnego wzruszenia,
kochając i czując się kochanym. Upłynęło sporo czasu, a brat
Agnello go nie wołał. Zerwał się. Przebiegł krużganek długimi
susami. Zastał go śpiącego. Zaczyn wypływał na podłogę
ubrudzoną węglem i pełną suchych liści. Obudził go. Kiedy
uświadomił sobie co się stało, brat Agnello mało nie zemdlał.
Co powie ojcu gwardianowi? Brat Dydak widział jego
zgnębione i sparaliżowanie upokorzeniem oczy.
- „Zabieraj się do pracy” - powiedział - „Wszystkiemu
można zaradzić!”

*
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Zebrali ciasto. Zaczęli formować je na białych od mąki
stolnicach. Podzielili wszystko na bochenki, zaznaczając na
nich w środku znak krzyża. I włożyli je do pieca.
- „Widziałeś?” - zawołał zwycięsko brat Dydak, śmiejąc
się - „Teraz zaczekaj tutaj chwilę.”
Wyszedł ponownie na krużganek. Skręcił w lewo i zszedł
do piwniczki. Napełnił mały kufel winem i podał go bratu
Agnello.
- „To pomoże ci się pozbierać.”
Kiedy wyjęli chleb z pieca, był doskonały. Był taki jak
zawsze: wypieczony na złoty kolor i pachnący. Prosty i dobry.
Radością dla niego był duch Boży, obecny we wszystkich
codziennych sprawach.
*

*

*

„Im bardziej ktoś jest jednolity w sobie i staje się
prostego serca, tym bardziej pojmuje bez trudu wiele
wzniosłych rzeczy, ponieważ otrzymuje z wysoka światło
zrozumienia. Dusza czysta, prosta i stała nie rozprasza się
wśród licznych trosk, ponieważ wszystko czyni na chwałę
Bożą, a gdy chodzi o nią samą, stara się uwolnić od szukania
samej siebie.”
Położył podniszczoną książeczkę na stole. Schował
okulary do tekturowego futerału. Zdmuchnął małą oliwną
lampkę. Rozległ się dzwon wzywający braci do chóru na
poranne modlitwy.
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Z wiosną jego stan się pogorszył.
Wojna się skończyła. Zycie powoli i z trudem wracało do
normalności. Wszędzie liczono poległych. Kraj wyszedł
z wojny zubożony i zniszczony.
Paraliż, który dotknął go pod koniec ubiegłego roku,
postępował. Nie było żadnych oznak poprawy. Czasami jego
umysł miewał zaćmienia. Były dni, kiedy nie rozumiał dobrze
tego, co się do niego mówiło i sam mówił od rzeczy.
Udzielono mu ostatniego namaszczenia.
Do trudności spowodowanych paraliżem dołączyły się
jeszcze problemy niewydolności krążenia i arteriosklerozy.
Skóra jego twarzy się rozciągnęła. Stawała się prawie
przezroczysta. Wydawało się, że odmłodniał.
Czuwał przy nim, pełen przyjacielskiej czci, brat Leon
z Ferentino. Był biednym analfabetą, który poświęcił swoje
życie na służbę chorych i starców. Pomagał mu wstawać
z łóżka, myć się. Prowadził go do kościoła, dopóki było to

możliwe. Karmił go. Odmawiał z nim różaniec. Towarzyszył
mu przy jego ostatnich krokach przed spotkaniem z Panem.
Ale były też dni, kiedy wracały mu dawne siły i mógł
panować nad swoim ciałem. Wówczas wstawał sam. Myląc
czujność brata Leona, szedł do lasu. Zamyślał się przed
okazałym kasztanem, o czarnym i poszarpanym pniu, który
zaszczepił święty Tomasz. Nazywali go kasztanem świętego
Tomasza z Cori. Wydawało mu się, że jest podobny do tego
drzewa, które zdawało się martwe, a teraz strzelało zielenią.
Odrodził się. Limfa, która pozwoliła zajaśnieć nowym liściom,
dodała żywotności także i jemu. Szedł dalej między graby
i dęby.
Pewnego dnia potknął się i upadł. Zauważył to ojciec
Bernardyn Ceci, przechadzający się po ogrodzie nowicjatu. To
był cud. Kiedy zapytali go dlaczego tak robi, nie umiał
odpowiedzieć. Nie rozumiał zresztą, co się do niego mówi. Nie
wiedział nawet gdzie jest. Wskazywał znajdującą się naprzeciw
górę, widoczną ponad murem ogrodu. „Gliu Confurco” mówił. «Gliu Confurco» było tym miejscem, gdzie usłyszał
wezwanie Pana. Patrzył na górę nieobecnym wzrokiem. „Oto
jestem, Panie!” - szeptał.
Brat Dydak nie chciał zmienić sposobu życia. Dalej spał
na wypchanym liśćmi sienniku. Nie chodził spać wcześniej niż
inni. Zachowywał posty nakazane przez Regułę. Ale
przyjmował kilka łyżek gorącego rosołu, którym brat Leon go
karmił.
Nosił krzyż w swoim ciele. Stał się z nim jedną całością.
Uważał go za dar, który trzeba przyjąć w całości.
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Kiedy pytali go jak się czuje, odpowiadał zawsze:
„Dobrze. Dobrze” Głaskał rękę tego, który go odwiedzał. Ale
nie zawsze pamiętał jego imię. Zaczął mylić braci.
Pod koniec maja stan jego zdrowia jeszcze się pogorszył.
Ponownie otrzymał ostatnie namaszczenie. Potrzebował stałej
opieki. Do brata Leona dołączyli na przemian brat Gabriel
Benemeglio i brat Serafin Biral. Sadzali go na zniszczonym
fotelu. Klasztor nie posiadał innych foteli. Wpatrywał się
w kwadratowy kawałek nieba okolony ramą okna,
wychodzącego na dolinę i na szczyt San Vito. Swoich gór
stamtąd nie mógł zobaczyć.
„Dziękuję Ci, o mój Boże, za ubóstwo, w którym dałeś mi
się urodzić.” - mówił - „Za ubóstwo, które wybrałem
i pokochałem. Za wiarę moich rodziców. Za miłość Marianny.
Za miłość Agatki, której się wyrzekłem. Za pracę, od której
bolały plecy i ręce. Za głód.
Za to, że wezwałeś mnie, abym Ci służył w tej pustelni,
dziękuję, o mój Boże. Za dobry przykład moich współbraci. Za
moją ignorancję. Za radość, jaką odczuwałem, kiedy
przychodziłeś do mnie podczas nocy spędzanych na
modlitwie.
Dzięki, że dałeś mi możliwość i odwagę pomagać
kobietom, które pragnęły dziecka, a nie mogły go mieć;
matkom, które płakały z powodu dziecka chorego czy
będącego daleko; chłopom, którzy przeklinali z powodu
śmierci mlecznej krowy i z powodu suszy. I za te chwile, kiedy
podpowiadałeś mi właściwe słowa, aby dodać odwagi
współbraciom, których kuszenie napełniało melancholią
i niepewnością. Dzięki.

Dzięki, że napełniłeś moje dni bólem, trudami. Przywilej,
którego nie byłem godzien. Dzięki za moje porażki w oczach
świata.
Dziękuję za złośliwości ludzi, za agresywność ubogich. Za
ciszę lasów, za upał, za deszcz. Za leśne owoce. Za odwagę,
z jaką pozwoliłeś mi stawić czoła rozbójnikom i złym duchom.
Dziękuję Ci za moje długie życie, które teraz gaśnie. Ja
składam Ci je w ofierze za moją duszę i za dusze wszystkich
ludzi. Za moją duszę, która niebawem stanie przed Tobą, i za
duszę tych ludzi, którzy zagubili się w gąszczu życia.”
Na początku czerwca stan brata Dydaka stał się
krytyczny, „nie stracił jednak świadomości ani używania
zmysłów” Ojciec Michał Pizzuti, będący wówczas gwardianem,
tak pisał: „Modlił się nieustannie, radował się słuchając
o Bogu, o Najświętszej Pannie, o Świętych, o niebie. Kiedy
słuchał tych opowieści, jego oczy błyszczały z radości, jego
oblicze rozpalało się, na jego ustach pojawiał się uśmiech.
Często prosiłem go, by zaśpiewał tą piękną pieśń do
Najświętszej Panny, która mówi: «Do nieba, do nieba, do
nieba pójdę zobaczyć Ją pewnego dnia...». Był wówczas
szczęśliwy, powtarzał ją z zapałem, śpiewał ją kilkakrotnie.
Śpiewał ją również na kilka godzin przed śmiercią”
Ojciec Pizzuti opowiada dalej: „Było to 3 czerwca 1919
roku, około godziny 16.00. Z budującą pobożnością przyjął już
sakramenty święte, polecono również Bogu w modlitwie jego
duszę. W kościele przygotowywano się do odprawienia
nabożeństwa do świętego Antoniego, gdyż był to wtorek, a ja
powiedziałem do niego: «Bracie Dydaku, my idziemy teraz do
kościoła odprawić nabożeństwo do świętego Antoniego, a ty
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przez ten czas śpiewaj: „Do nieba, do nieba, do nieba...”
i czekaj na nasz powrót. Tylko nie umieraj! Zaczekaj, aż
wrócimy, a potem pójdziesz do Raju».
Wykrzywił usta w uśmiechu i cichutkim głosem zaczął
śpiewać wspomnianą piosenkę. Ja wraz z innymi zakonnikami
zeszliśmy do kościoła na nabożeństwo. Został z nim tylko brat
Leon Mastrosanti, który się nim opiekował.
Po zakończeniu nabożeństwa wróciłem do infirmerii,
zobaczyłem, że jego stan się pogorszył i powiedziałem mu:
«Bracie Dydaku, nabożeństwo się skończyło, teraz możesz iść
do nieba, żeby zobaczyć Matkę Bożą».
Uśmiechnął się, ale nic nie odpowiedział. Zamknął
oczy...”
Każdego ranka, jak tylko się obudził, odkrywał, że jego
umysł był wciągany w świat silniejszy od niego, który domagał
się uwagi jego serca. To był szacunek kobiet; to były
opowiadania mężczyzn o pogodzie, o pracy w polu; to były
potrzeby ubogich. Gubił się na tych drogach. Jak trudno było
odnowić w sobie ciszę i wewnętrzną pustkę, które zapowiadały
nadejście Boga. Boga, który wydawał się być nieobecny w tym
surowym świecie. Boga bez oblicza, którego jednak czuł blisko
siebie w każdym momencie.
Teraz w końcu widział jak zanurza się w tę wielką Nicość,
świetlaną i spokojną, w tę nieobecność, w której rozlewało się
nienasycone pragnienie, jak spragnione światła oko szeroko
otwarte w nocy. Jak wielki był ten niewidoczny Pan.
Zaprawdę, warto było opuścić wszystko i zapomnieć o sobie,
aby rozkoszować się tą radością, która otulała go jak mgła,
i która -rozumiał to - była tylko zapowiedzią jakiejś radości

jeszcze większej, która zdawała się wyniszczać mu ciało, umysł
i serce, żeby mógł ją przyjąć.
„Po jakiejś pół godzinie” - kontynuuje ojciec Pizzuti „otworzył ponownie oczy, popatrzył w górę, jego twarz lekko
się zaróżowiła, jakby ujrzał coś miłego. Trwało to chwilę,
potem zamknął oczy i spokojnie oddał ducha.”
Jak owego lata, gorącego i tak odległego, w Fonte dei
Lombi, kiedy zbierał kłosy z matką i z Marianną, jak w każdym
momencie swojego życia, tak i w chwili śmierci mógł
powiedzieć: „Oto przychodzę... pełnić Twoją wolę” Jego życie
było nieprzerwanym aktem posłuszeństwa Bogu, który
objawiał swoją wolę w słowach przełożonych, w potrzebach
ubogich, w zjawiskach natury; Bogu, który pozwalał słyszeć
swój głos w lekkim powiewie ducha.
Całe jego ziemskie życie można było zamknąć w jednym
akcie poświęcenia się dla uzyskania przebaczenia tak własnych
grzechów jak i grzechów całego świata, które brat Dydak brał
na siebie, tak jakby to były jego własne grzechy. Błagał Boga
krzykiem cierpienia, aby wynagradzać i upraszać łaski.
Modlitwa i ofiara zlewały się w jedno. A teraz, w godzinie
śmierci, wznosił modlitwę do Boga całą swoją osobą, składając
siebie w ofierze. „Spraw Panie, żeby ostatni spazm śmierci był
aktem prawdziwej skruchy za obrażanie Twojej nieskończonej
dobroci” - tak zapisał kiedyś, krótko po przybyciu do pustelni.
W śmierci okazywał Bogu swe całkowite posłuszeństwo.
Nie mówił tego słowami, ale angażując w to całe swoje
istnienie, które teraz do głębi łączyło się z okrzykiem Jezusa
na krzyżu. W ciszy otwierał swą duszę na ten nadludzki
okrzyk, spalając się w tym najwyższym akcie ofiary
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i posłuszeństwa w chwili śmierci, a jego biedne ludzkie życie
stawało się żywym kamieniem niewidzialnego kościoła
niebios.
Ostatni, zupełny akt posłuszeństwa przenosił go
z doczesności do wieczności.
Był zawsze bardzo zasmucony grzechami innych.
Wynagradzał za nie we własnym ciele przez post i cierpienia.
Płacząc nad innymi, płakał nad sobą. Bo wiedział, że nikt nie
zbawi się sam. Wiedział, że cierpienie Jezusa nie jest
zakończone dopóki choćby tylko jeden człowiek nie uznawał
Go za Pana swego życia. Uczestniczył w cierpieniu Chrystusa
i prosił Go, aby pozwolił mu uczestniczyć w swej misji
zbawczej.
Brat Dydak odnosił do siebie zachętę, jaką św. Ignacy
z Antiochii skierował do chrześcijan w Efezie: „Módlcie się
nieustannie za wszystkich ludzi: również dla nich jest nadzieja
nawrócenia i zjednoczenia z Bogiem... Na ich gniew
odpowiadajcie waszą łagodnością; na ich próżność - waszą
pokorą; na ich błuźnierstwo - waszą modlitwą; na ich błąd waszą stałością w wierze; na ich okrucieństwo - waszą
dobrocią, która unika odpłacania złem za zło. Przez naszą
dobroć okażmy się ich braćmi”.
Czym było w istocie życie w pustelni, jeśli nie
wielkoduszną gotowością do znoszenia słabości innych,
składając w ofierze za wszystkich swe życie, jak uczynił to
Jezus, jak uczynili to męczennicy, jak uczynił to święty Ojciec
Franciszek? Czym było w istocie, jeśli nie kontynuacją walki
Jezusa z nadal szerzącym się złem?

Kiedy bracia z pustelni wyniszczali samych siebie, chcąc
uczestniczyć w męczeństwie Jezusa, w rzeczywistości pragnęli
nieosiągalnej pełni miłości.
Brat Dydak czuł się w komunii ze wszystkimi ludźmi
i wiedział, że gdy jeden z nich grzeszył, cierpiało przez to całe
Ciało, w którym byli złączeni. A zatem także i on. W każdym
momencie odnawiała się, tak dla niego, jak i dla każdego
człowieka, potrzeba, aby dopełniała się męka Jezusa.
To właśnie zło, ograniczenia człowieka, sprawiały, że nie
była ona zakończona.
To nie udręki szukali bracia z pustelni, kiedy zadawali
cierpienia swemu ciału. Chcieli uczestniczyć w cierpieniach
Jezusa, aby dopełniać dzieła zbawienia. W męczeństwie chcieli
budować miłość. W codziennym umieraniu dla siebie i dla
świata, w zupełnym wyrzeczeniu starali się upodobnić do
Jezusa ukrzyżowanego, ponieważ byli świadomi, że są
odpowiedzialni również za życie innych. Była to sprawa
miłości. Sprawa serca. Sprawa szczęścia.
Ginąc, byli pewni, że wygrają. Ponieważ racje życiowe nie
są prawdziwymi racjami. Jedynymi prawdziwymi racjami
życia są tajemnicze słowa Boga i zaangażowanie, z jakim
człowiek umie je przyjąć.
W ostatniej potyczce ze śmiercią brat Dydak odniósł
w walce piękne zwycięstwo. W chwili śmierci wreszcie posiadł
życie. W mroku śmierci. Jak złodziej w nocy.
*

*

*
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Przenieśli ciało do kapliczki przy infirmerii, poświęconej
świętemu Tomaszowi z Cori. Nie stracił swego uśmiechu. Od
ołtarza biła woń białych lilii świętego Antoniego. Położyli go
na wyblakłym całunie, na posadzce z czerwonych cegieł.
Oparli głowę, okrytą kapturem, na stopniu ołtarza. W drżącym
blasku świec wydawało się, że oddycha.
Wieść rozeszła się szybko po okolicznych wioskach. Był
to okres żniw i młocki żyta. Na polach było dużo pracy. Ale
wszyscy chcieli być obecni na pogrzebie małego brata, który
odkrywał przed nimi sekret ich życia. Pomógł im zrozumieć
wzniosłość cierpienia. Mówił, że Bóg jest Bogiem ubogich.
Wszyscy chcieli przybyć na pogrzeb małego brata, którego
często szukali, choć właściwie to on był tym, który szukał.
Starał się o pokój w ich rodzinach i karcił tego, kto w jego
obecności bluźnił.
Brat Dydak umiał tak dobrze ukrywać dary Boże, iż nie
wydawał się wcale taki nadzwyczajny, jakim był faktycznie.
Tak myślał sobie o nim ksiądz Antoni Pistilli, proboszcz
kościoła pod wezwaniem Najświętszej Trójcy w Cori. Zawsze
wydawał mu się „takim dobrym braciszkiem, bardzo
posłusznym, który z radością i cierpliwością dźwigał swój
worek, nigdy nie narzekając” Dopiero teraz uświadomił sobie
jak wielkie i nadzwyczajne było jego staranie, by jawić się
takim jak inni, chłopem pośród chłopów, najbardziej ubogim
pośród ubogich. Ksiądz Antoni Pistilli dopiero teraz zdawał
sobie sprawę jak niezwykłe było jego odrzucenie chęci
wydawania się kimś niezwykłym.
Następnego wieczoru złożyli go w prostej kasztanowej
trumnie, przygotowanej w pośpiechu. Zaniesiono go do

kościoła. Zaczęła się procesja ludzi. Z najdalszych wsi
wyruszali już o zachodzie słońca. Tak, jak zwykło się robić
przy odpuście Porcjunkuli. Ale tym razem pielgrzymka
odbywała się bez śpiewów.
Szli na pogrzeb świętego. Nieśli ze sobą naręcza
rozkwitających róż i głogów. „Ludzie uważali go za świętego” zeznawał gajowy Józef Sac-cucci - „przede wszystkim dlatego,
że mieli go za człowieka, który spełniał tak wiele dobrych
uczynków, który był stały w swej dobroci, a następnie dlatego,
że każda rodzina otrzymała od brata Dydaka jakąś łaskę”
Pewnego dnia zobaczył go modlącego się w gęstwinie leśnej.
Zaciekawiony zbliżył się, uważając, żeby nie robić hałasu. Brat
Dydak zatopiony w modlitwie nie zauważył niczego.
Już od świtu ludzie przechodzili w kolejce dookoła
trumny, dotykali go swymi ciężkimi, spracowanymi rękami.
Później nieudolnie czynili znak krzyża. Niektórzy ukradkiem
ocierali łzy. Czuli, że będzie im go brakowało.
*

*

*

Kochał bliźniego z ogromną czułością. Spontanicznie.
Przebaczał z łatwością doznane obrazy i krzywdy. Pościł
z prostotą. Odwiedzał chorych, nie sprawiając tym kłopotu.
Z cierpliwością słuchał skarg chłopów: na podatki, na pogodę.
Słuchał opowieści o bólu i o śmierci. Wypełniał posłuszeństwo
w sposób heroiczny. Wszystko czynił posłuszny Bożemu
wezwaniu, w odpowiedzi na Jego głos, ukryty w rzeczach
i wydarzeniach. Uśmiechał się zawsze, nawet kiedy był
utrudzony i wyczerpany, nawet kiedy już miał wszystkiego
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dosyć. Był odporniejszy na zmęczenie niż młodzi. Mówił
o wszystkich dobrze. Był człowiekiem szczęśliwym.
Był człowiekiem silnym duchowo. Umiał cierpieć radując
się. Szukał radości w cierpieniu i upokorzeniu.
„Kiedy spotkałem go po raz pierwszy, jako chłopiec,
żartowałem sobie z niego, powtarzając mu przyśpiewkę, którą
pamiętam do dzisiaj: «Wuj braciszek, kapucynek, leży
w łóżku i umiera, kropią go wodą święconą, żeby
ozdrowiał».” opowiadał ojcu Pizzuti Jan Rosati z Roviano,
stojąc w drzwiach kościoła, podczas gdy ludzie wchodzili
i wychodzili. „Brat Dydak śmiał się z tego” - mówił.
I kontynuował:
„Czasem upominałem jakiegoś robotnika, żeby zamilkł,
kiedy w bezmyślny sposób żartował z niego, i mówiłem wtedy:
«Cicho bądź, brata Dydaka nie wolno zaczepiać, bo to
człowiek święty». Był typem, który dał się lubić. Gdy mówił
o Bogu, błyszczały mu oczy.”
I wspominał jeszcze: „Byłem rozpustny, a on swoim
sposobem postępowania uczynił ze mnie człowieka. Ubierał
się ubogo, w wypłowiały i znoszony habit, i zdaje mi się także
połatany”.
Ojciec Pizzuti kiwnął twierdząco. Wiedział o tym bardzo
dobrze. Brat Dydak chciał mieć tylko to, co inni bracia
odrzucali.
„Kochał ubogich, szukał ubogich, rozmawiał z ubogimi,
a bogatych szukał tylko w przypadku, kiedy trzeba ich było
nawrócić.”

Jan Rosati zrobił przerwę, a potem tak zakończył: „Był
posłuszny wobec nas, jakże zatem musiał być posłuszny
względem was”.
Widać było, że Jan Rosati był wzruszony.
Rozległ się dzwon w krużganku. Rozpoczęła się
ceremonia. Głównymi drzwiami wchodziła do kościoła długa
i milcząca procesja zakonników. Mieli ubrane białe komże.
Kapłani mieli także czarne, żałobne stuły. Na początku
procesji niesiono drewniany krzyż. Przybyli z Rzymu,
z Subiaco, z San Vito. Otoczyli kołem trumnę, przykrytą
naręczami kwiatów żarnowca, róż, maków i polnych kwiatów
o delikatnych i uroczystych, wiejskich kolorach.
Ojciec Pizzuti zaintonował Credo: „Credo in unum
Deum...” Bracia uroczyście odmawiali tę modlitwę, dla której
żył i umarł brat Dydak. W tym pokładał nadzieję i tego
oczekiwał. Ta wiara łączyła ich z nim, jak jedną rodzinę,
ożywianą tym samym duchem.
W życiu umiał jednakowo cenić radości i cierpienia,
nadzieje i rozczarowania. I oświecać je światłem Bożym.
Wyzwolił tę rzeczywistość, po prostu kochając ją. Przyjął
klęskę człowieka, ponieważ w porażce i w grzechu czuł się
kochany. Przecież Jezus przyszedł szukać grzesznika
i upadłego, a nie sprawiedliwego i bogatego. Będąc
grzesznikiem wiedział, że potrzebuje odkupienia. „Módl się za
nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej” - błagał
nieustannie, wycierając paciorki różańca, przesuwane ciągle
w palcach.
Złożyli trumnę na klasztornym wózku, ciągnionym przez
muła. Położyli ją w poprzek ponieważ wózek był mały. Wiózł
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tym razem ziarno, które miało być pogrzebane, aby rozkwitło
w lecie Królestwa. Ziarno, które wyniszczyło cierpienie
i oczekiwanie, które miało zakiełkować w wilgotnym łonie
ziemi, samotne podczas swej ostatniej zimy. On, kwestarz,
przemienił się w pokorny dar złożony boskiemu Kwestarzowi,
który wyciąga rękę na ostatnim rogu drogi każdego człowieka.
Wózek wjeżdżał, trzęsąc się, na cmentarz w Bellegra.
Na usypanym ze świeżej ziemi grobie postawili
drewniany krzyż. Na nim przybili tabliczkę z napisem: «Brat
Dydak Oddi O.F.M. Zmarł 3 czerwca 1919 roku».
*

*

*

Kronika Pustelni Świętego Franciszka w Bellegra
poświęca bratu Dydakowi dobre dziewiętnaście stron. Napisał
je ojciec Benigny Cuccioli dwa miesiące po jego śmierci, kiedy
było widać, jaką pustkę zostawił po sobie w klasztorze
i w okolicznych górach. Jak wielki był dar, który Bóg dał tym
wszystkim, którzy go spotkali na swej drodze: tym, którzy go
kochali, oraz tym, którzy patrzyli na niego z politowaniem.
„Jego wiara” - czytamy w tekście ojca Cuccioli,
przepisanym później do Kroniki przez ojca Adolfa Catena „była widoczna i bardzo żywa w każdym jego czynie, gdyż
przebywał zawsze w obecności Bożej, tak iż można było o nim
z całą pewnością stwierdzić, że żył z wiary”.
I jeszcze: „Nigdy nie widziano go wzburzonego, nigdy
chmura smutku czy przygnębienia nie zakrywała nieustannej
łagodności jego duszy. Zawsze radosny, szczęśliwy,
uśmiechnięty, był pocieszeniem dla wszystkich, gdyż

promieniowała z niego na wszystkich dokoła czysta, doskonała
radość franciszkańska, dzięki czemu wszyscy, którzy go
spotykali, czuli jak ich serce napełnia ta błoga fala pokoju,
która przeobficie wypływała z jego duszy. Dlatego posiadał on
godny pozazdroszczenia sekret pocieszania strapionych dusz.”
„W jego czynach i w jego słowach można było dostrzec
prostotę i czystość, która porywała serca nawet najbardziej
oporne i nieprzyzwyczajone do podziwiania uroku cnót. Był
tak dziecinnie naiwny, że nie odróżniał prawdziwej nędzy od
udawanej. W jego sercu, tak ekspansywnym i czułym, nawet
przez chwilę nie zakiełkowało inne uczucie niż hojność
i życzliwość, ponieważ kochał wszystkich miłością braterską,
bez względu na osobę.
Wzruszał się w sposób widoczny widząc nędzę bliźniego,
i zastanawiał się jak mu ulżyć w niedoli, uciekając się często
do pomocy osób zamożnych, chcących wielkodusznie pomóc
mu w dziele miłosierdzia. Potrafił nadzwyczaj umiejętnie
usprawiedliwiać winy i błędy bliźniego, podkreślając zawsze
dobre chęci, które tym kimś kierowały, zwracając zawsze
uwagę na zalety winnych - tak iż nigdy się nie zdarzyło, żeby
ktoś usłyszał z jego ust jakieś słowa choćby w najmniejszy
sposób uchybiające chrześcijańskiej miłości. Prowokowany,
często także w sposób przebiegły, przez tych, którzy chcieli
wystawić na próbę jego cnotę, nigdy nie dał się zaskoczyć, by
wypowiedzieć krzywdzący osąd przeciw bliźniemu.”
„Był bardzo pokorny, uważał się za najmniejszego ze
wszystkich sług Pana i wszystkim podległy, toteż bardzo
chętnie ofiarował swoje pokorne usługi każdemu, kto tylko
tego potrzebował, uprzedzając nawet często ich życzenia, aby
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być użytecznym dla swojego bliźniego, szczególnie dla swoich
współbraci, dla których miał ogromny szacunek, bez względu
na ich funkcje i wiek. Starał się dla wspólnego pożytku pilnie
zapełnić czas, którym dysponował, wykorzystując
skrupulatnie nie tylko wszystkie godziny, ale nawet minuty.
Pomimo, że jego życie było przeładowane zajęciami,
męczącymi i często godzącymi w ludzką dumę, ani razu nie
pokazał po sobie zmęczenia ani znużenia, a kiedy pytano go
czy potrzebuje odpoczynku, wesoły i uśmiechnięty
odpowiadał: «Ach, będziemy odpoczywać w niebie, tutaj
trzeba pracować».”
Świętość uczyniła z niego nadzwyczajnego człowieka.
Pozwoliła zajaśnieć jego człowieczeństwu.
Czytamy dalej w Kronice: „Często dawał bardzo mądre
rady, tak iż wzbudzał tym zadziwienie, że on, taki prosty i bez
żadnego wykształcenia, potrafił wyrażać tak trafne osądy
i wypowiadać oceny tak sensowne w kwestiach zagmatwanych
i trudnych do rozwiązania.
To prawda, że nasz brat Dydak miał wrodzoną
inteligencję i wyborny zdrowy rozsądek, dzięki czemu w życiu
praktycznym wyczuwał trudności i umiał wskazać właściwe
środki do ich pokonania. Ale te naturalne zalety nie potrafiły
wyjaśnić, w jaki sposób mógłby mówić z takim znawstwem
również o sprawach, które znacznie przekraczają ludzkie
pojęcie, gdyby nie był oświecony łaską Bożą. Często także
wykształconych księży i ludzi nauki ogarniało z tego powodu
wielkie zadziwienie.”

Wstał o świcie i znalazł mądrość siedzącą u drzwi swoich
(por. Mdr 6,14).
Wyszedł z miasta, a mądrość wyszła mu naprzeciw
z wszelką łaskawością (por. Mdr 6,16).
Pragnienie jej doprowadziło go do prawdy (por. Mdr
6,20).
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Prostota jest osiągnięciem. Ta prawdziwa. Uwierz mi!
Nie jest ona niezdolnością zrozumienia, nieokrzesaniem,
brakiem nauki, inteligencji czy dobrych manier. Przeciwnie,
jeśli chcesz, możesz zdefiniować ją pojęciem: pełnia,
osiągnięta równowaga. Jest aktem pokornej odwagi kogoś, kto
pokonał uwarunkowania narzucone z zewnątrz, pewne zasady,
konwenanse. Kogoś, kto żyje bez zastrzeżeń, kto nie stawia
sobie żadnych pytań. Prostym jest człowiek, który znalazł
swoją prawdę. Albo lepiej, który pozwolił jej się odnaleźć.
Spotkał ją i rodzi ją w sobie w każdym momencie. Ponieważ
ona nie zakwita raz na zawsze. Zauważysz, że ta osoba jest
naturalna. Oto jeszcze jedno słowo na określenie prostoty:
szczera. W podobny sposób, w jaki określa się wino. Zadziwia
cię taka osoba. Czujesz się przez nią akceptowany.
Rozkoszujesz się jej bliskością, tak jak się rozkoszuje
prawdziwie dobrym winem. Mówisz, że jest dobra.
Ojciec Genezjusz mówił z zapałem. To, co mówił, płynęło
z głębi jego doświadczenia. Wszyscy go rozumieli. Tyle się tego

nazbierało w długiej historii, która dopełniała też wspomnień.
Wyczerpał je wszystkie, tak bardzo przypomniała mu się jego
przeszłość. Kończył osiemdziesiąt pięć lat. Nieustannie
zadawał sobie pytanie: czego Pan chce od niego, „pozwalając
mu żyć tak długo” Patrzył na ciebie badawczo parą oczu, które
błyszczały jak świetlane szpilki. Nie mogłeś uciec od tego
spojrzenia. Zwracał się w rozmowie do ojca Fabrycjusza,
o wiele młodszego od niego, zafascynowanego teologią
i wydającego wyważone osądy, co było niebywałe dla jego
wieku.
Obaj zakonnicy przechadzali się w cieniu krużganka.
Rozmowa zeszła na temat brata Dydaka. Ojciec Fabrycjusz
właśnie tego dnia wrócił z Belle-gra. Był zaskoczony, że wciąż
tak wiele osób przychodzi uklęknąć przy jego grobie.
Przynoszą kwiaty, modlą się.
- „Rozmawiają z nim.” - mówił z niedowierzaniem. „Opowiadają mu na głos swoje historie, problemy. Skarżą się
przed nim na Papieża, że nie ogłosił go błogosławionym.
Traktują go z poufałością, przekonani, że rozumie ich
cierpienia, ich kłopoty. Zwracają się do niego jak do
wspólnika, jak do kogoś, kto jest po ich stronie. Nazywają go
«wujku bracie»”.
Z okazji beatyfikacji brata Dydaka, o której najstarsi
współbracia rozmawiali jak o wielkim wydarzeniu, ojciec
Fabrycjusz nic nie odczuwał. Nie mówię, że nie był entuzjastą,
ale po prostu, że zupełnie nic nie odczuwał. Było to dla niego
obojętne. Cóż miał do powiedzenia brat Dydak swoją osobą
ludziom tego zmęczonego wieku? Proste kobiety, starych
braci, wieśniaków mógł zrozumieć. Ale pokoleniom mającym
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pustkę z powodu rozczarowań ideałami i banalności swej
egzystencji, jakie światło i pocieszenie mógł przynieść
żebrzący braciszek, który z ledwością umiał pisać, który
rozmnażał oliwę i wino, uzdrawiał w oborze chore zwierzęta?
Prawie na każdym rogu ulicy ustawiają swoje stragany
szarlatani. Sprzedają szczęście, zdrowie, uzdrowienia; czytają
przyszłość z konstelacji gwiazd. Nie potrzeba już takich
świętych jak brat Dydak. Na każdym rogu świecące reklamy
ogłaszają zbawienie.
- „Co mógł zaoferować brat Dydak tym, którzy o nic nie
musieli prosić?” - pytał ojciec Fabrycjusz.
- „Paradoksalnie” - powiedział ojciec Genezjusz „właśnie w tym wyróżnia się aktualność brata Dydaka.
Ponieważ człowiek tylko pozornie czuje się
usatysfakcjonowany swoimi zdobyczami i rozum założył na
głowę zwiędły już wieniec laurowy. Żyjąc obwarowany we
własnym ja, człowiek czuje się zmęczony, oszukany. Rozumie,
że sam się na to skazał.
Człowiek stracił wiarę w ideał, który zbudował na swoim
«ja». W końcu zatracił drogę do samego siebie. Bogu, który go
pyta: «Gdzie jest twój brat?», Kain obecnego wieku odwraca
pytanie i odpowiada: «Gdzie ja jestem?». Nie ma już nadziei,
żeby znaleźć jakiś sens w tym, co robi. I uznaje w końcu, że go
nie ma. Religia i polityka zrobiły ze świata teatr. Zamieniły
człowieka w bagno, a rzeczy w okropny blichtr. Zmusiły go do
grania ról, w których nie znał dialogów. Uczyniły go nie do
poznania. Szukając gwiazdy, człowiek zainscenizował
groteskową komedię. I sam poczuł z tego powodu niesmak, ale

nie potrafi już zedrzeć z siebie teatralnego kostiumu. Stal się
jego drugą skórą. Człowiek sam już nie wie kim jest.”
- „Nie widzę jaki to ma związek z bratem Dydakiem.” odpowiedział ojciec Fabrycjusz.
- „Brat Dydak natomiast, i wielu innych świadków takich
ja on, przedstawiają nam człowieka nagiego.” - odpowiedział
ojciec Genezjusz, nie pozwalając mu kontynuować - „W swoim
ubóstwie i braku wykształcenia ukazują nam nieznane
bogactwa człowieka. Brat Dydak jawi mi się jako człowiek
zawieszony nad ostatnim progiem życia. Obnażony ze
wszystkiego, przedstawia sobą to, czym wszyscy będziemy
w chwili naszej śmierci. Z tego miejsca wskazuje nam sens
i znaczenie. Nie możemy zignorować tych doświadczeń. One
wspaniale kwitną na linii, która łączy i dzieli nasz czas i czas
Boga. Pojawiają się w momencie, w którym cale życie się
kon-densuje i zostaje przerzucone w zaświaty. W momencie,
w którym opuszczenie życia otwiera się na życie bez końca.
Nieruchomy punkt, w którym przeszłość i przyszłość są
równocześnie obecne. Czyż nie mówi Ewangelia, że trzeba
stracić życie, aby je znaleźć? Oni dla nas świętowali zaślubiny
życia ze śmiercią. Święci. Jakie niesamowite kapłaństwo!
Możemy udawać, że to nic takiego. Ale wtedy stracilibyśmy
cenną zdobycz. Bratu Dydakowi, żeby wypowiedzieć te rzeczy,
brakowało słów. Zapisał je w otwartej księdze swego życia.
A my powinniśmy nauczyć sieje czytać.”
Ojciec Fabrycjusz milczał. Nie ciążyła ta cisza. Wydawało
się, że poruszyło go to, co ojciec Genezjusz powiedział z takim
zapałem. Teraz obaj milczeli. Długo spacerowali w ciszy,
chodząc dookoła krużganku.
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Teraz wydawało mu się, że zaczyna rozumieć, iż
w prostym życiu brata Dydaka krył się sekret, który czynił go
nadzwyczajnym w oczach ludzi, i który teraz zwracał jego
uwagę na tych wszystkich, którym starał się przekazać
odwieczne przesłanie o zbawieniu. Ponieważ był przekonany,
iż kryzys religijny, na który wszyscy narzekali, rozwiąże się,
jeśli znajdzie się język, w którym będzie można dzisiejszym
ludziom mówić o Bogu. Znajdując słowa, jakich Bóg użyłby
dzisiaj, by mówić do swojego ludu, o twardym sercu i karku,
zagubionego w pogoni za złotymi obrazami obcych bożków.
Do młodych starał się mówić językiem młodych. Aby
zrozumieli. W niedzielnym kazaniu tłumaczył trudny język
Pisma Świętego na bardziej bezpośredni język gazet. Teraz
zastanawiał się, czy czasem on sam nie bawił się
w przebieranie. Czy nie maskował oblicza i słowa odwiecznego
Boga. Może celem nie było wcale ukazanie chrześcijaństwa
jako nowoczesnego, ale chrystianizacja świata. Nie chodziło
o namalowanie nowego oblicza Boga, ale o danie nowego
oblicza człowiekowi. Może brat Dydak zrozumiał to, co on
zaczynał pojmować dopiero teraz. Może brat Dydak był
bardziej nowoczesny od niego.
- „Brat Dydak” - podjął na nowo ojciec Genezjusz „zrozumiał, że na początku to nie my szukamy Boga, ale Bóg
szuka nas. Bóg szalony, który stwarza i zbawia nas przez
szaleńczy akt miłości, którego nie można wytłumaczyć. Który
nam się nie należy. Który znajduje swe uzasadnienie tylko
w Jego tajemnicy. Ale, który jest tak wielki, że pokonuje
nieskończoną odległość, otchłań, która oddziela Go od Jego
stworzeń. Bóg wynalazł nas po to, aby nas kochać. Wobec

pokornej gotowości do przyjęcia w sobie tego nadmiaru
czymże są niepokoje i trud rozumu, niepokoje i trud
gromadzenia, w których my pokładamy sens życia?
Wtargnięcie Boga powoduje inny kontakt
z rzeczywistością. Tworzy ją według zasad, które byłyby też
zasadami człowieka, gdyby człowiek się nie zagubił. Gdyby nie
to, że chciał sam decydować o swojej drodze. To właśnie
z szaleństwa, z odmienności świętych może narodzić się
marzenie odrodzenia rzeczywistości. Aby słońce zajaśniało
nad światem, w którym drugie stworzenie - człowiek, zwierzę
czy rzecz - samorzutnie będzie postrzegane z jednakową
troską i miłością.”
- „Miał rację papież św. Pius X, kiedy wskazał na brata
Dydaka jako prawdziwego franciszkanina. I nie powiedział
tego o innych, którzy byli z nim, choć wszyscy wydawali się
być lepsi od niego. Na próżno starał się ukryć za ich plecami.”
- rozważał na głos ojciec Fabrycjusz, który, choć wiedział, że
wiara nie karmi się ideami, w nich szukał największych
satysfakcji swojego życia, radości swojej wrażliwej duszy.
- „Brat Dydak” - kontynuował ojciec Genezjusz - „starał
się powiedzieć przede wszystkim swoim życiem i prostymi
słowami ze swojego ubogiego słownika, że tylko dobroć się
liczy. Ta dobroć, która pochodzi od Boga i zawiera w sobie
stan świata. I ta, powierzona odpowiedzialności człowieka.
Czyż nie powiedział mu brat Marian: «Bądź dobry, synu
mój»? Przekazał mu tę radę jako jedyną regułę, której trzeba
się trzymać, ponieważ szczery akt dobroci nigdy nie powraca
do tego, kto go spełnia. To jest dar. Nie domaga się
wdzięczności. Kończy się w chwili spełnienia. Być dobrymi
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oznacza pozwalać, aby Bóg poprzez nas kochał drugiego,
innego od nas. Aby kochał w nim siebie. Tylko Bóg jest dobry,
objawił Jezus. Człowiek jest tylko narzędziem, mniej lub
bardziej uległym, Jego miłości. Podstawą dobroci jest zatem
pokora. Zapomnieć o sobie. Brat Dydak- mówiono - ukrywał
się. Ukrywał się nawet przed sobą samym. Jego uwaga stale
była skierowana na bliźniego. Nie mając nic do ofiarowania,
oddawał do dyspozycji siebie. Każdemu. W każdej chwili. Był
posłuszny. Czynił się zakładnikiem Boga i innych. Darował
siebie innym. Ile rzeczy zawierało w sobie to podstawowe
słowo «dobroć», które brat Marian złożył jak ziarno w płodnej
glebie jego szlachetnej duszy. Ileż ukrytego heroizmu
wymagała chęć bycia dobrym. Zawładnęła całą jego osobą,
wszystkimi namiętnościami, ponieważ głównie im dana jest
pod opiekę prawda.”
- „Najbardziej zadziwiające jest to, iż ta głęboka wizja
następnie wyraża się w życiu pozornie banalnym i mało
ważnym.” - zauważył ojciec Fabrycjusz.
Ojciec Genezjusz był jak rwąca rzeka. Wydawało się, że
nic go nie zdoła powstrzymać.
- „Religia brata Dydaka nie nakładała się na życie przez
szczególne działania. Te działania miały miejsce, owszem, ale
ich nie pokazywał. Dotyczyły tylko jego. Były spełniane
w ukryciu, w tajemnicy. Przeznaczone, by dostarczać limfy
życiu, a nie żeby je zastąpić. Czuło się, że jego dusza płonęła
miłością Bożą nie tylko wtedy, kiedy mówił o Bogu, ale także
kiedy rozmawiał o codziennych problemach. Kwestowanie
dostarczało mu okazji do głoszenia kazań swoim życiem.”

- „Bardziej niż mówić o dobroci Boga, brat Dydak
ukazywał ją dobrymi uczynkami. Tak mówili wszyscy.” powiedział ojciec Fabrycjusz - „Bóg był jego jedynym Panem.
Wszystko co czynił, czynił dla Niego. Natomiast dzisiejsi
ludzie są niewolnikami wielu panów. I w gruncie rzeczy ich
lubią, tak iż przekazują im swą wolność i swą
odpowiedzialność. Dzisiaj ludzie bardzo dużo mówią
o wolności. Ale boją się jej. Szukają zawsze jakiegoś pana,
któremu mogliby służyć. Tym ludziom brat Dydak nie ma nic
do zaoferowania. Chyba, że tęsknotę za ich godnością.”
Jak w każdy czwartek, rozległ się dzwon wzywający na
adorację Najświętszego Sakramentu. Klękając przed maleńką
białą Hostią, ojciec Fabrycjusz zadał sobie pytanie: „Czy mógł
Jezus wybrać coś mniejszego, coś bardziej codziennego niż
kawałek chleba, żeby stale przebywać pośród nas?”.
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Materiały
uzupełniające

Od autora

Kiedy poproszono mnie, bym napisał o życiu brata
Dydaka Oddi z Vallinfreda, moje pierwsze odczucie było takie,
że staję przed historią życia nie zawierającą nic szczególnego,
życia naznaczonego w jakiś sposób już od początku, jak to
często zdarza się w żywotach świętych. Jednak powoli,
w miarę jak zbierałem dokumentację i rozmyślałem nad
zebranymi materiałami, zaczynałem dostrzegać
nadzwyczajność zawartą w kolejach życia, które na pierwszy
rzut oka wydawało się zupełnie zwyczajne. Istniała duża
rozbieżność między faktami i tym, co one oznaczały.
Postanowiłem więc jako tło wykorzystać anegdoty (bogate
zresztą, a poza tym zebrane już przez innych) i na pierwszy
plan wysunąć poszukiwanie wewnętrznego świata brata
Dydaka, tego, co powodowało, że był on osobą wyjątkową.
Niestety, nie mogłem opisać wszystkich etapów jego drogi
życiowej, ponieważ nie pozwoliły na to braki w dostępnych
materiałach.

Odtwarzając poszczególne wydarzenia, starałem się
wiernie trzymać dokumentów źródłowych, pozwalając fantazji
tylko na to, co było konieczne w dziele rekonstrukcji
wydarzeń.
Ta książka nie powstałaby, gdyby nie podstawowe dzieła,
które napisali wcześniej Rocco Guerini i ojciec Umberto
Buttarelli, z których obficie korzystałem. W nich to, oprócz
wspomnień ojca Catena i zeznań podczas procesu
beatyfikacyjnego, zawarta jest historia życia brata Dydaka.
Moja książka przyczyniła się zatem tylko do jego
popularyzacji.
Szczególną wdzięczność chciałbym wyrazić ojcu Stefano
Bianchi, który towarzyszył mi krok po kroku, z ogromną
cierpliwością pomagał mi czytać w życiu brata Dydaka,
prowadził w poszukiwaniu znaczenia i tajemnicy, aby odkryć
przesłanie jakie chciał on przekazać dzisiejszemu człowiekowi,
który pozornie nie ma nic wspólnego z pokornym bratem
kwestarzem.
Szczególne podziękowanie składam też na ręce ojca
Umberto Buttarelli, który był tak hojny dla mnie i zarażał
mnie swoim entuzjazmem, pozwolił mi zajrzeć i skorzystać
z niepublikowanej jeszcze książeczki „kwiatki” brata Dydaka,
i obdarował mnie tak obficie swym czasem.
Wdzięczność wyrażam także ojcu Paolo Lombardo,
postulatorowi sprawy beatyfikacyjnej brata Dydaka, który swą
bliskością i uwagami zapobiegł błędom i niejasnościom.
I w końcu chciałbym podziękować ojcu prowincjałowi
Braci Mniejszych w Lazio, ojcu Ugo Stefani, za okazanie mi
zaufania, którego mam nadzieję, że nie zawiodłem.
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1. Dotycząca brata Dydaka
- Rocco Guerini, Fra Diego Oddi, Ed. Porziuncola, Assisi
1950.
- Rocco Guerini, Di porta in porta, Roma 1956.
- Rocco Guerini, Fra Diego Oddi, un dono di Dio, Ed.
Sacro Ritiro di San Francesco, Bellegra 1987.
- Giordano Contenti O.F.M., Cinąuefiori di santitd nel
Ritiro di San Francesco presso Bellegra, Ed. Frate Francesco,
Roma 1984.
2. Dotycząca Pustelni Świętego Franciszka w Bellegra
- Candido Mariotti, Il Ritiro di S. Francesco presso
Ciuitella, Tipografia Sallustiana, Roma 1899.
- Umberto Vittorio Buttarelli O.F.M., Il ritiro di San
Francesco a Bellegra. Fatti uomini e cose, Ed. Frate
Francesco, Roma 1991.
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Kongregacja Spraw
Kanonizacyjnych

Sprawa beatyfikacji i kanonizacji Czcigodnego Sługi
Bożego Dydaka Józefa Oddi, brata zakonnego z Zakonu Braci
Mniejszych (1839-1919)
Dekret o cudzie
Czcigodny Sługa Boży Dydak Józef Oddi urodził się 6
czerwca 1839 roku w miejscowości Vallinffeda, leżącej
w granicach diecezji Tivoli. Aż do 32 roku życia pomagał
rodzinie w pracy na polu. Potem wstąpił do Zakonu Braci
Mniejszych w pustelni miejscowości zwanej Bellegra, i tam
złożył profesję zakonną jako brat zakonny w 1886 roku.
Obowiązek kwestarza, który gorliwie wypełniał przez całe
swoje życie zakonne, uczynił skutecznym apostolstwem.
Wyróżniał się prostą i radosną miłością, a także najwyższą
pokorą i wiernym zachowywaniem Reguły. Słynął szeroko ze
swej świętości, zakończył swą ziemską wędrówkę 3 czerwca
1919 roku.

Sprawa beatyfikacji i kanonizacji została wszczęta przez
Opata Ordynariusza Subiaco w 1933 r. Papież Jan Paweł II 22
stycznia 1991 roku stwierdził, że Sługa Boży praktykował
w stopniu heroicznym cnoty teolo-galne, kardynalne i inne
z nimi związane.
Mając na względzie beatyfikację, Postulacja Sprawy
przesłała do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
domniemane cudowne uzdrowienie Juliana Pallotta, który 4
listopada 1958 r., mając 76 lat, został przewieziony do kliniki
szpitalnej w Rzymie z diagnozą przepukliny jelitowej
z powikłaniami w okolicy nadbrzusznej oraz przepukliny
pachwinowej z lewej strony. Po operacji chirurgicznej chory
nadal odczuwał boleści brzucha i cały czas wymiotował i miał
wysoką azotemię.
Z powodu ogólnego ciężkiego stanu pacjenta krewni
chorego zabrali go do domu 13 listopada. Tam następnego
dnia lekarz stwierdził stan półletargu z zaburzeniami serca
i krążenia oraz wypadnięcie wnętrzności przez ranę zrobioną
przy operacji. Z pomocą drugiego lekarza umieścił z powrotem
wnętrzności w jamie brzusznej, a ranę zamknął metalowymi
klamrami. Na podstawie wycieku płynów z otworu naciętej
ściany brzucha i obecności gazów w jelitach lekarze wydali
diagnozę o początkowym zapaleniu otrzewnej. Po krótkim
czasie wydano też orzeczenie, że jego stan nie rokuje nadziei
na poprawę. W międzyczasie żona, dzieci i niektórzy krewni
chorego zaczęli wzywać wstawiennictwa Sługi Bożego Dydaka
Oddi, który był ich dalekim krewnym. 15 listopada lekarz
stwierdził wyraźną zmianę na lepsze ogólnego stanu chorego,
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któremu po dwóch lub trzech dniach -jak stwierdzono - nie
groziło już niebezpieczeństwo śmierci.
O uzdrowieniu, od razu przypisanym wstawiennictwu
Sługi Bożego, w Kurii diecezji Sabina-Mandela
przeprowadzono w roku 1960 proces kanoniczny, którego
ważność została należycie zatwierdzona przez Kongregację
Spraw Kanonizacyjnych dekretem ogłoszonym 27 września
1985 roku. Komisja Lekarska Kongregacji na posiedzeniu
odbytym 5 grudnia 1996 roku uznała wyzdrowienie
z wypadnięcia wnętrzności po operacji chirurgicznej z ostrym
zapaleniem otrzewnej, zaburzeniami pracy serca i krążenia,
stanem azocicy, za szybkie, trwałe, zupełne, z pozostałością
przepukliny ściany brzusznej, za niewytłumaczalne naukowo.
Posiedzenie nadzwyczajne Komisji Teologów odbyło się 9
maja 1997 roku, sesja zwyczajna Kardynałów i Biskupów 20
stycznia 1998 r., a przedstawiał sprawę Ottori-no Piętro
Alberti, Arcybiskup Cagliari. Obydwie komisje, zarówno
Kon-sultorów jak też Kardynałów i Biskupów, na
przedstawioną wątpliwość czy mamy tu do czynienia z cudem
zdziałanym przez Boga, dały odpowiedź potwierdzającą.
Gdy następnie niżej podpisany Sekretarz zdał dokładną
relację z tego wszystkiego Najwyższemu Pasterzowi Janowi
Pawiowi II, Jego Świątobliwość, przyjmując opinię
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, polecił, aby napisano
dekret o wspomnianym cudownym uzdrowieniu.
Kiedy zostało to należycie zrobione, w obecności
przedstawiającego Sprawę Biskupa, Sekretarza Kongregacji
i innych osób, które zazwyczaj są zwoływane, Ojciec Święty
oświadczył, że: mamy do czynienia z cudem dokonanym przez

Boga za wstawiennictwem Sługi Bożego Dydaka Józefa Oddi,
brata zakonnego z Zakonu Braci Mniejszych, mianowicie
z szybkim, trwałym i zupełnym uzdrowieniem Juliana Pallotta
„z pooperacyjnego wypadnięcia jelit z ostrym zapaleniem
otrzewnej, zapaścią serca i krążenia, z arytmią i ze stanem
azocicy”
Następnie Jego Świątobliwość zechciał, aby ten dekret
został opublikowany i umieszczony w aktach Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych.
Dano w Rzymie, 6 kwietnia 1998 r.
Edward Nowak
Abp tyt. Lunensis, Sekretarz Kongregacji
Michele Di Ruberto
Podsekretarz
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Brewe Apostolskie

BREWE APOSTOLSKIE
mocą którego przyznaje się cześć błogosławionego Słudze
Bożemu Dydakowi Oddi z Zakonu Braci Mniejszych.
PAPIEŻ JAN PAWEŁ II
Na wieczną rzeczy pamiątkę.
„Wywyższył pokornych” (Łk 1,52).
Racją i sposobem swego całego życia, które kształtował
według prostoty i ewangelicznego ubóstwa, Dydak Oddi
przemierzył wąską ścieżkę heroicznej świętości. Dlatego
Najwyższy Pasterz św. Pius X nie zawahał się nazwać go
„prawdziwym synem świętego Franciszka” Dlatego przez Pana
i Kościół został wywyższony i postawiony na świeczniku jako
prawdziwy anioł pokoju i dobroci.

Urodził się 6 czerwca 1839 r. w Vallinfreda, w diecezji
Tivoli, jako syn Wincentego Oddi i Bernardyny zd. Pasauali,
którzy chociaż byli biedni w dobra rodzinne, to jednak byli
bogaci wiarą i wyróżniali się ewangelicznym ubóstwem. Już
od dzieciństwa oddawał się pracy na polu i modlitwie, przez co
zdobył sobie bogactwo uczuć religijnych, jak również
nieskazitelne obyczaje i chrześcijańskie cnoty.
Jeszcze jako młodzieniec odczuwał w sobie rodzące się
w głębi duszy Boże powołanie, które powoli w nim dojrzewało,
podczas gdy często rozmawiał z Bogiem i z Dziewicą Maryją.
Kiedy udał się z pielgrzymką do Pustelni św. Franciszka
w miejscowości Bellegra, mocne wrażenie wywarły na nim
samo położenie tego miejsca i życie pokutne, jakie bracia tam
prowadzili, a przede wszystkim spotkanie z furtianem
klasztoru, Czcigodnym Sługą Bożym Marianem z Roccacasale,
który zachęcił go słowami: „Bądź dobry, bądź dobry, synu
mój!” To rozjaśniło mu drogę i powołanie, za którym miał
pójść.
Mając 33 lata, pokonawszy sprzeciw swego ojca, wstąpił
do pustelni w Bellegra jako zwykły tercjarz, ponieważ
z powodu trudnych czasów nie można było tam wówczas
prowadzić nowicjatu. Następnie, gdy po kilku latach należycie
rozpoczął nowicjat, nadano mu imię Dydak. W swoim czasie
złożył śluby czasowe, a potem uroczyste. Odkąd Sługa Boży
rozpoczął życie zakonne, dla wszystkich był też przedmiotem
podziwu z powodu pokory swego zachowania, swojej
dobroduszności i wiernego zachowywania Reguły.
Przez przełożonych zakonnych przeznaczony do
trudnego i męczącego dzieła zbierania kwesty, przez
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czterdzieści lat nieprzerwanie latem i zimą przemierzał drogi
w okolicach Subiaco. Chociaż był niewykształcony, to jednak
w rozmowach i dyskusjach ujawniał bystrość i otwartość
umysłu, wyróżniając się jednocześnie jako apostoł pokoju
i przykład wiary, a także jako wzór miłości i dobroci,
szczególnie względem słabych i wzgardzonych. Był
pocieszycielem całego ludu i swymi sposobami i prostymi
obyczajami oraz szczerością ducha kruszył nawet zatwardziałe
serca. Gdziekolwiek przechodził, zostawiał po sobie
ewangeliczne orędzie zbawienia i Bożego miłosierdzia. Był
bardzo pokorny i zawsze gotowy do spełniania swoich
drobnych posług względem tych wszystkich, którzy tego
potrzebowali, najbardziej względem swoich współbraci
zakonnych. Był godny podziwu dla surowości życia i pokut,
które ukrywał słodko się uśmiechając. W dyscyplinie
i w szkole św. Franciszka nauczył się, że człowiek nie ma nic
swojego oprócz własnych grzechów, a cokolwiek człowiek
posiada, w rzeczywistości jest darem Bożym. W trwodze nigdy
nie trapił się w duchu, lecz w przeciwnościach zwykł polecać
się Bogu na modlitwie (por. Flp 4,6). W żarliwej i nieustannej
modlitwie zawsze odnajdywał moc i radość. Pielęgnował
nabożeństwo do Pana Jezusa obecnego pod postacią
sakramentalną, a także do Niepokalanej Dziewicy i Świętego
Ojca Franciszka, i codziennie przyjmował Komunię Świętą. Ze
wszystkich jego słów i czynów wyłaniała się miłość do
Chrystusa Pana. Trwał nieustannie przed Bogiem, którego
woli całkowicie i zupełnie się poddawał i którego Opatrzności
zawierzał się z bezgraniczną ufnością. Długą i przykrą chorobę

znosił z pogodą ducha. Opłakiwany przez swych współbraci
i przez całą ludność, zmarł 3 czerwca 1919 roku.
Sławy świętości, która za życia stale mu towarzyszyła,
śmierć wcale nie zgasiła, co więcej, rozszerzyła się ona daleko
i szeroko poza okolice, gdzie żył Sługa Boży. Opat Ordynariusz
Subiaco w 1940 roku rozpoczął sprawę beatyfikacji
i kanonizacji. My zaś w dniu 22 stycznia 1991 r. orzekliśmy, że
ten Sługa Boży praktykował cnoty w sposób heroiczny.
Następnie w Naszej obecności 6 kwietnia 1998 roku został
ogłoszony publicznie dekret o cudzie, który został przypisany
jego wstawiennictwu. Z tego powodu zdecydowaliśmy, żeby
uroczysta ceremonia beatyfikacji odbyła się w Rzymie 3
października 1999 roku. Dzisiaj przeto, w obecności prawie
niezliczonego tłumu świętych pasterzy i wiernych, spodobało
Nam się głośno odczytać tę formułę beatyfikacji, dotyczącą
również Sługi Bożego Dydaka Oddi:
Spełniając życzenie Naszych Braci Kardynała Jakuba
Biffi, Arcybiskupa Bolonii, Artura Luysterman, Biskupa Gent,
Juliusza Sanguineti, Biskupa Brescii, Maura Meacci, Opata
Zwyczajnego Subiaco, i Ottoryna Piotra Alberti, Arcybiskupa
Cagliari, jak również wielu innych Braci w Biskupstwie oraz
licznych wiernych, za radą Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych, Naszą Władzą Apostolską zezwalamy, aby
Czcigodni Słudzy Boży: Ferdynand Maria Baccilieri, Edward
Jan Maria Poppe, Archanioł Tadini, Marian z Roccacasale,
Dydak Oddi i Mikołaj z Gesturi byli odtąd nazywani
Błogosławionymi, i aby ich święta co roku obchodzono
w miejscach i w sposób określony przez prawo. Dla
Ferdynanda Marii Baccilieri będzie to 1 lipca, dla Edwarda
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Jana Marii Poppe 10 czerwca, dla Archanioła Tadini 21 maja,
dla Mariana z Roccacasale 30 maja, dla Dydaka Oddi 6
czerwca, a dla Mikołaja z Gesturi 8 czerwca. W imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego.
W ten sposób należycie ogłoszonego błogosławionego
mieszkańca niebios Dydaka Oddi My jako pierwsi uczciliśmy
i w Naszym kazaniu ukazaliśmy przesławną formę jego życia
franciszkańskiego, ufając, że ten niezwykły mąż na pewno
wielu skutecznie pociągnie za sobą do jak najpełniejszego
naśladowania Ewangelii Chrystusa swoim przykładem
i prostym słowem. Kazaliśmy wreszcie opublikować ten
dokument, który chcemy, aby na zawsze zachował ważność,
bez względu na jakiekolwiek rzeczy przeciwne.
Dane w Rzymie, u św. Piotra, pod pieczęcią Rybaka, 3
października roku Pańskiego 1999, w dwudziestym pierwszym
Naszego Pontyfikatu.
Z upoważnienia Najwyższego Pasterza
Kard. Angelo Sodano
Prot. n. 465.465
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Kolekta

Kolekta
Boże, który błogosławionemu Dydakowi udzieliłeś łaski
ewangelicznej prostoty, daj również nam za jego przykładem
iść zawsze wiernie śladami Chrystusa, który żyje i króluje na
wieki wieków. Amen.
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Adwent
Okres roku liturgicznego poprzedzający święta Bożego Narodzenia.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Akolita
Kleryk usługujący księdzu przy ołtarzu.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Chór
Miejsce z tyłu ołtarza, gdzie zbierają się zakonnicy, by odmawiać lub śpiewać Liturgię
Godzin.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Droga Krzyżowa
Wspomnienie Męki Chrystusa, rozważanej podczas kolejnych czternastu stacji.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Dyskret
Doradca ojca gwardiana. Dyskreci tworzą radę klasztorną zwaną dyskretorium.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Erem
Miejsce na samotni lub na pustyni, gdzie jedna lub więcej osób usuwa się, aby
prowadzić życie pustelnicze.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Foresteria
Część klasztoru, gdzie znajdują się pokoje dla gości.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Godziny kanoniczne
Części, z jakich składa się modlitwa brewiarzowa, odmawiana przez kapłanów
i zakonników w różnych porach dnia.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Gwardian
Przełożony w klasztorze franciszkańskim.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Jutrznia
Pierwsza część modlitwy brewiarzowej odmawianej o świcie.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Kapa
Ozdobna szata liturgiczna w formie długiej i szerokiej peleryny, zapinana pod szyją na
klamrę.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Kapituła
Zebranie wspólnoty.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Klauzura
Część klasztoru niedostępna dla osób obcych, nie należących do wspólnoty zakonnej.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Koło
Forma kręcącej się wokół własnej osi szafki, pozwalającej osobom w zamknięciu
wydawać i przyjmować rzeczy bez pokazywania się.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Kompleta
Godzina kanoniczna Brewiarza odmawiana na zakończenie dnia.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Komża
Biała, krótka szata liturgiczna noszona przez duchownych podczas pełnienia
niektórych czynności liturgicznych.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Kropidło
Przedmiot w formie miotełki lub kuli z dziurkami, osadzanych na rączce, służy do
kropienia wodą świeconą.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Kwesta
Zbieranie datków na cele dobroczynne.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Nieszpory
Część Liturgii Godzin odmawiana wieczorem.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Nowicjusz
Osoba przyjęta do zakonu odbywająca w nim nowicjat, czyli okres próby, przed
złożeniem ślubów zakonnych.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Oblat
Osoba żyjąca w klasztorze i zachowująca jego regułę, któa jednak nie składa żadnych
ślubów.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Odpust Porcjunkuli
Odpust zupełny, który można uzyskać 2 sierpnia.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Ostatnie Namaszczenie
Sakrament udzielany osobom poważnie chorym.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Plebania
Dom przeznaczony na mieszkanie dla księdza.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Postulant
Kandydat proszący o przyjęcie do jakiegoś zakonu.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Prezbiterium
Część kościoła, w której znajduje się główny ołtarz, przeznaczona zasadniczo dla
duchowieństwa, oddzielona zwykle balustradą od reszty kościoła.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Pustelnia
Klasztor o bardziej surowej regule.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Stuła
Pas z materiału, w różnych kolorach, który kapłan nakłada na komżę lub albę podczas
pełnienia funkcji liturgicznych.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Śluby
Dobrowolne zobowiązanie się osoby przyjętej do zakonu do przestrzegania ubóstwa,
czystości i posłuszeństwa.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Tercjarze
Świeccy należący do Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego (dwa pierwsze Zakony to
Franciszkanów i Klarysek).

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

Zakonnik
Członek zakonu, który złożył śluby zakonne.

Powiązane terminy słowniczka
Przeciągnij tutaj powiązane terminy

Indeks

Znajdź termin

