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ZACZYNA SIĘ PROLOG DO ŻYCIORYSU SW. FRANCISZKA 

1. Ze zbożną czcią zamierzam po porządku opowiedzieć cndtę i ży-
cie świętego ojca naszego Franciszka, zawsze prawdę mając za przewod-
niczkę i nauczycielkę; ponieważ niczyja pamięć nie zachowuje w pełni 
wszystkiego, co on czynił i czego nauczał, dlatego przynajmniej to, co 
słyszałem z jego własnych ust, lub czego dowiedziałem się od wiary-
godnych świadków, wprawdzie nieudolnie, wszakże tak jak mogłem, sta-
rałem się wyłożyć; a to za rozkazaniem dostojnego pana papieża Grze-
gorza.1 

Obym zasłużył na miano ucznia tego mistrza, który zawsze mówił 
zrozumiale, bez niejasności, i nie wiedział, co to mowa nieszczera! 

2. Wszystko, co zebrałem o Świętym, podzieliłem na trzy części, 
rozkładając całość na poszczególne rozdziały, ażeby zmienny bieg czasu 
nie pomieszał porządku zdarzeń, a prawdy nie podał w wątpliwość. 

Pierwsza część zachowuje porządek chronologiczny 2 i przede wszy-
stkim poświęcona jest jego świętemu nawróceniu i życiu, oraz jego świę-
tym obyczajom i zbawiennym przykładom. Do tej części zostaną także 
włączone niektóre z wielu cudów, jakie jeszcze za jego życia Pan, Bóg 
nasz, raczył przez niego zdziałać. 

Druga część opowiada zdarzenia od przedostatniego roku jego życia 
do jego szczęsnej śmierci. Trzecia zawiera liczne cuda, lecz zamilcza 
wiele z tego, czego chwalebny Święty, królując w niebie, dokonuje na 
ziemi. 

1 Grzegorz IX, czyli Ugolino di Segni, wybrany na papieża 19 marca 1227 r., 
zmarł w Rzymie 22 sierpnia 1241 r. Przedtem był kardynałem od 1198, a od 1206 
biskupem Ostii i Yelletri. Bardzo przyjazny św. Franciszkowi, na którego prośbę 
został ustanowiony przez Honoriusza III protektorem zakonu Braci Mniejszych. Jako 
taki miał wpływ na kształt i zatwierdzenie Reguły św. Franciszka przez Hono-
riusza III w 1223 r. Wdrożył proces kanoniczny i sam dokonał kanonizacji Świę-
tego w Asyżu 16 lipca 1228 r. Polecił br. Tomaszowi z Cełano napisanie oficjalnego 
życiorysu św. Franciszka, który zatwierdził w 1229 r. 

2 W rzeczywistości autor nie trzyma się chronologii zbyt ściśle, wszakże w I 
•części nie wykracza poza wrzesień 1224 r. 
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Mówi również o szacunku, czci, sławie i chwale, jaką nabożnie oddał 
mu szczęsny papież Grzegorz, a z nim razem wszyscy kardynałowie 
świętego Rzymskiego Kościoła, wpisując go do katalogu świętych.3 Dzię-
ki niech będą Bogu wszechmogącemu, który zawsze okazuje się prze-
dziwny w świętych swoich i godzien miłości. 

Tu kończy się prolog. 

s Zaraz potem Grzegorz IX wydal dla całego Kościoła bullę kanonizacyjną 
Mira circa nos, daną w Perugii 19 lipca 1228 r. 



Na cześć i chwalą Boga Wszechmogącego 
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

ZACZYNA SIĘ ŻYCIORYS ŚWIĘTEGO OJCA NASZEGO FRANCISZKA 

DZIEŁKO PIERWSZE 

R o z d z i a ł I 

Świeckie obyczaje jego młodości 
1. W mieście Asyżu, położonym na krańcu doliny Spoletańskiej, 

żył mąż imieniem Franciszek, który od pierwszej swej młodości był wy-
chowywany przez swych rodziców w rażącej próżności świata, a długo 
naśladując ich mizerne życie i obyczaje, sam stał się jeszcze bardziej 
próżny i zuchwały.4 

Wszędzie u tych, co mienią się chrześcijanami, rozwielmożnił się 
taki bardzo zły zwyczaj i wszędzie zakorzeniła się i narzuciła taka zgub-
na doktryna, żeby synów swoich od samej kołyski wychowywać bardzo 
niedbale i lekkomyślnie. Bo najpierw niemowlęta, jak tylko zaczną szcze-
biotać czy gaworzyć, uczą się pewnych szkaradnych znaków i słów. A po 
upływie czasu karmienia piersią, zniewala się je nie tylko do mówienia 
pełnego rozwiązłości i swawoli, ale i do takiegoż czynienia. Żadne z nich 
nie ośmiela się prowadzić godziwie, bo obezwładnia je strach przed su-
rowymi karami. Przeto dobrze mówi świecki poeta: 5 „Ponieważ wzra-
stamy wpośród czynności rodziców, dlatego w dziecięctwie wszystko zło 
idzie za nami." To świadectwo jest prawdziwe, jako że im gorsze są dla 
synów pragnienia rodziców, tym chętniej oni je naśladują. 

Dorósłszy zaś nieco, już z własnej chęci popełniają coraz gorsze 
czyny. Bo ze skażonego korzenia wyrasta skażone drzewo, a co raz zo-
stało skrzywione przez zło, bardzo trudno powraca do równowagi dobra. 
A kiedy wstępują w bramy młodzieńczości, jak sądzisz, jakimi się stają? 
Wtedy zaiste, nurzają się we wszelkiego rodzaju rozwiązłości, jakby 
wolno im było spełniać wszelkie zachcianki, z całym zapałem służąc 
rozmaitym występkom. Popadają w dobrowolną niewolę grzechu. Wszy-
stkie swe członki wystawiają na ciosy nieprawości. Nic z religii chrześci-
jańskiej nie wnoszą w życie czy w obyczaje, a zachowują jedynie samo 
imię chrześcijanina. Nieszczęśni, najczęściej udają, że dopuścili się o wie-

4 W „Życiorysie II", nr 3, autor złagodził tę wypowiedź, zaznaczając, że matka 
Franciszka była „przyjaciółką wszystkiego, co godziwe, w obyczajach odznaczająca 
się cnotą." 

5 Celano przytacza wypowiedź L. A. S e n e k i z Epistolae morales ad Lu-
cilium, 6, ep. 8, która zabarwia tu cały obraz Franciszkowego dzieciństwa, nadając 
mu wydźwięk przesadnie pesymistyczny. „W Życiorysie II" już nie powtarza tego 
obrazu, owszem pomija wręcz świecką stronę życia Franciszka w młodości. 
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le gorszych rzeczy, aniżeli rzeczywiście popełnili, żeby przypadkiem ich 
niewinność nie wydała się brakiem odwagi. 

2. Takie to są nędzne pierwociny życia, w jakich ten człowiek, 
którego dzisiaj czcimy jako świętego, bo naprawdę jest święty, przeby-
wał od dzieciństwa i aż prawie do dwudziestego piątego roku życia 
mizernie tracił i trwonił swój czas. A nawet bardziej grzesznie niż jego 
rówieśnicy brnął w próżności, podżegał ich do złego i bardziej od nich 
hołdował głupocie. Wzbudzał ogólny podziw, a w pogoni za próżną 
chwałą nie dał się nikomu prześcignąć, w żartach, w krotochwiłach, 
w dowcipach, w piosenkach, w miękkich i powiewnych strojach. Był 
bowiem bardzo zamożny, nie skąpy ale rozrzutny, nie chciwy pieniędzy 
ale trwoniący majątek, obrotny kupiec ale pełen próżności szafarz. Był 
wszakże człowiekiem ludzkim, zdolnym, bardzo miłym, chociaż ku swo-
jej głupocie. Z tego powodu szło za nim wielu, czyniących nieprawość 
i jątrzących do przestępstw. Otoczony rzeszą niegodziwców kroczył wy-
niosły i wielkoduszny, ciągnąc środkiem ulic Babilonu,8 tak długo aż 
Pan Bóg spojrzał na niego z nieba i ze względu na swe imię odsunął 
odeń swój gniew i powściągnął jego usta wędzidłem swej chwały, iżby 
całkiem nie zginął. 

Spoczęła na nim ręka Pańska i odwróciła się prawica Najwyższego, 
żeby poprzez niego grzesznikom dać nadzieję pokrzepienia w łaskę, 
a wszystkim wskazać przykład nawrócenia do Boga.7 

R o z d z i a ł I I 

Nawiedzenie Boże poprzez chorobę i sen 
3. Kiedy jeszcze Mąż ten z młodzieńczym żarem gorzał w grze-

chach i kiedy lubieżny wiek ponad miarę pchał go do korzystania 
z uprawnień młodości, a nie umiejąc się ujarzmić chłonął truciznę sta-
rodawnego węża, nagle spadła nań boska kara, albo raczej namaszczenie. 
Poprzez ucisk ducha i trud dla ciała pomogła mu ona wycofać się z błęd-
nego usposobienia, zgodnie z wypowiedzią proroka: „Oto ja zagrodzę 
drogę twoją cierniem i zagrodzę ją parkanem" (Oz 2,6). 

Skruszony długą chorobą, jak na to zasługuje taki upór ludzki, 
który jedynie cierpieniem daje się naprawić, wszedł w siebie i zaczął się 
zastanawiać. Kiedy już trochę odżył, i celem odzyskania zdrowia zaczął 
chodzić po domu tu i tam, podpierając się laską, pewnego dnia wyszedł 
na pole i patrzył ciekawie na okolicę. Ale piękno pól, rozkoszny czar 
winnic i wszystko, co raduje oczy, zupełnie go nie ucieszyło. Przeto 
dziwił się nagłej swej zmianie i doszedł do wniosku, że bardzo głupi 
są amatorzy tych rzeczy. 

4. Od tego dnia zaczął się mało cenić i mieć w pewnej pogardzie 
to, co przedtem podziwiał i kochał. Ale jednak nie całkowicie i nie 
naprawdę, bo jeszcze nie uwolnił się z więzów próżności, ani nie 
zrzucił z głowy jarzma przewrotnej niewoli. Bo niezwykle ciężko jest 
porzucić przyzwyczajenia, a raz wrażone w duszę niełatwo wykorzenić. 
Zazwyczaj duch, nawet po długiej przerwie, powraca do pierwotnych 
przyzwyczajeń, a wada w końcu staje się drugą naturą. Franciszek 

8 Nazwa Babilon symbolizuje tu złe środowisko. Wyraźne zapożyczenie od św. 
A u g u s t y n a z Confessiones, II, 3, 8. 

7 Autor celowo przedstawił młodość Franciszka w czarnych kolorach, żeby 
z kolei wykazać moc łaski i wielkość nawrócenia. 
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przeto jeszcze usiłuje uciec przed ręką Boga. Wnet zapomina o Jego 
ojcowskim skarceniu. Przy sprzyjających mu okolicznościach myśli 
0 sprawach światowych, a nie znając woli Bożej, obiecuje sobie zdobycie 
doczesnej i jeszcze większej próżności. 

Albowiem pewien szlachcic z miasta Asyżu czynił wielkie przygoto-
wania rycerskie. Nadęty wichrem próżnej chwały postanowił udać się 
do Apulii celem zarobienia pieniędzy lub pomnożenia zaszczytów.8 Usły-
szawszy to Franciszek, jako że był płochy i niezwykle śmiały, poszedł 
z nim w zawody, choć nierówny mu szlachectwem pochodzenia ale 
wyższy ambicją, choć uboższy w bogactwa ale hojniejszy gestem. 

5. Pewnej nocy, kiedy cały pogrążył się w przemyśliwaniu, jakby 
tego przedsięwzięcia dokonać, i palił się do wyprawy, wtedy ten, który 
uderzył go był rózgą sprawiedliwości, nawiedza go słodyczą łaski w noc-
nym widzeniu, a jako chciwego chwały mirażem chwały pociąga go 
1 podnosi. 

Ujrzał swój dom cały zapełniony rycerską zbroją, mianowicie siod-
łami, tarczami, włóczniami i innym sprzętem, a ciesząc się bardzo, dziwił 
się po cichu, cóż by to było. Nie nawykł bowiem widywać takich rzeczy 
w swoim domu, raczej bele płótna na sprzedaż. Gdy tak niemało zdu-
miewał się nagłym obrotem rzeczy, odpowiedziano mu, że ta wszystka 
zbroja będzie jego i jego żołnierzy. 

Rano, obudziwszy się, wstał radosny na duchu i sądząc, że widzenie 
wróży mu wszelką pomyślność, upewnił się co do powodzenia swojej 
drogi do Apulii. Nie wiedział bowiem, co mówi, i nie rozpoznał jeszcze 
daru danego sobie z nieba. Wszakże mógł spostrzec, że jego tłumaczenie 
tego widzenia nie jest prawdziwe, ponieważ zawierało ono wrażenie 
sukcesów rycerskich, a jego zwykle nie cieszyły takie rzeczy. Musiał 
bowiem poniekąd przymuszać się siłą, by wykonać zamysły i doprowa-
dzić do skutku upragnioną wyprawę. 

Piękne to i stosowne, że zaraz na początku (powołania Franciszka) 
zbroi się go i daje mu się broń jako rycerzowi, co ma walczyć przeciw 
mocno uzbrojonemu przeciwnikowi, żeby jak drugi Dawid w imię Pana 
Boga zastępów uwolnił Izraela od zastarzałego szyderstwa wrogów. 

R o z d z i a ł III 

Przemiana wewnętrzna i alegoria o skarbie i oblubienicy 
6. Przemieniony duchem, chociaż nie ciałem, wstrzymał się od 

pójścia do Apulii i starał się skierować swą wolę do woli Bożej.9 I tak 
odrywając się nieco od świeckiego hałasu i zajęć, usiłował w wew-
nętrznym człowieku utaić Jezusa Chrystusa. Jak roztropny kupiec ukrył 
znalezioną perłę przed oczyma wyśmiewców i potajemnie nabył ją, 
wpierw wszystko sprzedawszy. 

8 W Apulii Walter z Brienne, dowódca wojsk Innocentego III walczył prze-
ciw namiestnikowi cesarskiemu Markwaldowi, który nie chciał dopuścić papieża 
do opieki nad młodocianym Fryderykiem II, jak tego chciała Konstancja, matka 
Fryderyka (por. O. E n g l e b e r t , Zycie św. Franciszka, Niepokalanów 1951, s. 31—32). 

9 W „Życiorysie II", nr 6, Celano uzupełnia wydarzenia, że mianowicie F ran -
ciszek wprawdzie wybrał się do Apulii, ale po drugim widzeniu w Spoleto zre-
zygnował z wyprawy i wrócił do Asyżu. 

10 Są autorzy, którzy przypuszczają, że tym rówieśnikiem był Buonbarone 
z Asyżu, późniejszy brat Eliasz. Tłumaczyłoby to w dużym stopniu przyjaźń i za-
ufanie, jakie Święty okazywał Eliaszowi. 
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Właśnie wtedy pewien mąż z miasta Asyżu przypadł mu do serca 
bardziej niż inni, gdyż był jego rówieśnikiem,10 a trwała z nim przyjaźń 
ośmieliła go do zwierzania mu się ze swoich sekretów. Często prowadził 
go na miejsca odległe i odpowiednie do narad, twierdząc, że znalazł dro-
gi i wielki skarb. Ów człowiek cieszył się, a będąc przejęty tym, co 
słyszał, chętnie z nim szedł na każde zawołanie. Blisko miasta była 
pewna grota, do której często idąc, rozmawiali o skarbie. Mąż Boży, 
który był już świętym, ze względu na święty zamiar, wchodził do te j 
groty, podczas gdy towarzysz oczekiwał na zewnątrz. Przeniknięty no-
wym a szczególnym duchem modlił się tam, w skrytości, do swego Ojca. 
Nie zdradzał nikomu, co robił wewnątrz groty. Ze względu na większe 
dobro mądrze to ukrywał, a tylko samego Boga radził się co do swego 
świętego zamiaru. 

Modlił się pobożnie, aby odwieczny i prawdziwy Bóg pokierował 
jego drogą i pouczył go o swej woli. Przeżywał wielką pasję ducha i nie 
spoczął, dopóki nie dokonał tego, co począł w sercu. Różne myśli cisnęły 
mu się jedna po drugiej, a ich nieodpowiedniość ciężko go męczyła. 
Wewnątrz płonął boskim ogniem i nie mógł ukryć na zewnątrz tego 
żaru ducha. Żałował, że tak ciężko grzeszył i obrażał oczy Majestatu. 
Wprawdzie pozbył się już upodobania w grzechach poprzednich i obe-
cnych, ale jeszcze nie otrzymał w pełni nadziei na powstrzymanie się od 
nich na przyszłość. Dlatego, gdy wracał na zewnątrz do towarzysza, był 
zmęczony, iż wydawało się, jakby kim innym tam wszedł, a kim innym 
stamtąd wyszedł. 

7. Pewnego dnia, kiedy z całej mocy wzywał miłosierdzia Pańskiego, 
Pan okazał mu, co powinien czynić. Następnie napełniła go taka wielka 
radość, że nie mogąc jej pohamować, coś wykrzykiwał, że aż ludzie 
słyszeli. 

Wprawdzie z powodu ogromu natchnionej miłości nie mógł zamil-
czeć, to jednak wyrażał się ostrożnie i zagadkowo. Jak powiedziano, 
tylko obrazowo rozmawiał ze swoim szczególnym przyjacielem o skarbie 
ukrytym. Tak samo starał się mówić z innymi. Mówił, że nie chce iść 
do Apulii, ale że we własnej ojczyźnie obiecał dokonać rzeczy szlachet-
nych i wielkich. Ludzie sądzili, że chce się ożenić i zapytywali go: 
Franciszku, czy zamierzasz pojąć żonę? On odpowiadał: „Poślubię oblu-
bienicę szlachetniejszą i piękniejszą od wszystkich, jakie kiedykolwiek 
widzieliście, która wyglądem góruje nad innymi, a mądrością wszystkie 
przewyższa." 

Zaprawdę, tą niepokalaną oblubienicą od Boga jest zakon, jaki on 
począł, a skarbem ukrytym jest królestwo niebieskie, którego tak bardzo 
pożądał. Jako że koniecznie musiało się w nim wypełnić powołanie ewan-
geliczne, skoro miał był sługą ewangelii w wierze i prawdzie. 

R o z d z i a ł i v 

Sprzedaż wszystkiego i wzgarda pieniędzmi 
8. Nadszedł oznaczony czas, iż święty sługa Najwyższego, wzruszony 

i umocniony Duchem Świętym, poszedł za szczęsnym porywem swego 
ducha, i depcząc to, co światowe, skierował się ku dobrom najlepszym. 
Zresztą, nie należało zwlekać, ponieważ wszędzie tak bardzo szerzyła się 
śmiertelna choroba i obejmowała wszystkie członki wielu, że gdyby 
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Lekarz 11 cokolwiek się spóźnił, pozbawiłaby ich życia, odciąwszy żywot-
nego ducha. 

Przeto wstał, przeżegnał się znakiem krzyża świętego, przygotował 
konia, wsiadł na niego i, wziąwszy ze sobą na sprzedaż wzorzyste tka-
niny, pośpiesznie przybył do miasta, zwanego Foligno. Tam, jak zwykle, 
sprzedał wszystko, co przywiózł, a także jako szczęśliwy kupiec wierz-
chowca, którego właśnie dosiadał, zostawił, wziąwszy zań pieniądze. Po 
pozbyciu się ładunku powrócił i przemyśliwał zbożnie, co ma zrobić 
z pieniędzmi. W dziwny sposób cały nastawił się na sprawę Bożą. Wnet 
cały ten zysk uznał za piasek, a pieniądze tak mu ciążyły, że nie chcąc 
ich dłużej ani godziny nosić, śpiesznie starał się je gdzieś złożyć. 

Gdy zbliżał się do miasta Asyżu, ujrzał przy drodze kościół, niegdyś 
zbudowany ku czci świętego Damiana, co właśnie teraz groził zawale-
niem z powodu zbytniej starości. 

9. On, nowy rycerz Chrystusa, przystąpił do niego i wszedł z lękiem 
i uszanowaniem, a znalazłszy tam pewnego biednego kapłana, z wielką 
wiarą ucałował mu poświęcone ręce, wręczył mu pieniądze, które niósł, 
i po kolei opowiedział swój zamiar. 

Osłupiały kapłan nie chciał wierzyć w to, co słyszał, jako że taka 
nagła zmiana rzeczy wprawiła go w zdumienie i wydawała mu się nie-
wiarygodna. Uważał to za kpiny z siebie, dlatego nie chciał zatrzymać 
przy sobie ofiarowanych pieniędzy. Przecież widział go, że tak powiem, 
prawie wczoraj, jak nadmiernie używał życia z krewniakami i znajo-
mymi i wynosił nad innych swoją głupotę. Jednak Franciszek wytrwale 
upierał się i usiłował przekonać oraz usilnie prosił i błagał kapłana, by 
pozwolił mu ze względu na Boga pozostać ze sobą. Wreszcie kapłan 
ustąpił co do jego tam pobytu, ale ze strachu przed rodzicami pieniędzy 
nie przyjął. Wtedy on, prawdziwy wzgardziciel pieniędzy, wrzucił je do 
jakiejś framugi okiennej, dbając o nie tyle, co o proch. Pragnął bowiem 
posiadać mądrość, co lepsza od złota, i nabyć roztropności, co cenniejsza 
jest od srebra. 

R o z d z i a ł V 

Prześladowanie i uwięzienie przez ojca 
10. Tak więc, kiedy jako sługa Boga najwyższego pozostawał we 

wspomnianym miejscu, jego ojciec krążył wszędzie jak pilny zwiadowca, 
chcąc dowiedzieć się, co się stało z synem. A gdy przekonał się, że znaj-
duje się w tymże wspomnianym miejscu, dotknięty do żywego bólem 
serca i bardzo wzburzony, zwołał przyjaciół i sąsiadów i natychmiast 
pośpieszył na miejsce, gdzie sługa Boży przebywał. Ale on, jako że był 
dopiero świeżym zapaśnikiem Chrystusa, usłyszawszy o groźbach prze-
śladowców i spodziewając się ich przybycia, ukrył się w ta jnej jamie, 
którą sobie w tym celu przygotował, przez co dał im powód do gniewu. 

W tej jamie, o której wiedział chyba tylko ktoś jeden jedyny 
w domu, ukrywał się przez przeciąg jednego miesiąca. Ledwie za konie-
czną potrzebą ludzką ośmielał się wychodzić. A kiedy dawano mu jedze-
nie, to spożywał je w ciemnościach jamy, i wszystkie czynności wyko-

u Tzn. Chrystus, który poprzez Franciszka miał uzdrowić życie chrześcijań-
skie, zarażone błędami heretyckimi, przy. czym w Italii szczególnie zaraźliwą • była 
działalność manichejskich katarów. 
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nywał potajemnie. Modląc się, prosił gorąco zalany deszczem łez, ażeby 
Pan wyzwolił go z rąk prześladowców i by łaskawie dozwolił mu spełnić 
jego zbożne śluby. 

W poście i płaczu błagał dobroć Zbawiciela, i nie ufając swej prze-
myślności, cały swój zamysł powierzył Panu. Chociaż był w jamie i prze-
bywał w ciemnościach, doznawał dogłębnej, niewypowiedzianej radości, 
dotychczas sobie nieznanej. Cały nią rozogniony porzucił jamę i jawnie 
wystawił się na złorzeczenia prześladowców. 

11. Bez ociągania się zaraz powstał, szybki i rączy, wziął do walki 
dla Pana tarczę wiary, umocnił się zbroją wielkiej ufności i ruszył drogą 
do miasta, a zapalony boskim żarem począł wielce oskarżać sam siebie 
o gnuśność i tchórzliwość. 

Ujrzawszy go ci, którzy go przedtem znali, i porównując ultima 
primis,12 niemiłosiernie mu ubliżali, obwoływali go głupim i szalonym, 
rzucali nań błoto ulicy i kamienie. Sądzili, że odstąpił od pierwotnych 
obyczajów, a jego wielkie umartwienie ciała i wszystko, co robił, kładli 
na karb poniżenia i głupoty. Ale ponieważ cierpliwy jest lepszy od zaro-
zumialca, dlatego sługa Boży okazywał się głuchy na to wszystko i nie 
złamany ani nie zachwiany żadną z tych obelg, za wszystko dziękował 
Bogu. 

Albowiem na próżno niegodziwiec prześladuje tego, kto dąży do 
rzeczy godziwych, ponieważ im więcej będzie on uciśniony, tym bardziej 
zatriumfuje. Ktoś powiedział, że zniesławienie szlachetną duszę czyni 
silniejszą.13 

12. Kiedy długo już hałas i poklask o nim przebiegały ulice i zaułki 
miasta, a tu i tam rozlegały się krzyki wyśmiewców, wśród wielu tych, 
do których wieść ta dotarła, był jego ojciec. Gdy usłyszał imię swego 
syna i spostrzegł, że współobywatele robią sobie zeń igraszkę, natych-
miast wstał, ale nie po to, by go wyzwolić, ale raczej by go zgubić. Nie 
zachowując żadnego umiaru, napadł jak wilk na owcę i patrząc nań 
wzrokiem dzikim i okrutnym, chwycił go oraz bezwstydnie i niegodziwie 
zaciągnął do swego domu. Nie mając żadnej dlań litości, przez wiele dni 
trzymał go w ciemnym loszku, a sądząc, że skłoni go do uległości 
sobie, najpierw namawiał go, a potem chłostał i krępował więzami. A on, 
zelżony słowami i udręczony więzami, nie stracił cierpliwości, ale nabrał 
jeszcze większej ochoty i mocy do wykonania swego świętego zamiaru. 

Bo tego, kto wziął sobie do serca wskazanie Chrystusa, by cieszyć 
się w ucisku, nie można za pomocą chłosty i więzów odwieść od prawej 
intencji i postawy, ani odciągnąć od stada Chrystusowego. On nie ulęk-
nie się potopu wezbranych wód, bo jego ucieczką w ucisku jest Syn 
Boży, który żeby nasze przykrości nie wydały się zbyt uciążliwe, zawsze 
pokazuje, iż to, co On zniósł, jest większe od tego, co my ponosimy. 

R o z d z i a ł V I 

Uwolnienie przez matkę i pozwanie przed biskupa Asyżu 
13. Zdarzyło się, że jego ojciec z powodu pilnej sprawy rodzinnej 

oddalił się na krótko z domu, a mąż Boży pozostawał związany w domo-
wym więzieniu. Jego matka, która sama przebywała z nim w domu, 

12 Tzn. rzeczy ostatnie w stosunku do pierwszych. 
13 Chodzi tu o wypowiedź L. A. S e n e k i z Epistolae morales, 4, ep. 10, 2. 
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nie aprobując uczynku swego męża, łagodnie rozma'wiała z synem, ale 
skoro zobaczyła, że nie może go odwieść od jego zamiaru, po macierzyń-
sku ulitowała się nad nim i złamawszy więzy, puściła go wolno. A on, 
dziękując Bogu wszechmogącemu, spiesznie wrócił na to miejsce, w któ-
rym przebywał poprzednio. 

Doświadczony przebytymi trudnościami korzystał już z większej 
wolności, a z powodu licznych walk przybrał bardziej radosny wygląd. 
Na skutek doznanych obelg poczuł się bardziej pewny i gdziekolwiek 
poszedł, zachowywał się całkiem swobodnie. 

Tymczasem wrócił ojciec, a nie zastawszy go, naubliżał żonie, w ten 
sposób dodając grzechy do grzechów. Potem, pobiegł na miejsce pobytu 
syna, grożąc i wykrzykując, że jeżeli go nie będzie mógł sprowadzić 
z powrotem do domu, to przepędzi go z te j okolicy. 

Zaprawdę, ponieważ bojaźń Pańska daje ufność mocy, dlatego kiedy 
syn łaski usłyszał nadchodzącego ojca swego według ciała, bezpieczny 
i radosny dobrowolnie wyszedł, wołając swobodnym głosem, że do ni-
czego nie doprowadzą jego więzy i bicze. Ponadto oświadczył, że dla 
imienia Chrystusowego z radością zniesie wszystkie cierpienia. 

14. Zatem ojciec wiedząc, że nie może go zawrócić z obranej drogi, 
cały skupił się na odzyskaniu pieniędzy. Mąż Boży pragnął je wszystkie 
wydać i użyć na żywność dla ubogich i na remonty tego miejsca, ale że 
nie kochał pieniędzy, nie dał się uwieść żadnemu pozorowi dobra, a nie 
mając żadnego przywiązania do nich, nie martwił się ich utratą. 

Po odnalezieniu pieniędzy, które on jako największy wzgardziciel 
dóbr ziemskich, a najbardziej chciwy nabywca bogactw niebieskich, rzu-
cił był w proch i framugę okna, wściekłość rozszalałego ojca nieco przy-
gasła. Znalezienie ich jakby przyhamowało żądzę jego chciwości. Potem 
wezwał go przed biskupa miasta,14 żeby na jego ręce zrzekł się wszyst-
kiego majątku i tak oddał wszystko, co posiadał. On nie tylko nie od-
mówił, ale z wielką radością chętnie pośpieszył spełnić to żądanie. 

15. Gdy został zawezwany przed biskupa, nie zwlekał ani w niczym 
nie zwłóczył. Co więcej, nie wdawał się w żadną rozprawę słowną, ale 
zaraz zdjąwszy i zrzuciwszy całe ubranie, zwrócił je ojcu. Nawet nie 
zatrzymał spodni, tak że wobec wszystkich cały się obnażył. Biskup, 
zważając na jego ducha i zapał, natychmiast wstał i, objąwszy go swymi 
ramionami, okrył go płaszczem, w który był ubrany.15 

Zrozumiał, że jest to wyraźnie boska sprawa i uznał, że czyny sługi 
Bożego, jakie naocznie oglądał, zawierają tajemnicę. Dlatego odtąd stał 
się jego pomocnikiem, a popierając go i umacniając, objął go głębią 
swej miłości. 

Oto już zmaga się „nagi z nagim".10 Odsunąwszy na bok wszystko, 
co należy do świata, myśli jedynie o sprawiedliwości boskiej. Poniża 
swoje własne życie i zarzuca wszelką troskę o nie, aby jako ubogi zdobyć 
pokój na oblężonej drodze. Tylko jeszcze ściana ciała oddziela go od 
widzenia Boga. 

14 Był nim Gwido, biskup Asyżu od 1204 (?) do 1228 r. 
15 W „Życiorysie II", nr 12, autor mówi dokładniej, że mianowicie obnażenie 

się Franciszka nie było całkowite, jako że pod ubraniem miał on włosiennicę. 
15 Nawiązanie do tekstu św. G r z e g o r z a W., Homiliae in Evangelia, hom. 

32, 2: Nudi cum nudo luctare debemus. 
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R o z d z i a ł VII 

Pochwycenie przez zbójców i usługiwanie trędowatym 
16. Kiedy ubrany w kolorowe szarfy, jakich niegdyś używał, szedł 

lasem, i śpiewał Panu chwalby w języku francuskim,17 z nagła napadli 
go zbójcy. Dziko usposobieni zapytali go, kim jest. Mąż Boży, ufnie, gło-
śno odpowiedział: „Jestem heroldem wielkiego króla! Co wam do tego?" 

Ale oni pobili go i wtrącili do rozpadliny pełnej śniegu, mówiąc: 
„Leż tu, prostacki heroldzie Boga!" On zaś, po ich odejściu, gramoląc 
się, otrząsnął z siebie śnieg i wyczołgał się z parowu, a bardzo ucieszony 
zaczął głośno wyśpiewywać po lesie chwalby dla Stworzyciela wszystkich 
rzeczy. 

Przybywszy do pewnego klasztoru mnichów,18 przez wiele dni cho-
dził tylko w samej lichej koszuli, jako woziwoda w kuchni, pragnąc 
tylko pożywić się zupą. Jednakże, kiedy nie wzbudził żadnej litości i nie 
mógł otrzymać choćby starego odzienia, nie zagniewany, ale zmuszony 
koniecznością, odszedł stamtąd i przybył do miasta Gubbio, gdzie otrzy-
mał skromną tunikę od pewnego dawnego przyjaciela.19 

Później, po upływie krótkiego czasu, kiedy sława męża Bożego wszę-
dzie się rozeszła, a jego imię rozpowszechniło się wśród ludu, przeor 
wspomnianego klasztoru, rozważywszy i zrozumiawszy, że skrzywdzili 
męża Bożego, przybył do niego i ze względu na cześć dla Zbawiciela 
pokornie prosił go o przebaczenie dla siebie i dla swoich. 

17. Następnie święty miłośnik wszelkiej pokory przeniósł się do 
trędowatych i przebywał z nimi, pilnie służąc wszystkim ze względu na 
Boga. Umywał z nich wszelkie brudy, a także oczyszczał wrzody z ropy, 
jak sam mówi w swym Testamencie: „Kiedy jeszcze byłem w grzechach, 
widok trędowatych wydawał mi się nie do zniesienia, wszakże Pan wpro-
wadził mię między nich i spełniałem wobec nich usługi miłosierdzia." 

Jak sam nieraz mówił, widok trędowatych był mu tak bardzo 
przykry za czasu jego płochości, że gdy co najmniej z odległości dwu 
tysięcy kroków spostrzegał ich domy, zatykał sobie nos rękami. Ale 
kiedy już za łaską i mocą Najwyższego zaczął myśleć o rzeczach świę-
tych i użytecznych, będąc jeszcze w stanie świeckim, pewnego dnia 
spotkał się z trędowatym. Przezwyciężył się, przystąpił do niego i ucało-
wał go. Odtąd coraz bardziej się poniżał, aż z miłosierdzia Odkupiciela 
doszedł do doskonałego zwycięstwa nad sobą. 

Pomagał również innym biedakom. Będąc jeszcze w świecie i idąc 
za tym, co światowe, podawał miłosierną rękę ludziom cierpiącym braki 
i współczuł udręczonym. Jednego dnia wbrew swemu zwyczajowi, jako 
że był bardzo uprzejmy, ubliżył pewnemu ubogiemu proszącemu o jał-
mużnę. Natychmiast pożałował tego, mówiąc sobie, że to rzecz wielce 
naganna i bardzo brzydko odmówić żądaniom tego, kto prosi w imię 
tak wielkiego Króla. Odtąd postanowił w swym sercu, że o ile możliwe, 
już więcej nikomu nie odmówi, kto prosić będzie ze względu na Boga. 

17 Sw. Franciszek w chwilach szczególnego rozradowania posługiwał się ję-
zykiem francuskim. Już w młodości zadzierzgnął związki z Francją , bądź towa-
rzysząc ojcu w wyprawach kupieckich, bądź przez swoją matkę, donnę Pikę, co do 
której niektórzy autorzy utrzymują, że pochodziła z Prowansj i (por. A. F o r t i n i , 
Nova vita di S. Francesco, II, 94—95). 

18 Było to opactwo benedyktyńskie San Verecondo, dziś Vallingegno, koło 
Gubbio. 

19 Pewien dokument z końca XIV w. mówi, że był to Fryderyk Spadalunga 
(por. MF 5/1890/77). 
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Robił to jak najpiłniej i wypełniał, aż zupełnie poświęcił całego 
siebie, jako ten, co zanim stał się nauczycielem, wpierw był wykonawcą 
tej ewangelicznej rady: „Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od 
tego, kto chce pożyczyć od ciebie" (Mt 5,42). 

R o z d z i a ł VIII 

Naprawa kościoła św. Damiana i cnoty klarysek 
18. Pierwszym dziełem, do jakiego święty Franciszek przystąpił po 

uwolnieniu się spod ręki cielesnego ojca, było zbudowanie domu Bożego. 
Nie budował go od nowa, ale naprawiał stary, łatał dawny. Nie obalał 
fundamentów, ale na nich budował. W ten sposób, chociaż nieświadomie, 
dawał pierwszeństwo Chrystusowi: „Fundamentu bowiem nikt nie może 
położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus 
Chrystus" (1 Kor 3,11), Kiedy wrócił na miejsce, w którym, jak powie-
dziano, dawnymi czasy zbudowano kościół św. Damiana, przy pomocy 
łaski Najwyższego naprawił go pieczołowicie w krótkim czasie. 

To jest to błogosławione miejsce, w którym po upływie prawie 
sześciu lat od nawrócenia świętego Franciszka, za sprawą tegoż świętego 
męża, wziął początek chwalebny zakon i dostojna wspólnota Ubogich 
Pań i świętych dziewic.20 W nim to pani Klara, urodzona w mieście 
Asyżu, stała się fundamentem jako najcenniejszy i najmocniejszy ze 
wszystkich nałożonych kamieni. Bo kiedy po założeniu zakonu Braci 
wspomniana pani pod wpływem napomnień świętego męża nawróciła się 
do Boga, stała się zbudowaniem dla wielu innych i dla niezliczonych 
wzorem. Szlachetna urodzeniem ale szlachetniejsza łaską; dziewica cia-
łem a najczystsza duchem; młodziutka wiekiem ale dojrzała umysłem; 
stała w zamiarze i najżarliwsza w pragnieniu miłości boskiej; obdarzona 
mądrością i wybitną pokorą; Klara-Jasna z imienia, jaśniejsza w życiu, 
najbardziej jasna w obyczajach.21 

19. Na niej właśnie powstała szlachetna budowla z najcenniejszych 
pereł, które „pochwałę otrzymują nie od ludzi, ale od Boga" (Rz 2,29V 
A do zrozumienia jej nie wystarczy tu zwięzłe rozważanie, ani do jej 
wyjaśnienia krótka mowa. 

Przede wszystkim kwitnie wśród nich szczególna cnota wzajemnej 
i stałej miłości, która tak łączy ich wole w jedno, że chociaż mieszka 
ich po czterdzieści, a gdzieniegdzie i po pięćdziesiąt, sprawia, że w odnie-
sieniu do różnych spraw chcą lub nie chcą jednego i tego samego. 

Po drugie, w każdej z nich błyszczy perła pokory, która tak zacho-
wuje otrzymane dary i posiadane z nieba dobra, iż zasługują na wszy-
stkie inne pozostałe cnoty. 

Po trzecie, lilia dziewictwa i czystości tak je wszystkie przesyca 
przedziwnym zapachem, że zapominając o myślach ziemskich, pragną 
rozważać jedynie sprawy niebieskie. Z tejże woni tak wielkie umiłowanie 
wiekuistego Oblubieńca rodzi się w ich sercach, że pełnia świętego afektu 
usuwa z nich wszelkie przyzwyczajenia z poprzedniego życia. 

20 W nocy z niedzieli Palmowej na wielki poniedziałek 1211 r. (29 marca) 18-
-letnia Klara, córka Favarone'a i Ortolany, opuściła dom i w Porcjunkuli pod 
Asyżem przyjęła habit zakonny z rąk św. Franciszka. Po krótkim pobycie u be-
nedyktynek w San Paolo i w Sant'Angelo di Panzo, osiadła w San Damiano, gdzie 
założyła pierwszy klasztor „Ubogich Pań" (klarysek) i kierowała nim aż do swej 
śmierci 11 sierpnia 1253 r. 

21 Zgodnie z t radycją biblijną Celańczyk przywizuje wielką wagę do sym-
boliki imion, w tym wypadku do imienia Clara-Jasna. 

3 — Wczesne źródła franciszkańskie I 
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Po czwarte, wszystkie odznaczają się najwyższym ubóstwem tek 
dalece, że poprzestają na tym, co ledwie wystarczy do zaspokojenia 
podstawowych potrzeb w wyżywieniu i ubraniu. 

20. Po piąte, mają taką szczególną łaskę umartwienia i cichości, że 
prawie bez wysiłku powściągają poruszenia cielesne i język trzymają 
na wodzy. Niektóre z nich tak odwykły od rozmów, że gdy konieczność 
wymaga, by mówiły, ledwie umieją formułować słowa, jak należy. 

Po szóste, w tym wszystkim zdobi je tak przedziwna cnota cierpli-
wości, że żadna przeciwność utrapień czy krzywdzących przykrości rsie 
łamie ich ducha i go nie odmienia. 

Wreszcie po siódme, cieszą się najwyższą kontemplacją, tak iż z niej 
uczą się wszystkiego, co należy czynić lub czego unikać, i umieją błogo 
wznosić ducha ku Bogu, w nocy i we dnie trwając na boskiej chwalbie 
i modlitwie. 

Odwieczny Bóg niech raczy swoją świętą łaskę dać temu, co tak 
święcie zaczęte, jeszcze świętsze wykończenie i wynik. Tyle wypowiedzi 
o dziewicach poświęconych Bogu i pobożnych służebnicach Chrystusa 
niech wystarczy na teraz. Ich godne podziwu życie i chwalebna insty-
tucja, jaką przyjęły od pana papieża Grzegorza,22 wówczas biskupa Ostyj-
skiego, wymaga osobnego dzieła i zajęcia się nimi.23 

R o z d z i a ł I X 

Naprawa kościoła Świętej Maryi w Porcjunkuli 
i powołanie ewangeliczne Franciszka 

21. W międzyczasie święty Boży, po zmianie ubioru i naprawienia 
wspomnianego kościoła, przeniósł się na inne miejsce koło miasta Asyżu, 
w którym zaczął odnawiać pewien kościół, zniszczony i prawie rozpada-
jący się.241 nie ustał, aż cały doprowadził do należytego porządku. 

Stąd przeniósł się na inne miejsce, zwane Porcjunkulą, w którym 
dawnymi czasy wzniesiono kościół Najświętszej Dziewicy Matki Bożej, 
a który wtedy stał opuszczony i całkowicie zaniedbany.25 Gdy święty 
Boży spostrzegł, że jest on tak zrujnowany, wzruszył się, ponieważ miał 
gorące nabożeństwo do Matki wszelkiego dobra, i pełen troski zaczął 
tam mieszkać. 

Gdy jeszcze naprawiał wspomniany kościół, upłynął właśnie trzeci 
rok jego nawrócenia. W tym czasie nosił ubiór podobny do pustelniczego, 
przewiązywał się pasem rzemiennym, w ręku trzymał laskę, a na no-
gach nosił obuwie. 

22. Ale pewnego dnia w tymże kościele czytano Ewangelię o tym, 
jak Pan rozesłał swoich uczniów na przepowiadanie. Święty Boży, obe-
cny tam, po ukończeniu obrzędów Mszy Św., pokornie poprosił kapłana 
o wyłożenie mu te j ewangelii, chcąc lepiej zrozumieć jej znaczenie. 

On opowiedział mu wszystko po porządku. Święty Franciszek usły-
szawszy, że uczniowie Chrystusa nie powinni posiadać ani złota ani 

22 Autor nawiązuje tu do „reguły życia", danej klaryskom przez Grzegorza 
IX, na jp ie rw jako kardynała (1218—19), a potem potwierdzonej przez niego jako 
papieża (1228). Dopiero 9 sierpnia 1253 r. Klara uzyskała zatwierdzenie swojej 
Reguły przez papieża Innocentego IV. 

23 Dziś powszechnie przy jmuje się, że Celańczyk był także autorem „Życio-
rysu św. Klary." Będzie on przetłumaczony i opracowany w drugim tomie niniej-
szego zbioru. 

24 Prawdopodobnie był to kościół San Piętro delia Spina. 
25 Kościółek ten należał do opactwa benedyktyńskiego na Monte Subasio. 
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srebra czy pieniędzy, ani trzosu, ani torby, ani chleba, nie nosić laski 
w drodze, nie mieć obuwia, nie mieć dwu sukien, ale przepowiadać 
królestwo Boże i pokutę, natychmiast w duchu Bożym rozradowany wy-
krzyknął: „To jest, czego chcę, to jest, czego szukam, to całym sercem 
pragnę czynić".26 

Potem święty ojciec, niezmiernie uradowany, zabiera się do wypeł-
nienia tych zbawiennych usłyszanych wskazań i nawet chwili nie zwle-
ka, ale zbożnie usposobiony zaraz zaczyna wykonywać to, co usłyszał. 
Natychmiast zdejmuje obuwie z nóg, wyrzuca laskę, poprzestaje na jed-
nej sukni, a pas rzemienny zamienia na powróz. Sporządza sobie tunikę 
wyobrażającą krzyż, aby jego obraz w niej odganiał wszelkie diabelskie 
fantazje; sporządza ją grubą i szorstką, aby w niej krzyżować ciało 
z jego wadami i grzechami; sporządza ją wreszcie bardzo ubogą i lichą, 
jakiej w żaden sposób świat by nie zapragnął. 

Także wszystkie inne rady, jakie usłyszał, starał się wykonać z naj-
większą pilnością i z największym uszanowaniem. Nie był bowiem głu-
chym słuchaczem Ewangelii, ale wszystko, co słyszał, zachowywał 
w chwalebnej pamięci i starał się wypełnić dokładnie, co do litery. 

R o z d z i a ł X 

Przepowiadanie Ewangelii, wieszczenie pokoju 
i nawrócenie pierwszych sześciu Braci 

23. Odtąd z wielkim żarem ducha i radością umysłu zaczął wszystkim 
przepowiadać pokutę, budując słuchających słowem prostym, ale wiel-
kim sercem. Jego słowo było jak płonący ogień, przenikało głębiny serca 
i umysły wszystkich napełniało podziwem. Zdawał się być całkowicie 
innym, niż był przedtem, a patrząc w niebo, nie chciał spoglądać na 
ziemię. Zapewne dziwne to, że rozpoczął przepowiadać tam, gdzie jeszcze 
jako dziecko uczył się czytać, i gdzie później został ze czcią pochowany, 
jakby szczęsny początek zalecał jeszcze szczęśliwsze dokonanie. Gdzie 
uczył się, tam i nauczał, gdzie zaczął, tam i szczęśliwie dokończył.27 

W każdym kazaniu swoim, zanim zacytował zebranym słowo Boże, 
najpierw wzywał pokoju, mówiąc: „Pan niech was obdarzy pokojem" 
(2 Tes 3,16). Zawsze go najpobożniej głosił, mężczyznom i kobietom, 
ludziom spotkanym i jego spotykającym. Dlatego wielu, co nie lubiło 
zarówno pokoju jak i tego pozdrowienia, przy pomocy Pana całym ser-
cem przylgnęło do pokoju, stało się synami pokoju i zdobywcami wiecz-
nego zbawienia. 

24. Między nimi pewien człowiek z Asyżu, mający pobożnego i pro-
stego ducha, jako pierwszy zbożnie naśladował męża Bożego. Po nim 
brat Bernard,28 przyjąwszy poselstwo pokoju, ochoczo podążył za świę-
tym Bożym, celem zarobienia na królestwo niebieskie. Przyjmował on 
często świętego ojca pod dach, widział i obserwował jego życie i oby-
czaje, sycił się wonią jego świętości, przejął się bojaźnią Bożą i wzbu-
dził w sobie zbawiennego ducha. Widywał go, że modlił się przez całą 
noc, że bardzo mało sypiał, że wielbił Boga i chwalebną Dziewicę Matkę 
Bożą, dziwił się i mówił: „Prawdziwie ten człowiek pochodzi od Boga'' 

28 Por Mt 10,7-10. To zdarzenie mogło mieć miejsce w dzień św. Macieja Apo-
stoła, czyli 24 lutego 1209 r. 

27 Chodzi o kościół św. Jerzego, który był tam, gdzie obecnie znajduje się 
kaplica Najśw. Sakramentu w bazylice św. Klary. 

28 Br. Bernard z Quintavalle, zmarł przed sierpniem 1246 r. 
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(por. Łk 23,47). Przeto pośpieszył sprzedać wszystkie swe dobra i rozdał 
je ubogim, nie rodzicom, a przyjąwszy zasadę doskonalszej drogi życia, 
wypełnił radę świętej Ewangelii: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprze-
daj wszystko, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w nie-
bie, potem przyjdź i chodź za mną" (Mt 19,21). 

Dokonawszy tego, przyłączył się do świętego Franciszka, przyjmu-
jąc jego życie i ubiór. Był z nim zawsze, aż do czasu pomnożenia się 
liczby braci, kiedy to na rozkaz czcigodnego ojca został wysłany do innych 
regionów.29 Jego nawrócenie do Boga stało się wzorem dla nawracają-
cych się co do sprzedania własności i rozdania jej ubogim. A święty 
Franciszek bardzo się ucieszył z przybycia i nawrócenia tak zacnego 
męża. Widział, że Pan troszczy się o niego, skoro dał mu tak koniecz-
nego towarzysza i wiernego przyjaciela. 

25. Zaraz i drugi Asyżanin poszedł za nim, wielce godzien pochwa-
ły za swoje postępowanie, jako że to, co święcie rozpoczął, po krótkim 
czasie jeszcze święciej ukończył.30 

A po nim, nie za długo, podążył brat Idzi, „mąż prosty i prawy oraz 
bojący się Boga" (por. Job 1,8; 2,3), który przez długi czas żyjąc świę-
cie, sprawiedliwie i pobożnie, pozostawił nam przykład doskonałego po-
słuszeństwa, pracy ręcznej, życia samotnego i świętej kontemplacji.1'1 

Do nich dołączył jeszcze ktoś jeden, zaś brat Filip dopełnił liczby 
siedmiu. Pan dotknął jego ust kamykiem czystości, iżby mówił o Nim 
przyjemnie i słodko Go wysławiał, a także by rozumiał i wyjaśniał Pismo 
święte, „chociaż się nie uczył" (J 7,15), naśladując w tym Apostołów, 
którzy choć prości i nieuczeni, mieli zostać ksiażętami wśród Żydów 
(por. Dz 4,13).32 

R o z d z i a ł X I 

Duch proroctwa i upomnienia św. Franciszka 
26. Święty Franciszek, co dzień pełen pociechy i łaski Ducha Świę-

tego, z wszelką czujnością i troskliwością kształcił nowych synów w no-
wych zasadach i sposobach życia, ucząc ich chodzić prostym krokiem 
po drodze świętego ubóstwa i świętej prostoty. 

Pewnego dnia, gdy podziwiał miłosierdzie Pańskie z powodu udzie-
lonych sobie dobrodziejstw, zapragnął, żeby mu Pan wskazał przyszłe 
sprawy jego i ich. Udał się więc na miejsce modlitwy, jak to bardzo 
często czynił. Długo tam przebywał, trwając przed Władcą całej ziemi 
w bojaźni i drżeniu. W gorzkości swej duszy powracał myślą do lat 
źle przeżytych, często powtarzając te słowa: „Boże, bądź miłościw mnie 
grzesznemu" (Łk 18,13). Wtem uczuł, że wnętrze jego serca zalewa jakaś 
niewymowna radość i jak największa słodycz. Zaczął też tracić świado-
mość siebie, a po nawale uczuć oraz rozpierzchnięciu się ciemności, jakie 
z powodu obawy grzechu zagnieździły się w jego sercu, została mu wlana 

29 Do św. Jakuba z Compostella, razem z br. Idzim, a później jeszcze w inne 
miejsca (por. niżej nr 30). 

30 Br. Piotr Cattani, prawnik i kanonik katedry św. Rufina w Asyżu. Później 
towarzysz wyprawy św. Franciszka na Wschód, a po powrocie wikariusz generalny 
zakonu. Zmarł w Porcjunkuli , 10 marca 1221 r. 

31 Br. Idzi wstąpił do zakonu 23 kwietnia 1208 r., o wiele lat przeżył św. 
Franciszka, zmarł prawdopodobnie 22 kwietnia 1262 r. W rodzinie franciszkańskiej 
odbiera kult liturgiczny jako błogosławiony. 

32 Br. Filip Długi dużą rolę odegrał jako wizytator generalny sióstr klarysek 
(1219—1220 i 1228—1246). 
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pewność odpuszczenia wszystkich przestępstw i udzielona ufność w ży-
ciodajną łaskę. Potem został porwany ponad siebie, a także cały wchło-
nięty w jakieś światło. Rozszerzyła się moc jego umysłu i jasno zobaczył, 
co będzie w przyszłości. Po ustąpieniu te j słodyczy i światła wydał się 
odnowiony na duchu, przemieniony już w innego człowieka. 

27. Wróciwszy z radością powiedział do braci: „Najdrożsi, bądźcie 
mężni i cieszcie się w Panu (Ef 6,10 i Flp 3,1), i nie smućcie się z tego, 
że jest was mało. Niech was też nie przeraża moja i wasza prostota, 
ponieważ, jak mi to zostało naprawdę pokazane od Pana, Bóg pomnoży 
nas w bardzo wielką rzeszę i gęsto rozprzastrzeni aż na krańce ziemi. 
Dla waszego pożytku muszę wam powiedzieć to, co widziałem, a o czym 
raczej wypadałoby milczeć, wszakże miłość zmusza mię do opowiedzenia. 

Otóż widziałem wielką rzeszę ludzi przychodzących do nas i chcą-
cych przebywać razem z nami w stanie świętego życia i według reguły 
świętego zakonu. Oto jeszcze brzmi w moich .uszach odgłos ich, przy-
chodzących i odchodzących, zgodnie z rozkazem świętego posłuszeństwa. 
Widziałem jakoby drogi zatłoczone przez nich, schodzących się w te stro-
ny ze wszystkich narodów. Przychodzą Francuzi, śpieszą Hiszpanie, bie-
gną Niemcy i Anglicy i nadąża wielka rzesza z innych różnych języków." 

Bracia, gdy to usłyszeli, napełnili się zbawczą radością, czy to ze 
względu na łaskę, jakiej Pan Bóg użyczył swemu świętemu, czy dlatego, 
że żarliwie pragnęli dobra bliźnich. Chcieli, aby ich liczba co dzień wzra-
stała, a tym samym, aby byli zbawieni. 

28. Święty rzekł do nich: „Abyście, bracia, wiernie i nabożnie za 
wszystkie dary dziękowali Panu Bogu naszemu i abyście umieli nale-
życie postępować z braćmi obecnymi i przyszłymi, poznajcie prawdę 
0 przyszłych wypadkach. Teraz n?a początku naszego życia znajdziemy 
jakby słodkie jabłka, bardzo smaczne do jedzenia. Ale wnet potem otrzy-
mamy trochę mniej słodkie i smaczne, wreszcie dostaniemy też mocno 
gorzkie. Nie będziemy ich mogli zjeść, gdyż z powodu swej cierpkości 
będą dla wszystkich niejadalne, chociaż na zewnątrz będą pachnieć 
1 pięknie wyglądać. Zaprawdę, tak jak wam powiedziałem, Pan pomnoży 
nas w wielki naród. Ale na końcu stanie się tak, jak czyni człowiek, co 
zarzuciwszy swe sieci w morze lub w jakieś jezioro, chwyta wielką licz-
bę ryb i wszystkie je wciąga do swej łodzi. Jednak, nie mogąc ich 
wszystkich zabrać, bo ich za dużo, wybiera do swych naczyń te większe 
i te, co mu się podobają, a resztę wyrzuca na zewnątrz." 

Dla tych, którzy rozpatrują rzeczy w duchu prawdy, to wszystko, 
co święty Boży przepowiadał, jawi się najwidoczniej jako pełne prawdy 
i całkiem oczywiste. Oto jak duch proroctwa spoczął na świętym Fran-
ciszku. 

R o z d z i a ł XII 

Posłanie ich na świat po dwu i ponowne spotkanie 
29. W tym czasie, po wstąpieniu jeszcze jednego dobrego człowie-

ka do zakonu, wzrośli do liczby ośmiu. Wtedy święty Franciszek zebrał 
wszystkich do siebie, wiele mówił do nich o królestwie Bożym, o pogar-
dzie świata, o zaparciu własnej woli i o ujarzmieniu swego ciała. Po-
dzielił ich na cztery części po dwu i rzekł do nich: „Najdrożsi, idźcie 
po dwóch w różne strony świata, głosząc ludziom pokój i pokutę na 
odpuszczenie grzechów. Bądźcie cierpliwi w uciskach. Czujcie się bez-
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pieczni, gdyż Pan wypełni swoją obietnicę. Pytającym odpowiadajcie 
pokornie, prześladującym błogosławcie, krzywdzącym was i ubliżającym 
dziękujcie, ponieważ ze względu na nich czeka nas królestwo wieczne." 
A oni, z wielką radością i uciechą przyjęli rozkaz świętego posłuszeń-
stwa i upadli kornie na ziemię przed świętym Franciszkiem. On zaś, 
ściskając ich, słodko i ze czcią mówił do każdego: „Zrzuć swą troskę 
na Pana, a On cię podtrzyma" (Ps 54,23). Te słowa mówił zawsze, ile 
razy dawał jakimś braciom rozkaz przeniesienia. 

30. Wtedy brat Bernard z bratem Idzim obrali drogę w kierunku 
Świętego Jakuba,33 święty Franciszek z jednym towarzyszem obrał inną 
część świata, a reszta czterech otrzymali pozostałe części, także idąc po 
dwu. Ale po upływie krótkiego czasu święty Franciszek zapragnął 
widzieć ich wszystkich. Modlił się do Pana, który zgromadza rozproszo-
nych z Izraela, ażeby raczył łaskawie zebrać ich wkrótce. Tak się też 
stało. Zaraz potem, zgodnie z jego pragnieniem, bez ludzkich zabiegów, 
równocześnie się zeszli, Bogu składając dziękczynienie. 

Oto zebrawszy się razem, bardzo radują się z widoku swego miło-
ściwego pasterza i dziwują się, że zgromadziło ich jedno i to samo prag-
nienie powrotu do wspólnoty. Opowiadają o dobrach, jakich użyczył im 
miłosierny Pan, a za to, że czasem coś zaniedbali i byli niewdzięczni, 
proszą pokornie świętego ojca o skarcenie i pokutę i chętnie ją 
przyjmują. 

Tak bowiem zwykli byli czynić zawsze, ilekroć przychodzili do 
niego. Nie kryli przed nim nawet najmniejszej myśli czy nawet odru-
chów. A kiedy wszystko wypełnili, co mieli nakazane, uważali się za 
sługi nieużyteczne. Cała ta pierwsza szkoła świętego Franciszka odzna-
czała się tak wielką czystością duchową, że zupełnie nie wiedzieli, co to 
próżna radość z użytecznych, świętych i prawych uczynków, jakich do-
konywali. Zaś święty ojciec, obejmując swych synów niezmierną miło-
ścią, przedstawiał im swoje zdanie i wskazywał na to, co Pan był mu 
objawił.34 

31. Zaraz potem czterech innych, dobrych i udatnych mężów, przy-
stąpiło do nich i poszło za świętym Bożym. Powstał wielki rozgłos 
wśród ludu coraz dalej szerzyła się fama o mężu Bożym. Zapewne 
w owym czasie święty Franciszek i jego bracia przeżywali bardzo wielką 
radość i szczególne zadowolenie, gdy ktoś wiedziony duchem Bożym 
przychodził, celem przyjęcia habitu świętego zakonu, kimkolwiek i ja-
kimkolwiek był on w ludzie chrześcijańskim: wierzący, bogaty, biedny, 
szlachcic, plebejusz, lichy, miły, roztropny, prostaczek, kleryk, nieuczony 
czy laik. 

Dla ludzi świeckich to wszystko było przedmiotem wielkiego po-
dziwu i przykładem pokory, pobudzającym ich do poprawy drogi życia 
i pokuty za grzechy. Żadna plebejskość ani żadne ubóstwo nie przeszka-
dzało im budować dzieło Boże w tych, których chciał „zbudować Bóg" 
(Dz 20,32), któremu podoba się przebywać z odrzuconymi przez świat 
i z prostaczkami. 

33 Chodzi o sławne podówczas sanktuarium pielgrzymkowe św. Jakuba Apo-
stoła w Compostella, w Hiszpanii-Galicji. 

34 Owe zebrania towarzyszy św. Franciszka są to pierwsze „kapituły" za-
konne, które początkowo odbywały się co pół roku (wiosną na Zielone Święta 
i jesienią na św. Michała), a później co roku. Wspomina o nich Jakub z Vitry 
w swoim pierwszym liście z 1216 r. (por. Fonti Francesane, II, s. 1908, Assisi 1977). 
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R o z d z i a ł XIII 

Napisanie pierwszej Reguły i jej zatwierdzenie 
32. Św. Franciszek widząc, że Pan Bóg co dzień powiększał ich 

liczbę, napisał prosto i zwięźle, dla siebie i dla swoich braci, formę ży-
cia i regułę, używając głównie tekstów świętej Ewangelii, której dosko-
nałości jedynie pożądał. Włączył też nieco innych wskazań, które były 
niezbędne do prowadzenia świętego życia we wspólnocie. Potem razem 
ze wszystkimi wspomnianymi braćmi przybył do Rzymu, bardzo pragnąc, 
aby mu pan papież Innocenty trzeci35 zatwierdził to, co był napisał. 

Właśnie w tym czasie był w Rzymie czcigodny biskup asyski, imie-
niem Gwido, który we wszystkim honorował świętego Franciszka i jego 
wszystkich braci i szanował ich ze szczególną miłością. Kiedy ujrzał świę-
tego Franciszka i jego braci, poważnie zaniepokoił się ich przybyciem, bo 
nie znał jego przyczyny. Obawiał się, żeby nie zechcieli opuścić swej 
ojczyzny, w której Pan przez nich, sługi swoje, już zaczął sprawiać 
wielkie rzeczy. Bardzo cieszył się, że ma w swojej diecezji tych mężów, 
których wielce cenił za ich życie i obyczaje. Ale usłyszawszy o przyczy-
nie ich przybycia i poznawszy ich zamiar, bardzo ucieszył się w Panu 
i obiecał im w tym poradzić i dopomóc. 

Oprócz tego święty Franciszek udał się do wielebnego pana biskupa 
Sabińskiego, imieniem Jan od Świętego Pawła,36 który wśród książąt 
i prałatów Kurii Rzymskiej znany był z tego, że „gardził dobrami ziem-
skimi, a kochał niebieskie." On przyjął go łaskawie i z miłością i wielce 
poparł jego wolę i zamiar. 

33. Wszakże, ponieważ był człowiekiem przezornym i roztropnym, 
wypytywał go o różne rzeczy i radził, żeby przystał na życie monasty-
czne albo pustelnicze. Ale święty Franciszek, na ile potrafił, pokornie 
opierał się jego perswazji, nie dlatego żeby pogardzał tym, co mu ra-
dzono, ale dlatego, że atfektywnie lgnął do czego innego i kierował się 
wyższym pragnieniem. Pan biskup podziwiał jego zapał i bojąc się, by 
nie zrezygnował z wielkiego zamierzenia, pokazywał mu bardziej szero-
kie drogi. Zniewolony jego stałością przystał na jego prośby i potem 
już starał się popierać jego sprawy u pana papieża. 

Podówczas przewodził Kościołowi Bożemu pan papież Innocenty 
trzeci, mąż pełen chwały, a także bogaty w wiedzę, słynący wymową, 
gorliwy w trosce o sprawiedliwość w tym, czego wymagało pielęgno-
wanie wiary chrześcijańskiej. Gdy zapoznał się z votum mężów Bożych, 
po uprzednim rozważeniu sprawy, wyraził zgodę na ich prośbę i następ-
nie zatwierdził.37 Udzielił im wiele zachęt i napomnień, po czym pobło-
gosławił świętemu Franciszkowi i jego braciom, mówiąc: „Bracia, idźcie 
z Bogiem, i jak was On raczy natchnąć, tak głoście wszystkim pokutę. 
A gdy wszechmocny Bóg pomnoży was w liczbę i łaskę, z radością do-
nieście mi o tym, a ja wam udzielę więcej pozwoleń i bezpiecznie powie-
rzę wam większe zadania." 

Naprawdę, gdziekolwiek święty Franciszek się udał, tam Pan był 

85 Innocenty III, kardynał Lotariusz Segni, został papieżem w 1198 r., zmarł 
w Peruggi w 1216 r., wnet po przeprowadzeniu soboru Laterańskiego IV, w 1215 r. 

3« J a n Colonna, kardynał tytułu św. Pryski, benedyktyn z klasztoru św. Pa-
wła za bramą Ostyjską w Rzymie, potem biskup Sabiński. Zmarł w 1215 r. 

37 Tekst pierwotnej Reguły św. Franciszka, zatwierdzonej wówczas przez Inno-
centego III w sposób ustny, — rok 1209 lub 1210, — nie zachował się, a próby 
odtworzenia go są sztuczne i bezcelowe. 
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z nim, ciesząc go objawieniami a dobrodziejstwami dodając otuchy. Pew-
nej nocy, kiedy głęboko zasnął, zobaczył, że idzie jakąś drogą, koło 
której rosło potężne drzewo. Drzewo piękne i silne, grube i bardzo 
wysokie. Gdy zbliżył się do niego i stojąc pod nim podziwiał jego piękno 
i wielkość, nagle zdarzyło się, że sam święty wyszedł na taką wysokość, 
iż dosięgną! czubka drzewa. Chwycił je rękami i bardzo łatwo nachylił 
ku ziemi. Rzeczywiście tak się stało, kiedy pan Innocenty, drzewo naj -
bardziej na ziemi wyniosłe i wspaniałe, jak najbardziej łaskawie skłonił 
się ku jego prośbie i woli.38 

R o z d z i a ł XIV 

Powrót z Rzymu na dolinę Spoletańską i zatrzymywanie się po drodze 
34. Święty Franciszek ze swymi braćmi, ciesząc się bardzo z daru 

i łaski tak wielkiego ojca i pana, podziękował Bogu, „który wynosi po-
kornych a smutnych ocala" (Job 5,11). Natychmiast poszedł nawiedzić 
progi świętego Piotra, a po skończeniu modlitwy wyszedł z Miasta. 
Obrał drogę ku dolinie Spoletańskiej i podążył tam z towarzyszami. Po 
drodze rozprawiali ze sobą o licznych i wielkich dobrach, jakimi ob-
darzył ich Pan najłaskawszy: jak łaskawie zostali przyjęci przez wika-
riusza Chrystusowego, pana i ojca całego ludu chrześcijańskiego; jak 
mogą i powinni wypełniać jego napomnienia i rozkazy; jak regułę, 
którą przyjęli, mają rzetelnie zachowywać i strzec jej nieodmiennie, 
jak wobec Najwyższego mają chodzić we wszelkiej świętości i religijno-
ści; wreszcie, jak wzrastać w święte cnoty, aby ich życie i obyczaje ; 

stały się przykładem dla bliźnich. 
Podczas gdy oni, nowi uczniowie Chrystusa ze szkoły pokory, o tym 

rozprawiali, dużo dnia upłynęło i nastała późna godzina. Wtedy przy-
byli na miejsce samotne. Byli mocno zmęczeni drogą, a nie mogli zna-
leźć żadnej żywności, gdyż miejsce to było daleko od mieszkań ludz-
kich. Ale oto, za sprawą łaski boskiej, spotkał się z nimi człowiek, nio-
sący w ręce chleb. Dał go im i odszedł. A że go nie znali, dziwowali śię 
w swych sercach, a jeden drugiego pobożnie napominał, żeby więcej' 
zaufać miłosierdziu Bożemu. Spożywszy pokarm i niemało się nim po-
krzepiwszy, przybyli do pewnego miejsca blisko miasta Orte i tam za-
trzymali się prawie przez piętnaście dni. Niektórzy z nich chodzili do 
miasta w poszukiwaniu koniecznego pożywienia. To niewiele, co upro-
sili od drzwi do drzwi, przynosili do braci i spożywali wspólnie, z dzięk-
czynieniem i radością serca. Tego, co im zostało, nie mieli komu dać, 
więc spożywali to następnego dnia. W tym celu przechowywali resztki 
w grobowcu, w którym niegdyś były ciała zmarłych, a teraz stał wolny. 
Owo miejsce było puste i odludne, rzadko kto tam przychodził albo 
i nikt wcale. 

35. Cieszyli się wielką radością, jako że nie mieli na oku ani nie 
pożądali nic takiego, co by im sprawiało przyjemność próżną czy cie-
lesną. Dlatego obcowali tam ze świętym ubóstwem, czerpali wielką po-
ciechę z braku tego wszystkiego, co światowe, i jak tam byli, tak decy-
dowali się trwać przy nim zawsze i wszędzie. Pozbywszy się wszelkiej 
troski o sprawy ziemskie, radowali się jedynie pociechą Boską. Nie 

88 Epizod ten, ważny dla historii pierwotnego franciszkanizmu, autor opo-
wiedział szczegółowiej w „Życiorysie II", nr 16 i 17. 
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wstrząsani żadnymi troskami, nie szarpani żadnymi pokusami, posta-
nawiali i utwierdzali się w postanowieniu, by nigdy ubóstwa nie opuś-
cić. Urok tego miejsca mógł łatwo osłabić zapał ich ducha. Wprawdzie 
nie poddawali się mu uczuciowo, ale żeby nie przywiązać się, czy to do 
pragnienia dłuższego pobytu, czy choćby do czegoś na zewnątrz własne-
go, opuścili to miejsce. Idąc ze szczęsnym swym ojcem, weszli wów-
czas w dolinę Spoletańską. 

Jako prawdziwi miłośnicy sprawiedliwości rozprawiali między so-
bą, czy winni przebywać między ludźmi, czy udać się na miejsce sa-
motne. Ale święty Franciszek, który nie ufał własnej swej prze-
myślności, ale wszystkie sprawy popierał świętą modlitwą, zdecydował,, 
żeby nie żyć samemu sobie, ale dla Tego, który umarł za wszystkich. 
Był bowiem, świadomy, że został posłany po to, aby zdobywać Bogu., 
dusze, które diabeł usiłował porwać. 

R o z d z i a ł X V 

Sława św. Franciszka, nawrócenie wielu do Boga, nazwa nowego zakonu 
36. Franciszek jako mężny rycerz Chrystusa krążył po miastach 

i kasztelach, wieszcząc królestwo Boże, głosząc pokój, ucząc zbawienia 
i pokuty na odpuszczenie grzechów, nie w przekonywających słowach 
mądrości ludzkiej, ale w nauce i mocy ducha. Mając upoważnienie apo-
stolskie, działał we wszystkim otwarcie, bez żadnej obłudy, bez żadnych 
zwodniczych pochlebstw. Niczyich grzechów nie głaskał, ale w nie ude-
rzał, nie pobłażał życiu grzeszników, ale je ostro karcił, ponieważ 
najpierw sam wykonywał to, co innym zalecał. Nie lękał się nagany, 
mówił prawdę bardzo szczerze, tak że nawet mężowie wykształceni, cie-
szący się sławą i godnością, podziwiali jego kazania i przejmowali się 
zbożną bojaźnią w jego obecności. Biegli mężczyźni, biegły i kobiety,., 
śpieszyli księża i przybywali zakonnicy, ażeby widzieć i słyszeć świętego* 
Bożego, który wszystkim wydawał się człowiekiem z innego świata. 

Ludzie każdego wieku i każdej płci podążali, by zobaczyć dziwy,, 
jakich właśnie Pan dokonywał na świecie przez swojego sługę. Zaprawdę, 
w owym czasie wydawało się, że poprzez obecność świętego Franciszka 
czy poprzez jego sławę jakieś nowe światło spłynęło z nieba na ziemię, 
rozpraszając wszystką pomrokę ciemności, jaka zalegała prawie cały 
kraj, tak że mało kto wiedział, jaki obrać kierunek. Prawie wszystkich, 
pochłaniała otchłań zapomnienia o Bogu i gnuśne zaniedbanie jego przy-
kazań, tak że zaledwie czasem ktoś kiedyś otrząsnął się był z dawnych 
i zastarzałych złości. 

37. Promieniował jak gwiazda błyszcząca w ciemności nocy i jak 
zaranie rozciągnięte ponad mrokami.39 I stało się, że wkrótce wygląd 
całej prowincji zmienił się i wszędzie nabrał bardziej radosnego wi-
doku, po zrzuceniu pierwotnego brudu. Uprzednia susza ustąpiła i szyb-
ko urósł zasiew na spalonym polu. Także nieuprawna winnica zaczęła 
puszczać pączek woni Pańskiej, a wydawszy z siebie kwiaty słodkości, 
zrodziła również owoc czci i godności. Wszędzie rozbrzmiewało dziękczy-
nienie i chwalba, a wielu niechało trosk światowych i pod wpływem 
życia i nauki świętego ojca Franciszka nabywało poznania siebie i za— 

39 Obrazy biblijne z księgi Mądrości Syracha 50,6-7, które zastosował do św. 
Franciszka Grzegorz IX w mowie kanonizacyjnej. 
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pragnęło miłości i czci dla Stwórcy. 
Wielu z ludu, szlachcice i plebejusze, duchowni i świeccy, dotknięci 

tchnieniem Bożym, zaczęli garnąć się do świętego Franciszka, pragnąc 
na stałe walczyć pod jego wodzą i kierownictwem. Święty Boży, jak 
rzeka pełna łaski niebieskiej zraszał ich wszystkich deszczem charyz-
matów, a rolę ich serca zdobił kwiatami cnót. Oto wyborny mistrz! Na 
jego wezwanie odnawia się Kościół Chrystusowy obydwojga płci i zwy-
cięsko kroczą trzy wojska dążących do zbawienia, według jego wzoru, 
reguły i nauki. Wszystkim podał normę życia i wskazał drogę zbawie-
nia odpowiednią dla każdego stanu.40 

38. Obecnie trzeba zwrócić uwagę na stan, który on swoją miłością 
wskrzesił, jak i mocą profesji podtrzymał. Najpierw on sam założył 
Zakon Braci Mniejszych i nadał mu tę nazwę. Mianowicie w Regule 
pisało: „I niech będą mniejsi".41 Kiedy rozważał to wyrażenie, rzekł: 
„Chcę, żeby ta wspólnota nazywała się Zakon Braci Mniejszych." Na-
prawdę mniejsi, jako że byli „poddani wszystkim," zawsze szukali 
nędznych miejsc pobytu i podejmowali się prac uważanych za poniżające. 
W ten sposób zasługiwali na mocne ugruntowanie w prawdziwej po-
korze, a na tej szczęsnej dyspozycji rosła w nich duchowa budowla, zło-
żona ze wszystkich cnót. 

Zaprawdę, na stałej podwalinie miłości powstała szlachetna budowla, 
w której żywe kamienie zgromadzone ze wszystkich stron świata utwo-
rzyły mieszkanie Ducha Świętego. O, jakimże żarem miłości pałali ci 
nowi uczniowie Chrystusa! Jakież kwitło w nich ukochanie zbożnej 
wspólnoty! Czy w jakimś miejscu zeszli się razem, czy spotkali się 
w drodze, jak to bywa, tam zaraz zażegał ich bodziec duchowej miłości 
i skłaniał do oznak prawdziwej przyjaźni, wyższej od wszelkiego zwyk-
łego kochania. Czyste uściski, miłe uczucia, święty pocałunek, słodka 
rozmowa, skromny uśmiech, radosne wejrzenie, oko prawe, duch po-
korny, język uprzejmy, odpowiedź grzeczna, tożsamość zdania, ochotna 
usługa i ręka niestrudzona. 

39. Skoro wzgardzili wszystkim, co ziemskie, i zupełnie wyzbyli się 
miłości własnej, tedy całe uczucie miłości skierowali ku wspólnocie. 
Starali się poświęcić w tym celu, żeby zobopólnie zaspokajać potrzeby 
braci. Pragnęli się spotykać, a jeszcze bardziej pragnęli razem przeby-
wać. Natomiast czymś ciężkim było dla nich oddzielenie od wspólnoty, 
gorzkim rozwód, przykrą rozłąka. 

Ale jako najbardziej posłuszni rycerze nie śmieli niczego przekładać 
ponad rozkazy posłuszeństwa. Zanim wykonali słowo posłuszeństwa, 
już przedtem byli gotowi do spełnienia rozkazu. Nie wiedzieli, co to 
dyskutować nad rozkazami, zarzucili wszelki sprzeciw, w każdych oko-
licznościach słuchali jakby na wyścigi. 

„Naśladowcy najświętszego ubóstwa," bo nic nie mieli, do niczego 
nie lgnęli, stąd też niczego nie obawiali się stracić. Zadowalali się samą 
tuniką, czasem łataną od spodu i na wierzchu. Żadnego w niej zadbania, 

40 Aluzja do św. Franciszka jako założyciela trzech zakonów: Braci Mniej-
szych, Klarysek i rodziny świeckich pokutników, czyli tzw. tercjarzy. 

41 Wyrażenie „niech będą mniejsi" zna jdu je się w 7 rozdziale Reguły z 1221 r„ 
wszakże tu chodzi raczej o regułę pierwotną, gdyż według przytoczonego wyżej 
listu Jakuba z Vitry już w 1216 r. towarzysze św. Franciszka zwali się „Bracia 
Mniejsi." 



Życiorys p i e l e s z y "ŚW. Franciszka z Asyżu 43 

ale brzydota i lichota, iżby wyglądali w niej jak ukrzyżowani dla świata. 
Podpasani sznurem, nosili liche portki. Mieli zbożny zamiar poprzestać 
na tym i nic więcej nie posiadać. 

Dlatego wszędzie byli bezpieczni. Nie wieszał ich strach, nie roz-
rywała troska. Oczekiwali dnia następnego bez żadnego zmartwienia. 
Nawet często, ponosząc wielki trud podróży, nie kłopotali się o nocleg. 
Bo nieraz, gdy wśród tęgiego mrozu z konieczności zostali bez dachu 
nad głową, tulili się do komina, albo całymi nocami kawęczyli pokornie 
w jaskiniach i grotach. 

Podczas dnia ci, którzy umieli, pracowali ręcznie, przebywając 
w domach dla trędowatych albo w innych godnych miejscach służyli 
wszystkim pokornie i pobożnie. Nie podejmowali się takich prac, które 
byłyby powodem do zgorszenia, a tylko świętych i prawych, godziwych 
i pożytecznych. Wszystkich, z którymi się spotykali, pociągali przykła-
dem do pokory i cierpliwości. 

40. Taka zdobiła ich cnota cierpliwości, że woleli raczej tam prze-
bywać, gdzie doznawali prześladowania swych ciał, aniżeli tam, gdzie 
mogliby cieszyć się względami świata, na skutek uznania lub chwalenia 
ich świętości. Po wiele razy cierpieli zniewagi, doznawali przykrości; 
zdzierano z nich szaty, bito, wiązano, wtrącano do więzienia. Oni zaś nie 
chronili się pod niczyją opiekę, ale wszystko mężnie przetrzymali, 
a z ich ust słyszano jedynie chwalbę i dziękczynienie. 

Rzadko albo nigdy nie ustawali w chwaleniu Boga i modlitwie. 
Wciąż rachując się z tego, co zrobili, za dobre uczynki dziękowali Bogu, 
za zaniedbania i opieszałość żałowali i płakali. Jeżeli nie doświadczali 
zwykłego sobie ducha pobożności, to uważali, że Bóg ich opuścił. Chcąc 
trwać na modlitwie, posługiwali się jakimiś narzędziami. Niektórzy 
utrzymywali się na zawieszonych powrozach, by nie chwytała ich sen-
ność i nie wytrącała z modlitwy. 

Niektórzy zakładali żelazne obręcze, a niektórzy opasywali się drew-
nianymi ściskaczami. Jeśli kiedy naruszyli wstrzemięźliwość na skutek 
obfitości pokarmu lub napoju, jak to bywa, albo jeśli na skutek zmę-
czenia drogą przekroczyli umiar, choćby mało co, to jak najsurowiej 
karali się wielodniową abstynencją. Wreszcie, tak wielką udręką starali 
się ujarzmić namiętność ciała, że często na bardzo zimnym mrozie nie 
wahali się obnażać, a także całe ciało krwawić kolcami cierni. 

41. Tak skrzętnie gardzili wszystkim, co ziemskie, że zaledwie 
przyjmowali to, co konieczne do życia, a wprawieni w długie obywanie 
się bez przyjemności cielesnej, nie bali się żadnych ostrości. 

W tym wszystkim zachowywali ze wszystkimi pokój i łagodność, 
działali zawsze skromnie i pokojowo, jak najbardziej unikali wszelkiego 
rodzaju zgorszeń. Mówili tylko w potrzebie, bez żartów i gadania po 
próżnicy. W całym ich życiu i zachowaniu nie można było znaleźć nic 
nieprzystojnego czy niegodziwego. 

Ich każdy czyn był uję ty w karby, każdy krok skromny, wszystkie 
zmysły tak umartwione, że zaledwie widzieli i słyszeli to, co uważali 
za konieczne. Oczy mieli spuszczone ku ziemi, a duchem przebywali 
w niebie. Nie miała w nich miejsca żadna zazdrość, żadna zgorzkniałość, 
ale była w nich wielka zgoda, stały pokój, dziękczynienie i chwalba. To 
są probierze czcigodnego ojca, za pomocą których kształtował nowych 
synów, nie tylko słowem i językiem, ale jak najbardziej czynem i praw-
dą (por. J 3,18). 
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R o z d z i a ł XVI 

Pobyt w Rivo Torto i strzeżenie ubóstwa 
42. Święty Franciszek razem z innymi braćmi zatrzymał się koło 

miasta Asyżu, w miejscowości zwanej Rivo Torto.42 W miejscu tym było 
opuszczone schronisko. Będąc wzgardzicielami wielkich i pięknych do-
mów, chętnie zamieszkali w jego cieniu i chronili się tam przed ulewami 
deszczu. Bo, jak mawiał pewien święty, „ze schroniska szybciej wznosi 
się do nieba, aniżeli z pałacu".43 

Wszyscy, synowie i bracia, razem ze świętym ojcem, żyli tu w wiel-
kim trudzie i wśród braku wszystkich rzeczy. Bardzo często brakowało 
im chleba. Zadowalali się rzepą, którą tu i ówdzie na równinie x\syskiej 
uprosili, gdy ich bieda przycisnęła. Miejsce to było tak ciasne, że zaledwie 
mogli w nim usiąść czy spocząć. „Żadnych na to szemrań, żadnych 
utyskiwań, lecz serce spokojne; duch pełen radości zachował cierpli-
wość1'.'4 Święty Franciszek bardzo pilnie dokonywał codziennego,, 
owszem stałego badania siebie i swoich braci. Nie cierpiał żadnej w nich1 

chwiejności i przepędzał z ich serca wszelką opieszałość. Był surowy 
w strzeżeniu siebie i czuwał każdej godziny. Jeżeli, jak to wszystkim się 
zdarza, poruszyła go jaka pokusa cielesna, a było to w zimie, zaraz 
zanurzał się w zamarzniętym dole i tak długo w nim siedział, ażby 
wszelkie wzruszenia cielesne go opuściły. Pozostali bracia gorliwie na -
śladowali ten przykład wielkiego umartwienia. 

43. Nie tylko uczył ich uśmiercać wady i powściągać podniety ciała*, 
ale także zmysły zewnętrzne, przez które śmierć wchodzi do duszy. 
Gdy w owym czasie cesarz Otto ciągnął owymi stronami z wielkim 
hałasem i pompą, celem przyjęcia korony ziemskiego imperium, święty 
ojciec będąc razem z innymi we wspomnianym schronisku, przy drodze 
tego pochodu, nie wyszedł go zobaczyć, ani nikomu nie pozwolił patrzeć 
z wyjątkiem jednego z braci, który bardzo stanowczo obwieścił cesa-
rzowi, że ta jego chwała będzie trwać przez krótki czas.45 

Otóż chwalebny Święty przebywał sam ze sobą, chodził po prze-
strzeni swego serca, gotował w sobie godne Bogu mieszkanie. Dlatego 
poklask zewnętrzny nie porywał jego uszu, ani żaden głos nie potrafił: 
wytrącić go z równowagi lub przerwać mu ogromu zajęć, jakie Wykony-
wał. Posiadał autorytet apostolski, dlatego całkowicie wzbraniał się 
przed pochlebianiem królom i książętom. 

44. Zawsze uprawiał świętą prostotę, i nie pozwalał, by ciasnota 
miejsca skurczyła im serca. Dlatego ponapisywał imiona braci na bel -
kach domeczku, aby każdy miał swoje miejsce do modlitwy i spoczynku, 
i żeby ciasna szczupłość miejsca nie przeszkadzała im w milczeniu 
ducha. 

I właśnie, w czasie ich tam pobytu, stało się, że pewnego dnia ktos 
prowadzący osła przyszedł do schroniska, w którym mąż Boży przeby-

42 Dzisiaj jest tam skromny klasztor Braci Mniejszych Konwentualnych. 
43 Wyrażenie wzięte z Verbum abbreviatum, c. 86, P i o t r a C a n t o r a; (PL 

205,257), które on przypisuje „pewnemu pustelnikowi." 
44 Cytacja hymnu brewiarzowego Sanctorum meritis, ku czci męczenników. ; t 45 Cesarz Otto IV szedł do Rzymu przez księstwo Spoleto. Pod koniec wrze-

śnia 1209 r. w Viterbo spotkał się z papieżem, a 4 października został koronowany 
w Rzymie przez Innocentego III, a już w listopadzie 1210 r, przez tegoż papieża 
pozbawiony korony. . ; 
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wał razem z towarzyszami. I żeby nie zostać wyrzuconym, zachęcał 
swego osła do wejścia, mówiąc: „Wchodź do środka, bo w tym miejscu 
będzie nam dobrze." Na tę mowę święty Franciszek poważnie się zmar-
twił, zrozumiawszy zamiar owego mężczyzny, który widocznie sądził, 
że oni dlatego tam chcą mieszkać, by rozszerzyć to miejsce i je rozbudo-
wać. Z powodu mowy wieśniaka święty Franciszek zaraz wyszedł 
stamtąd i opuściwszy to schronisko, przeniósł się na inne niedalekie 
miejsce, zwane Porcjunkulą, gdzie, jak już wyżej powiedziano, długo 
przedtem naprawił był kościół Najświętszej Maryi. Nie chciał mieć nic 
na1 własność, ażeby wszystko móc posiąść o wiele pełniej w Panu. 

R o z d z i a ł XVII 

Nauka modlitwy, posłuszeństwo i szczerość braci 
45. W owym czasie bracia prosili go, by ich nauczył modlić się, 

ponieważ chodząc w prostocie ducha, nie umieli jeszcze kościelnego 
oficjum. On im powiedział: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz" 
(Łk 11,2 I Mt 6,9), a także: „Kłaniamy Ci się, Chryste, tu i we wszyst-
kich kościołach Twoich, jakie są na całym świecie, i błogosławimy Tobie, 
ześ przez krzyż swój święty odkupił świat." 

A bracia, uczniowie czcigodnego mistrza, z najwyższą pilnością sta-
rali się to zachować, jako że usiłowali jak najskuteczniej spełniać nie 
tylko to, co im święty Franciszek po bratersku radził albo po ojcowsku 
nakazywał, ale także to, co za pomocą jakichś wskazówek mogli rozpo-
znać, że zamyśla lub rozważa. Bo samżeż święty ojciec mówił im, że 
prawdziwe posłuszeństwo nie tylko słucha ale i domyśla się, nie tylko 
spełnia rozkazy ale i pragnienia: „Brat podwładny nie tylko wówczas, 
skoro usłyszy głos brata przełożonego, ale i wówczas, skoro pochwyci 
jego wolę, zaraz cały winien zbierać się do posłuszeństwa i robić to, co 
z jakiegoś znaku pojął, że on chce." 

Dlatego, w jakimkolwiek by miejscu był wzniesiony jakiś kościół, 
choćby nie byli przy nim bezpośrednio obecni, a tylko mogli go widzieć 
z daleka, kłaniali się w jego kierunku, padając na ziemię, a ukorzywszy 
obojakiego człowieka, oddawali cześć Wszechmogącemu, mówiąc: „Kła-
niamy Ci się, Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich," tak jak 
ich nauczył był święty ojciec. I, co nie mniej godne podziwu, gdziekol-
wiek spostrzegli krzyż albo znak krzyża, czy na ziemi, czy na ścianie, 
czy na drzewach, czy na ogrodzeniach przydrożnych, robili to samo. 

46. Tak bardzo napełniała ich święta prostota, tak uczyła ich nie-
winność życia, tak trzymała ich czystość serca, że zupełnie nie wiedzieli, 
co to dwoistość ducha. Bo jak była w nich jedna wiara, tak też jeden 
duch, jedna wola, jedna miłość, zawsze wspólnota duchów, zgodność 
obyczajów, pielęgnowanie cnót, zbieżność umysłów i zbożność uczynków. 

Otóż, często spowiadali się u pewnego księdza z kleru świeckiego, 
który był bardzo zniesławiony i przez wszystkich potępiany za wielkie 
przestępstwa. Wielu mówiło im o jego niegodziwości, oni jednak w ża-
den sposób nie chcieli temu wierzyć i nie przestali wyznawać przed 
nim swych grzechów, jak zwykle, ani nie zaprzestali oddawać mu na-
leżnego szacunku. A kiedy pewnego dnia on czy inny kapłan któremuś 
z braci powiedział: „Bacz, bracie, byś nie był hipokrytą," zaraz ten 
brat ze względu na słowo kapłana uwierzył, że jest hipokrytą. Z tego 
powodu lamentował dzień i noc, dotknięty wielkim bólem. A kiedy bra-
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cia pytali go, co znaczy ten jego smutek i taka niezwykła żałość, odpowia-
dał: „Pewien kapłan powiedział mi takie słowo, które takim napełniło 
mię bólem, że o niczym innym nie mogę myśleć." Bracia pocieszali go 
i zachęcali, by przestał w to wierzyć. A on odpowiadał im: „Cóż wy 
mówicie bracia? Przecież to kapłan powiedział mi to słowo, czyż kap-
łan może skłamać? Skoro więc kapłan nie kłamie, przeto jest konieczne, 
żebyśmy wierzyli, iż to, co powiedział, jest prawdziwe." I długo tak 
trwał w tej swojej prostocie, aż wreszcie uspokoił się na słowo świętego 
ojca, który mu wyjaśnił słowo kapłana i mądrze wyłuszczył jego intencję. 

Prawie że nie było takiego brata, dotkniętego niepokojem ducha, 
który by pod wpływem żaru jego mowy nie pozbył się wszelkiego 
mroku i nie odzyskał pogody ducha. 

R o z d z i a ł XVIII 

Zjawisko wozu ognistego i poznawanie tajników serca 
47. W tym czasie bracia, chodząc w prostocie wobec Boga i w ufno-

ści wobec ludzi, zasłużyli na radość z boskiego objawienia. Zapaleni 
ogniem Ducha Świętego nie tylko w oznaczonych godzinach, ale także 
każdej godziny, jako że nie zajmowała ich troska ziemska i nie przy-
ciskały starania o byt, pokornym głosem na melodię ducha śpiewali 
Pater noster. Pewnej nocy nie było z nimi świętego Franciszka. I oto, 
prawie o północy, kiedy niektórzy z braci spoczywali, a niektórzy 
w milczeniu zatopieni byli w modlitwie, przez drzwi domu wtargnął 
bardzo jasny ognisty wóz. Drugi i trzeci raz zawrócił poprzez pomiesz-
czenie tu i tam. Zasiadał na nim wielki globus. Wyglądał jak słońce 
i oświetlił noc. Ci, co spali, byli przerażeni, wszakże doświadczyli jasno-
ści serca, niemniej, niż jasności cielesnej. Przeto zebrali się razem i roz-
prawiali między sobą, co by to było, ale z mocy i z łaski tak wielkiego 
światła sumienie każdego z nich stało się jawne, jednego dla drugiego. 

Wreszcie zrozumieli i poznali, że to dusza świętego ojca promienio-
wała takim wielkim blaskiem, jako że ze względu na jego osobliwą 
czystość i wielką zbożną troskę o synów, zasłużył u Pana na szczególne 
błogosławieństwo i łaskę. 

48. Za pomocą jawnych wskazówek często stwierdzali i doświad-
czali, że ich święty ojciec odkrywa skrytości ich serc. O, ileż razy, bez 
żadnej informacji ludzkiej, a jedynie z objawienia Ducha Świętego poz-
nawał sprawy braci nieobecnych, otwierał tajniki serc i badał sumienia! 
O, iluż upomniał we śnie, nakazywał, co czynić i zakazywał, czego nie 
czynić! O, iluż takim, co cieszyli się dobrem obecnym, przepowiadał złe 
rzeczy w przyszłości! A także, poznając wcześniej koniec niegodziwości 
u wielu, wieścił w nich przyszłą łaskę zbawienia. Owszem, jeśli ktoś 
czystością i prostotą ducha zasłużył na oświecenie, dostępował szcze-
gólnej pociechy z widzenia go w sposób przez innych nie doświadczony. 

Przytoczę jedno z takich wydarzeń, o jakim dowiedziałem się od 
wiarygodnych świadków. Swego czasu brat Jan z Florencji, ustanowiony 
ministrem braci w Prowancji, odprawiał kapitułę braci w tejże prowincji. 
Pan Bóg dał mu natchnienie do mówienia, a wszystkich braci usposobił 
do słuchania życzliwie i uważnie. Między nimi był jeden brat, imieniem 
Monaldo, kapłan, błyszczący sławą, a jeszcze bardziej życiem, który 
swą cnotę, zbudowaną na pokorze, popartą często modlitwą, zabezpie-
czał puklerzem cierpliwości. W tej też kapitule brał udział brat An-



Życiorys p ie leszy "ŚW. Franciszka z Asyżu 47 

toni,46 któremu Pan otworzył umysł, aby rozumiał Pismo św. i by 
wszystkiemu ludowi przepowiadał Jezusa w mowie słodszej „nad miód 
i plaster miodowy" (Ps 18,11). 

Kiedy właśnie jak najżarliwiej i najpobożniej głosił on do braci 
kazanie na słowa: „Jezus Nazareński, Król Żydowski" (J 19,19), wtedy 
wspomniany brat Monaldo spojrzał w kierunku wejścia do domu, w któ-
rym bracia byli razem zebrani, i ujrzał tam własnymi oczyma świętego 
Franciszka, unoszącego się w powietrzu, z rozciągniętymi rękami na 
krzyż, błogosławiącego braci. Okazało się, że wszyscy zostali napełnieni 
pociechą Ducha Świętego (Dz 9,3). Ta zbawienna radość doznana przez 
nich była wystarczającym kryterium, aby uznać za wiarygodne to, co 
usłyszeli o widzeniu i obecności swego ojca, promiennego chwałą. 

49. A że poznawał on tajemnice cudzych serc, czego wielu doświad-
czyło, przytoczmy jedno z licznych tego rodzaju zdarzeń, co do którego 
nie może być wątpliwości. Pewien brat, imieniem Riccerio, szlachetny 
rodem, a jeszcze szlachetniejszy w obyczajach, miłośnik Boga a siebie 
wzgardziciel, kierowany zbożnym duchem i najlepszą wolą, pragnął 
otrzymać i posiadać jak najbardziej łaskę 'świętego ojca Franciszka. 
Wielce się obawiał, żeby święty Franciszek nie wzgardził nim za po-
mocą jakiegoś ukrytego mniemania i nie wyobcował go ze swojej miło-
ści. Ów brat, jako że był bojaźliwy, sądził, że kogo święty Franciszek 
kocha wewnętrzną miłością, ten również stanie się godny łaski boskiej; 
i przeciwnie uważał, że ten, dla kogo nie okazuje się on dobrotliwy 
i łaskawy, popadnie w gniew najwyższego Sędziego. Takie myśli nurto-
wały wspomnianego brata, o tym często ze sobą rozmawiał po cichu, ale 
nikomu wcale nie ujawniał swojej tajemnicy. 

50. Wreszcie, pewnego dnia, święty ojciec modlił się w celi, a wspom-
niany brat strapiony owymi myślami przyszedł na to miejsce. Święty 
Boży poznał jego przybycie i zrozumiał, co gnębiło mu duszę. Zaraz po-
lecił go do siebie zawołać i powiedział mu: „Synu, niech cię nie trapi 
żadna pokusa, nie zatruwa żadne przemyśliwanie, ponieważ jesteś mi 
bardzo drogi i wiedz, że jesteś godny zaliczać się do tych, którzy szcze-
gólnie są mi drodzy i bliscy. Kiedy tylko chcesz, z zaufaniem przychodź 
do mnie i po przyjacielsku się zwierzaj." Wspomniany brat nie mógł 
się nadziwić. Poczuł się podniesiony na duchu, a jako urósł w łasce 
świętego ojca, tylko też w miłosierdziu Boga pokładał większą nadzieję." 

Święty ojcze, jakżeż ciężko muszą znosić twoją nieobecność ci, co 
zupełnie zwątpili w znalezienie na ziemi kogoś podobnego tobie. Prosi-
my cię, swoim wstawiennictwem wspomóż tych, o których wiesz, że 
są ogarnięci zgubną zmazą grzechu. Skoro jesteś już pełen ducha wszy-
stkich sprawiedliwych, przewidujesz rzeczy przyszłe i znasz obecne, prze-
pędź wszelką chełpliwość, zawsze odsłaniaj obraz świętej prostoty. 

Ale powróćmy do tego, co wyżej, badając historię Zakonu. 

R o z d z i a ł XIX 

Piecza nad braćmi, pogarda siebie, prawdziwa pokora 
51. Święty mąż Franciszek powrócił ciałem do swych braci, od któ-

rych, jak powiedziano, duchem nigdy nie odstępował. Sprawy wszyst-
kich badał dokładnie i pilnie. Zawsze kierował się szczęsną troskliwością 

45 Chodzi o św. Antoniego z Padwy. 
47 Ten sam epizod z br. Riccerio zna jduje się w „Życiorysie II," nr 44a. 
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0 podwładnych. Jeśli zaś zauważył, że uczyniono coś mniej stosownego, 
nic nie zostawiał bez skarcenia. Najpierw zważał na wady duchowe, po-
tem oceniał cielesne, a na końcu wykorzeniał wszystkie okazje, co zwy-
kły otwierać drogę grzechom. 

Z wielkim staraniem, z wszelką troskliwością strzegł świętej pani 
ubóstwa. Nie cierpiał niczego zbytecznego, nawet takiego naczynia w do-
mu, które wydawało się niezbędne. Mówił bowiem, że niemożliwym 
będzie zadośćuczynić potrzebom, by równocześnie nie ulec wygodzie. 

Prawie wcale lub bardzo rzadko przyjmował pokarmy gotowane, 
a często chociaż je wziął, zaprawiał popiołem albo pozbawiał je smaku 
przez dolewanie zimnej wody. Ileż to razy, wędrując przez świat dla 
przepowiadania Ewangelii Bożej, był zapraszany na obiad przez wiel-
kich panów, którzy darzyli go uczuciem godnym podziwu. A on, skoszto-
wawszy co nieco mięsa, iżby zachować świętą Ewangelię, resztę, którą 
niby jadł, wkładał do kieszeni, przy czym ręką zasłaniał usta, by go nie 
podpatrzył kto, co robi. 

Cóż powiem o piciu wina, skoro palony pragnieniem nawet wody 
nie pił, ile trzeba? 

52. Wszędzie, gdzie był przyjmowany w gościnę, nie dozwalał r.a 
robienie sobie posłania, ale kładł się na gołej ziemi, podłożywszy sobie 
tunikę. Gdy dawał odpoczynek swemu ciału poprzez sen, najczęściej 
czynił to na siedząco, a kładąc się do spania, używał pod głowę drewna 
lub kamienia zamiast poduszki. 

Kiedy, jak zwykle bywa, przychodził mu apetyt na zjedzenie czegoś, 
bardzo rzadko go zaspokajał. Pewnego razu zdarzyło się, że złożony cho-
robą zjadł nieco mięsa z kurcząt. Gdy wrócił do sił, poszedł do miasta 
Asyżu. Stanąwszy u bramy miasta, rozkazał bratu, który był z nim, aby 
mu uwiązał powróz u szyi i tak ciągnął go poprzez całe miasto, jak 
przestępcę, głosem herolda wołając i mówiąc: „Oto widzicie obżartucha, 
który tuczył się kurzym mięsem, które zajadał, a wyście tego nie wi-
dzieli." Zaraz zbiegło się wielu na takie wielkie widowisko. Wśród peł-
nych żalu wzdychań płakali i mówili: „Biada nam nieszczęsnym, co cale 
życie toczymy we krwi, a serca i ciała karmimy rozwiązłością i opil-
stwem." Tym przykładem skruszeni na sercu pobudzali się do prowadze-
nia lepszego życia. 

53. Bardzo często robił wiele podobnych rzeczy, żeby się całkowicie 
poniżyć, a innych pobudzić do ciągłej czci. Dla siebie stał się jakoby 
porzuconym naczyniem, nie obciążony żadną obawą, żadną troską o ciało. 
Jak najostrzej obrzucał je zniewagami, żeby miłość ku niemu nie dopro-
wadziła go do pożądania czegoś doczesnego. 

Jako prawdziwy wzgardziciel siebie z pożytkiem uczył wszystkich 
słowem i przykładem, jak sobą gardzić. Cóż bowiem? Wszyscy go uwiel-
biali i wszyscy go wychwalali, ale on uważał się za kogoś najlichszego 
1 jak najżarliwiej sobą gardził. Często bowiem, będąc przez wszystkich 
czczony, bardzo nad tym cierpiał i żeby powstrzymać wzgląd ludzki, 
starał się, by mu ktoś wręcz ubliżał. Mianowicie, przywoływał do siebie 
któregoś z braci, mówiąc mu: „Na mocy posłuszeństwa nakazuję ci, abyś 
mi twardo urągał i byś przeciw ich kłamstwom mówił prawdę." A kiedy 
ów brat, wbrew swej woli, zwał go prostakiem, handlarzem i człekiem 
nieużytecznym, wtedy uśmiechał się i żywo potakując, odpowiadał: 
„Niech ci Pan błogosławi, ponieważ mówisz całą prawdę; to bowiem 
godzi się słyszeć synowi Piotra Bernardone!" Mówiąc tak, przypominał 
pokorne początki swego pochodzenia. 
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54. Aby się całkiem okazać godnym pogardy i aby dać innym przy-
kład prawdziwego wyznania, nie wstydził się, głosząc kazanie, spowiadać 
się wobec całego ludu z tego, czym komu uchybił. A nawet, jeśli przy-
padkiem dotknął kogo podejrzliwą myślą albo komu przygadał, zaraz 
z całą pokorą wyznawał ten grzech temu, o kim źle pomyślał czy się 
wyraził, i prosił o przebaczenie. Jego sumienie świadczyło o całkowitej 
niewinności, wszakże nie dawało mu spokoju, dopóki poprzez bardzo 
pilne czuwanie nad sobą nie uleczył i nie uzdrowił zranionego ducha. 
Zapewne chciał postępować we wszelkiego rodzaju znamienitych czy-
nach, ale nie chciał być zauważany. Na wszelki sposób uciekał przed 
podziwem, żeby nie popaść w próżność. 

Biada nam, czcigodny ojcze, cośmy cię stracili jako przykład wszel-
kiej dobroczynności i pokory! Słusznie ponieśliśmy tę stratę, bośmy za-
niedbali cię docenić, gdyśmy cię mieli wśród siebie. 

R o z d z i a ł X X 

Pragnienie męczeństwa, wyprawa do Hiszpanii i do Syrii 
Rozmnożenie żywności i uratowanie żeglarzy 

55. Święty ojciec Franciszek, żarliwy boską miłością, zawsze usi-
łował przykładać rękę do wielkich rzeczy, a krocząc wielkodusznie drogą 
przykazań Bożych, pragnął osiągnąć szczyt doskonałości. Przeto w szó-
stym roku swego nawrócenia,4S jak najbardziej płonąc pragnieniem świę-
tego męczeństwa, chciał przepowiadać wiarę chrześcijańską i pokutę 
Saracenom i innym niewiernym. Wsiadł na okręt, aby tam się udać, 
ale z powodu przeciwnych wiatrów razem z innymi podróżnymi znalazł 
się na brzegach Słowenii.49 Widząc, że jego pragnienie zostało pokrzyżo-
wane, po upływie krótkiego czasu prosił pewnych żeglarzy płynących 
do Ankony, aby go zabrali ze sobą, gdyż o te j porze roku już żaden okręt 
nie mógł popłynąć do Syrii. Wszakże oni uparcie odmawiali mu, bo nie 
miał czym pokryć kosztów podróży. 

Jednak święty Boży, mocno ufając w dobroć Pana, potajemnie 
wszedł na okręt razem z sccjuszem. Za zrządzeniem boskiej opatrzności 
znalazł się ktoś, kto przyniósł ze sobą zaopatrzenie w żywność, o czym 
nikt nie wiedział. On to zawezwał do siebie pewnego pobożnego czło-
wieka z okrętu i rzekł mu: „Weź to wszystko ze sobą i daj uczciwie 
tym biedakom, ukrywającym się na okręcie, na czas potrzebny". I stało 
się tak, że zastała ich wielka burza. Przez wiele dni ciężko pracowali 
przy wiosłowaniu. Zjedli wszystkie zapasy żywności. Jedynie została 
żywność ubogiego Fi-anciszka. 

Za łaską i mocą boską rozmnożyła się ona tak, że chociaż jeszcze 
płynęli przez wiele dni, starczyło jej w pełni dla wszystkich, aż do 
portu w Ankonie. Żeglarze, widząc, że uszli niebezpieczeństwa na morzu 
za przyczyną sługi Bożego Franciszka, złożyli dzięki wszechmogącemu 
Bogu, który okazuje się przedziwny i miłościwy w świętych swoich. 

56. Franciszek, sługa Boga najwyższego, opuściwszy morze, kroczył 
po, lądzie. Krajał go pługiem słowa, zasiewał ziarno życia, przynosząc 
błogosławiony owoc. Zaraz bowiem wielu dobrych i zdatnych mężów, 
duchownych i świeckich, uciekłszy od świata i mężnie pokonawszy diabła, 
zą łaską i wolą Najwyższego poszło za nim w życiu i zbożnym zamiarze. 

48 Prawdopodobnie w roku 1212. 
49 Dzisiejsza Dalmacja. 
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Ale chociaż ewangeliczna latorośl przynosiła wielką liczbę najwy-
borniejszych owoców, on jednak gorzał wzniosłym zamiarem i pragnie-
niem męczeństwa, w czym wcale nie ostygał. Bo po niedługim czasie 
obrał drogę na Maroko, ażeby przepowiadać Ewangelię Chrystusa Mira-
molinowi50 i jego towarzyszom. A tak go ponosiło to pragnienie, że raz 
kiedyś w czasie owej podróży zostawił socjusza i śpieszył jak pijany 
duchem do spełnienia swego zamiaru. Ale, kiedy już doszedł do Hisz-
panii, dobry Bóg, którego łaskawość ja i «wielu innych należnie wspo-
minamy, stanął mu naprzeciw, i za pomocą choroby powstrzymał go od 
dalszej drogi oraz odwołał z podjętej wyprawy. 

57. Niedługo po jego powrocie do kościoła Najświętszej Maryi 
z Porcjunkuli, pewni uczeni mężowie i pewni szlachcice z radosną 
ochotą przystali do niego. On zaś, jako człowiek szlachetny duchem i roz-
ważny, potraktowawszy ich godnie i ze czcią, jak najuprzejmiej nałożył 
każdemu, co do niego należy. 

Ale nie dawał sobie pokoju, jeszcze goręcej chcąc spełnić błogosła-
wione pragnienie swego ducha. W trzynastym roku swego nawrócenia 
udał się do Syrii i podczas gdy codziennie dochodziło do ostrych i twar-
dych walk między chrześcijanami a poganami, on wziąwszy ze sobą 
socjusza, nie bał się stanąć przed oczyma sułtana Saracenów.51 

Któż może opowiedzieć, jaką wykazał wobec niego stałość umysłu, 
z jaką mocą ducha do niego przemawiał, z jaką łatwością i z jaką wier-
nością prawu chrześcijańskiemu odpowiadał tym, co zeń szydzili? 

Bo zanim dostał się do sułtana, został pochwycony przez jego ludzi, 
obrzucony obelgami i pobity, ale się nie przeraził. Nie dał się zastraszyć 
groźbami tortur, ani nie uląkł się zagrożenia śmiercią. Wszakże, chociaż 
wielu odniosło się do niego wrogo i ze wstrętem, to jednak sułtan przy-
jął go bardzo uprzejmie. Jak mógł, tak go uczcił, a ofiarowawszy mu 
wiele darów, usiłował go nakłonić do bogactw doczesnych. Ale kiedy 
spostrzegł, że on jak najbardziej wszystko to uważa za śmiecie, był 
pełen podziwu dla niego i patrzył nań jako na męża niepodobnego do 
wszystkich innych. Poruszony jego słowem, słuchał go bardzo chętnie. 

W tym wszystkim Pan nie spełnił jego pragnienia, zachowując dlań 
przywilej szczególnej łaski. 

R o z d z i a ł XXI 

Kazanie do ptaków i posłuszeństwo stworzeń 
58. W międzyczasie, kiedy, jak powiedziano, wielu przystało do bra-

ci, święty ojciec Franciszek podążał doliną Spoletańską. Przybliżył się 
do pewnego miejsca blisko Bevagna, w którym zgromadziła się wielka 
chmara ptaków różnego rodzaju, gołębi, młodych wron i innych, zwa-
nych pospolicie mniszkami. Kiedy święty sługa Boży Franciszek zobaczył 
je, zostawił towarzyszy na drodze i ochoczo podbiegł do nich, jako że 
był człowiekiem wielkiej żarliwości, a stworzenia niższe i nierozumne 
darzył uczuciem szacunku i miłości. A gdy był już całkiem blisko i zo-
baczył, że na niego czekają, pozdrowił je w zwykły sposób. Zdziwił się 

50 Miramolin to przydomek sułtanów Maroka od Emir-el-Mumenin, czyli gło-
wa wierzących. Sułtanem był wówczas Mahomed-ben-Nasser. 

51 Prawdopodobnie było to we wrześniu 1219 r. Sułtanem Egiptu był Melek-
-el-Kamel, znany ze swej łagodności (por. L. L e m m e n s , De S. Francisco 
Christum praedicante coram Sultano Aegypti, w: AFH 19 (1926) 559—578). 
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niemało, że ptaki nie zrywały się do ucieczki, jak to zwykły czynić. 
Ogromnie ucieszony, pokornie je poprosił, żeby posłuchały słowa Bożego. 
Wśród wielu rzeczy, jakie im powiedział, dodał także takie uwagi: „Bra-
cia moi, ptaki, winneście bardzo chwalić zawsze i kochać waszego 
Stwórcę, który dał wam pióra na odzienie, skrzydła do latania i wszy-
stko, co wam było potrzebne. Bóg uczynił was szlachcicami wśród stwo-
rzeń i przydzielił wam mieszkanie w czystym powietrzu; choć nie sieje-
cie, ani nie żniwujecie, On jednak opiekuje się wami i wami rządzi, bez 
żadnej waszej troski." Na te słowa, jak sam mówił i bracia, co z nim 
byli, owe ptaki w przedziwny sposób wyrażały swą radość zgodnie ze 
swoją naturą — wyciągały szyje, rozpościerały skrzydła, otwierały dzio-
by i patrzyły na niego. On zaś przechodził przez środek nich i wracał, 
a tuniką dotykał ich główek i ciał. Wreszcie pobłogosławił im, a nakre-
śliwszy znak krzyża, udzielił im pozwolenia, by poleciały na inne miejsce. 

Sam zaś święty ojciec poszedł razem ze swymi towarzyszami, cie-
sząc się i dzięki składając Bogu, którego wszystkie stworzenia chwalą 
w pokornym wyznaniu. A że już wtedy był człowiekiem prostym, pro-
stotą łaski nie natury, zaczął się oskarżać o zaniedbanie, iż przedtem 
nigdy nie kazał do ptaków, co z tak wielką czcią słuchały słowa Bożego. 
I tak się stało, że od owego dnia pilnie zachęcał wszystkie istoty latające, 
wszystkie zwierzęta i wszystkie pełzaki, a także stworzenia, które nie 
mają czucia, do chwały i miłości Stworzyciela. A to dlatego, że codzien-
nie wezwawszy imienia Zbawiciela, z własnego doświadczenia poznawał 
ich posłuszeństwo. 

59. Albowiem pewnego dnia przybył do kasztelu zwanego Alviano, 
aby głosić słowo Boże. Wstąpił na podwyższone miejsce, widoczny dla 
wszystkich, i poprosił o milczenie. Wszyscy uciszyli się i stali ze czcią, 
ale wiele jaskółek budowało w tym miejscu gniazda, świergotając i ha-
łasując tak mocno, że ludzie nie mogli słuchać świętego Franciszka. 
Dlatego odezwał się do ptasząt, mówiąc: „Siostry moje, jaskółki, już 
czas, żebym i ja mówił, ponieważ wyście już dosyć mówiły. Słuchajcie 
słowa Bożego, i bądźcie cicho i spokojnie, aż skończę przepowiadanie". 
A ptaszęta, ku zdumieniu i podziwowi wszystkich obecnych, natychmiast 
zamilkły, i nie ruszały się z tego miejsca, aż skończył kazanie. 

Przeto mężowie owi, widząc ten znak, wpadli w wielki podziw, 
mówiąc: „Ten człowiek naprawdę jest świętym i przyjacielem Najwyż-
szego." I z największą pobożnością usiłowali przynajmniej dotknąć jego 
szat, chwaląc i wysławiając Boga. Zapewne dziwne to, że nierozumne 
stworzenia poznawały jego serdeczność względem nich i odczuwały jego 
słodką miłość. 

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

Coś podobnego zdarzyło się, kiedy był na wyspie jeziora koło Pe-
rugii, z pewnym królikiem, zwierzęciem bardzo płochliwym. 

61. Tą samą serdecznością kierował się względem ryb. Kiedy miał 

4* 
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ku temu sposobność, schwytane żywe ryby wrzucał z powrotem do 
wody, nakazując im strzec się, by ich znów nie złapano. 

Pewnego razu na jeziorze Rieti, kiedy siedział w małej łodzi, blisko 
portu, pewien pobożny rybak, schwyciwszy wielką rybę, co pospolicie 
zwie się tinca, ofiarował mu ją. On przyjął ją radośnie i dobrotliwie, 
nazwał ją bratnim imieniem, wsadził do wody poza łodzią, i pobożnie 
sławił imię Pańskie. Podczas gdy się modlił, ryba igrała w wodzie koło 
łódki i nie odpływała z tego miejsca, w którym ją umieścił, aż święty 
Boży po skończeniu modlitwy udzielił jej pozwolenia na odejście. 

Tak to chwalebny ojciec Franciszek, krocząc drogą posłuszeństwa 
i doskonale przyjmując jarzmo uległości Bogu, stał się wobec Boga 
wielce godny posłuszeństwa ze strony stworzeń. Bo również i woda zmie-
niła mu się w wino, kiedy swego czasu ciężko chorował w pustelni Świę-
tego Urbana. Skosztowawszy go, bardzo łatwo wyzdrowiał, a wszyscy 
uwierzyli, że zaszedł tu cud boski, jakoż i był. 

Prawdziwie to święty, którego aż tak słuchają stworzenia i na któ-
rego skinienie elementy przyrody aż tak przemieniają się, że mogą słu-
żyć do innego użytku. 

R o z d z i a ł XXII 

Kazanie w Ascoli Piceno i uzdrowienie chorych 
62. W owym czasie, w którym, jak opowiedziano, czcigodny ojciec 

Franciszek kazał do ptaków, obchodził miasta i kasztele i wszędzie roz-
siewał ziarna błogosławieństw, dotarł też do miasta Ascoli Piceno. Jak 
zwykle, bardzo żarliwie głosił tu słowo Boże, a ręka Najwyższego doko-
nywała przemiany. Prawie cały lud napełnił się wielką łaską i pobożno-
ścią. Wszyscy, pragnąc go słyszeć i widzieć, cisnęli się jedni przez dru-
gich. A trzydziestu mężów, duchownych i świeckich, przyjęło wtedy od 
niego habit świętego zakonu. 

Do tego stopnia wielką była wiara mężczyzn i kobiet oraz pobożność 
ducha względem świętego Bożego, że kto mógł dotknąć przynajmniej 
jego odzienia, ogłaszał się za szczęśliwca. Kiedy wchodził cło jakiego 
miasta radowali się duchowni, dzwoniły dzwony, weselili się mężczyźni, 
cieszyły się kobiety, wykrzykiwały dzieci, a często brali gałązki z drzew 
i ze śpiewem wychodzili mu naprzeciw. Przewrotność heretycka dozna-
wała klęski, wiara Kościoła rosła, a podczas gdy wierni krzyczeli z ra-
dości, heretycy się kryli. Tak wielkie biły odeń oznaki świętości, że nikt 
nie śmiał mu się sprzeciwiać, jako że tylko na niego patrzyło całe zbie-
gowisko. 

We wszystkim i ponad wszystko uważał, że trzeba strzec, czcić i za-
chowywać wiarę świętego Kościoła Rzymskiego, bo tylko na niej zasa-
dza się zbawienie wszystkich, co mają się zbawić. Czcił kapłanów i z 
wielką serdecznością odnosił się do całej hierarchi kościelnej. 

63. Ludzie dawali mu chleb do poświęcenia, który długo zachowy-
wali, żeby przez kosztowanie go leczyć się z różnych dolegliwości. Po 
wiele razy ośmieleni wielką wiarą obcinali jego tunikę, tak że czasem 
zostawał prawie nagi. A co jeszcze bardziej dziwne, także rzeczy, któ-
rych ojciec dotknął, przywracały niektórym zdrowie. 

Pewna kobieta, mieszkająca w domku koło Arezzo, była w ciąży. 
Kiedy nadszedł czas rozwiązania, ciężko rodziła przez wiele dni. Przy-
gnieciona niesłychanymi bólami, wisiała między śmiercią a życiem. Je j 
sąsiedzi i krewni słyszeli, że tą drogą będzie przechodził święty Franci-



Życiorys p ie leszy "ŚW. Franciszka z Asyżu 53 

szek do pewnej pustelni. Ale zdarzyło się, że kiedy oni czekali, święty 
Franciszek przeszedł do wspomnianego miejsca inną drogą, udawał się 
bowiem konno, gdyż był słaby i chory. Dotarłszy na miejsce, przez 
pewnego brata, imieniem Piotr, odesłał konia do tego męża, który mu 
go z miłości użyczył. Brat Piotr, odprowadzając konia, ciągnął tą drogą, 
przy której męczyła się owa kobieta. Tamtejsi mężczyźni, ujrzawszy go, 
szybko pobiegli do niego, sądząc, że to sam święty Franciszek, ale spo-
strzegłszy, że to nie jest on, bardzo się zasmucili. Zaczęli rozpytywać 
się o jakąś rzecz, której by dotknął swą ręką święty Franciszek. Długo 
tego dochodzili, aż wreszcie wybrali cugle od wędzidła, które on, jadąc 
trzymał w ręku. Wyjęli wędzidło z pyska konia, na którym siedział 
święty ojciec, a cugle, które on sam trzymał we własnych rękach, poło-
żyli na kobiecie. Od razu jej niebezpieczeństwo minęło, porodziła radoś-
nie i zdrowo. 

64. Gualfreduccio, mieszkający w Citta delia Pieve, człowiek reli-
gijny, bojący się i chwalący Boga razem z całym swym domem, miał 
u siebie sznur, którym kiedyś przepasywał się święty Franciszek. Zda-
rzyło się, że w tej okolicy wielu mężczyzn i niemało kobiet zapadło na 
różne choroby i febry. Wspomniany mąż chodził po domach chorujących. 
Zanurzał sznur w wodzie, albo wrzucał do niej nieco włókien ze sznura, 
i dawał pić cierpiącym. W ten sposób wszyscy w imię Chrystusa odzy-
skali zdrowie. 

Działo się to pod nieobecność świętego Franciszka, i jeszcze o wiele 
więcej, czego nawet w bardzo długim opowiadaniu nie mógłbym obja-
śnić. Wszakże w tym dziele zamieścimy po krotce niektóre z tych zda-
rzeń, jakich Pan, Bóg nasz, raczył dokonać w jego obecności. 

R o z d z i a ł XXIII 

Uzdrowienie chromego w Toscanella i sparaliżowanego w Nami 
65. Pewnego czasu święty Boży Franciszek obchodził dalekie i róż-

ne okolice celem głoszenia królestwa Bożego. Przybył do miasta, zwanego 
Toscanella. W zwykły sposób rozsiewał w nim ziarno życia. Pewien 
rycerz tego miasta przyjął go w gościnę. Jego jedyny syn był chromy 
i słaby na całym ciele. Był wprawdzie jeszcze mały, ale już przeszedł 
czas karmienia piersią, mimo to dalej pozostawał w kołysce. Ojciec 
dziecka, widząc, że mąż Boży obdarzony jest tak wielką świętością, po-
kornie upadł mu do nóg i prosił o zdrowie dla syna. On zaś, uważając 
się za niegodnego tak wielkiej mocy i łaski, i za nieużytecznego, długo 
wzbraniał się tego uczynić. Wszakże zwyciężony natarczywością prośby 
pomodlił się, włożył rękę na dziecko, pobłogosławił je i podniósł. A ono 
zaraz, na oczach obecnych i rozradowanych, w imię Pana naszego Jezusa 
Chrystusa wstało bez szwanku i zaczęło chodzić po mieszkaniu tu i tam. 

66. Pewnego czasu mąż Boży Franciszek przybył do Narni i zatrzy-
mał się tam na wiele dni. Pewien mąż z tego miasta, imieniem Piotr, 
leżał w łóżku sparaliżowany. Przez przeciąg pięciu miesięcy był całko-
wicie bezwładny. W żaden sposób nie mógł wstać ani nawet trochę się 
poruszyć. Straciwszy całkowicie władzę w nogach, rękach i głowie, je-
dynie mógł poruszać językiem i otwierać oczy. Słysząc, że święty Fran-
ciszek przybył do Narni, posłał gońca do biskupa miasta, żeby ze wzglę-
du na miłość Bożą raczył przysłać do niego sługę Boga Najwyższego. 
Wierzył, że poprzez jego widok i obecność zostanie uwolniony od cho-
roby, jaka go powaliła. Rzeczywiście tak się stało, bo kiedy święty 
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Franciszek, przyszedłszy do niego, uczynił nad nim znak krzyża od gło-
wy aż do stóp, natychmiast wyrzucił zeń wszelką chorobę i przywrócił 
go do pierwotnego zdrowia. 

R o z d z i a ł XXIV 

Przywrócenie wzroku kobiecie i wyprostowanie rąk 
67. W wyżej wspomnianym mieście pewna kobieta, dotknięta śle-

potą oczu, przyjąwszy od świętego Franciszka znak krzyża na swe oczy, 
zaraz zasłużyła na odzyskanie upragnionego światła. 

W Gubbio była kobieta, która mając obie ręce skurczone, nic nie 
mogła nimi robić. Dowiedziawszy się, że święty Franciszek wszedł do 
miasta, natychmiast pobiegła do niego. Z nieszczęśliwą i żałosną miną 
pokazała mu skurczone ręce i prosiła, by raczył ich dotknąć. On, poru-
szony litością, dotknął jej rąk i uzdrowił. A ona zaraz pełna radości 
wróciła do domu, własnymi rękami zrobiła sernik i przyniosła go świę-
temu mężowi. On zaś miłościwie wziął troszkę z tego sernika, a resztę 
kazał zjeść kobiecie razem z rodziną. 

R o z d z i a ł XXV 

Uwolnienie jednego brata od padaczki i opętanej od szatana 
68. Jeden brat często cierpiał na wielką i straszną z wyglądu cho-

robę, której nie umiem nazwać, a którą niektórzy przypisywali złemu 
diabłu. Często rzucał się on cały i toczył pianę. Przedstawiał żałosny 
widok: to skręcało mu członki, to znów wyciągało, to mu się one spla-
tały i kurczyły, to znów stawały się sztywne i twarde. Czasem, wyciąg-
nięty i sztywny, mając nogi na równi z głową, rzucał się do góry, na 
wysokość chłopa, i natychmiast spadał na ziemię. 

Święty ojciec Franciszek zlitował się nad tą jego ciężką przypadło-
ścią, poszedł do niego, pomodlił się, przeżegnał go i pobłogosławił. A on 
zaraz został uzdrowiony i już potem wcale nie odczuwał objawów tej 
choroby. 

69. Pewnego dnia, kiedy święty ojciec Franciszek przechodził przez 
diecezję Narni, przybył do pewnego kasztelu, zwanego San Gemini, 
i głosił tam królestwo Boże. Jego i trzech braci przyjął w gościnę mąż, 
bojący i czczący Boga, mający dobrą opinię w tej okolicy. Ale jego 
żonę opętał szatan, jak to było wiadome wszystkim tamtejszym miesz-
kańcom. Je j mąż prosił za nią świętego Franciszka, wierząc, że może 
zostać uwolniona, ze względu na jego zasługi. Ale on w swej prostocie 
bardziej chciał doznawać pogardy, aniżeli pokazywania świętości i pysz-
nienia się względami tego świata. Dlatego stanowczo odmawiał. Ponie-
waż jednak Bóg był w tej sprawie i wielu wstawiało się za nią, ustąpił 
i przystał na ich prośby. Zawołał więc owych trzech braci, co byli z nim, 
ustawił ich pojedynczo w poszczególnych narożnikach tego domu i po-
wiedział im: „Bracia, módlmy się do Pana za tę kobietę, ażeby Bóg 
zdjął z niej jarzmo diabła, na cześć i chwałę swoją. Stańmy każdy 
osobno w rogach domu, żeby ten zły duch nie mógł nam ujść, ani nas 
zwieść, szukając węgłowych wybiegów" (por. Prz 7,8.12). 

Po skończeniu modlitwy święty Franciszek w mocy Ducha przystą-
pił do kobiety, która niemiłosiernie się męczyła i okropnie krzyczała, 
i rzekł: „W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez posłuszeństwo 
nakazuję ci, szatanie, abyś wyszedł z niej, i abyś nie śmiał Więcej jej 
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wadzić." Zaledwie dokończył tych słów, diabeł z giewem i hałasem 
szybko wyszedł na zewnątrz. Tak nagłe uleczenie kobiety i tak szybkie 
posłuszeństwo szatana nasunęło świętemu ojcu obawę, że zechce on zeń 
zadrwić. Sam zaś, zażenowany, żeby próżno nie chlubić się tym, co zrzą-
dziła opatrzność Boża, zaraz opuścił tę miejscowość. 

Stąd także stało się, że kiedy drugim razem święty Franciszek, 
z którym był brat Eliasz, przechodził przez tę miejscowość, owa kobieta, 
dowiedziawszy się o jego pobyciu, natychmiast wstała i, biegnąc ulicą, 
wołała za nim, żeby raczył do niej przemówić. On nie chciał z nią roz-
mawiać, wiedząc, że jest to ta kobieta, z której kiedyś wyrzucił szatana 
boską mocą. Ale ona całowała ślady jego stóp, dziękując Bogu i jego 
słudze świętemu Franciszkowi, który wybawił ją od śmierci. Wszakże 
brat Eliasz nakłonił świętego do wysłuchania jej prośby. Rozmawiał więc 
z nią, a zwłaszcza upewnił się co do jej choroby, jak powiedziano, i co 
do jej uzdrowienia. 

R o z d z i a ł XXVI 

Wyrzucenie szatana z kobiety w Gitta di Castello 
70. Także w Citta di Castello pewna kobieta była opętana przez 

szatana. Kiedy święty ojciec Franciszek był w tym mieście, przyprowa-
dzono ją do domu, w którym przebywał. A kobieta, stojąc na zewnątrz, 
zaczęła zgrzytać zębami i, patrząc dziko, krzyczała żałosnym głosem, 
jak to mają w zwyczaju duchy nieczyste. Wielu mężczyzn i kobiet z tego 
miasta przyszło i prosiło świętego Franciszka za nią. Długo już bowiem 
ów zły dręczył ją męką, a ich niepokoił krzykami. Wówczas święty ojciec 
wysłał do niej brata, który był z nim, chcąc sprawdzić, czy był to 
szatan, czy tylko kobiecy podstęp. Kobieta, zobaczywszy go, zaczęła zeń 
szydzić, wiedząc, że to wcale nie jest święty Franciszek. Święty ojciec 
był wewnątrz i modlił się, a po skończeniu modlitwy, wyszedł na zew-
nątrz. Kobieta ta, nie wytrzymując jego mocy, zaczęła drżeć i tarzać 
się po ziemi. Święty Franciszek przywołał ją do siebie i rzekł: „Na 
mocy posłuszeństwa nakazuję ci, duchu nieczysty, wyjdź z niej." Opu-
ścił ją pośpiesznie, bez żadnego obrażenia, i odszedł wyraźnie oburzony. 

Dzięki wszechmocnemu Bogu, który sprawia wszystko we wszyst-
kim! Wszakże, ponieważ postanowiliśmy nie tyle przedstawiać cuda, 
które przecież świętości nie tworzą, a tylko ją pokazują, ile raczej 
wzniosłość życia i najbardziej istotną postać jego postępowania, dlatego 
pominąwszy ich wielką ilość, wróćmy do opowiadania jego czynów, za-
sługujących na wieczne zbawienie. 

R o z d z i a ł XXVII 

Jasność i stałość jego umysłu, przemówienie wobec papieża Honoriusza, 
powierzenie siebie i braci biskupowi Hugolinowi 

71. Mąż Boży Franciszek nie szukał swego, ale zważał głównie na 
to, co sprzyja zbawieniu innych, a ponad wszystko pragnął umrzeć i być 
z Chrystusem (Flp 1,23). Oprócz tego jego największym staraniem było 
pozostać wolnym od wszystkiego, co jest na świecie, iżby nawet na 
jedną godzinę nie zburzyło mu pogody ducha coś, co uważał za proch 
i pył. Na wszystkie rozproszenia od zewnątrz okazywał się niewrażliwy 
i dlatego z całych sił powściągał zmysły zewnętrzne oraz trzymał na 
wodzy poruszenia ducha, przebywając z samym tylko Bogiem. Zagnież-
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dżał się w zagłębieniach skały, a w rozpadlinie przepaści jego zamiesz-
kanie. Z prawdziwie szczęsnej pobożności pogrążał się w niebiańskich 
sferach, a pełen wyniszczenia cały zagłębiał się długo w ranach Zbawi-
ciela. Dlatego często wybierał miejsca samotne, aby całkowicie móc kie-
rować ducha do Boga, wszakże kiedy uważał jakiś czas za sposobny, 
nie ociągał się, ale załatwiał sprawy oraz chętnie poświęcał siły zbawie-
niu bliźnich. 

Jego najpewniejszym portem była modlitwa, nie krótka na chwilę, 
nie pusta czy zarozumiała, ale czasowo długa, pełna pobożności, pokor-
nie łagodna. Jeśli ją zaczynał wieczorem, ledwo rano kończył. Modlił 
się chodząc, siedząc, jedząc i pijąc. Całe noce trawił na modlitwie w koś-
ciołach opuszczonych lub położonych na odludziu, przy czym wsparty 
łaską boską przezwyciężał liczne lęki i liczne uciski ducha. 

72. Ścierał się wręcz z diabłem, który na tych miejscach nie tylko 
podżegał go wewnętrznie pokusami, ale też na zewnątrz straszył go 
ruiną i upadkiem. Wszakże mężny rycerz Boga wiedział, że Pan jego 
wszędzie wszystko może, dlatego nie poddawał się obawom, ale mówił 
w swym sercu: „O złośliwcze, nie możesz tu bardziej nacierać na mnie 
orężem twej złości, aniżeli gdybyśmy byli na miejscu publicznym wobec 
wszystkich." 

Rzeczywiście, był bardzo stanowczy i nie zważał na nic, jak tylko 
na to, co należało do Pana. Bardzo często, kiedy głosił słowo Boże wśród 
wielu tysięcy ludzi, był tak spokojny, jakby prowadził przyjacielską 
rozmowę z socjuszem. Nawet największą rzeszę ludzi traktował jakby 
jednego człowieka, a do jednego przemawiał z taką samą pilnością, jak 
do wielkiego zgromadzenia. Z czystości ducha czerpał spokój i pewność 
przemawiania, i nawet bez uprzedniego namysłu mówił wszystkim rze-
czy dziwne i niesłychane. Jeśli zaś przed kazaniem coś przemyślał, to po 
zebraniu się ludzi nieraz nie pamiętał, co przygotował i nie wiedział, 
co mówić. Wtedy bez żenady przyznawał się ludziom, że wiele przedtem 
myślał, ale zupełnie nic z tego nie pamięta. I z nagła porywała go taka 
wymowa, iż w podziw wprawiał dusze słuchaczy. A czasem nie wiedząc, 
co powiedzieć, dawał błogosławieństwo i odsyłał ludzi, których przez 
to samo jak najbardziej pouczył. 

73. Swego czasu, z przyczyny wymaganej przez zakon, przybył do 
miasta Rzymu. Bardzo pragnął mówić wobec pana papieża Honoriusza 52 

i czcigodnych kardynałów. Pan Hugo, sławny biskup Ostyjski, który 
darzył świętego Bożego szczególnym uczuciem, gdy dowiedział się o tym, 
popadł w obawę i radość, jako że podziwiał żarliwość świętego męża 
i rozumiał jego prostą czystość. Ufając w miłosierdzie Wszechmogącego, 
które nigdy w czasie potrzeby nie opuszcza Jego zbożnych czcicieli, wpro-
wadził go przed pana papieża i czcigodnych kardynałów. 

Stanąwszy wobec tak wielkich książąt, po otrzymaniu pozwolenia 
i błogosławieństwa, niestremowany zaczął mówić. A mówił z takim wiel-
kim żarem ducha, że nie mógł się utrzymać z nadmiaru radości. Równo-
cześnie ustami wypowiadał słowa, a nogami przebierał jakby w tańcu, 
oczywiście nie z jakiejś pustoty, ale dlatego, że płonął ogniem miłości 
Bożej. Nie pobudzał do śmiechu, ale wyciskał łzy żalu. Wielu bowiem 
z nich uczuło skruchę serca i podziwiało łaskę boską i tak wielką stałość 
tego męża. Wszakże czcigodny pan biskup Ostyjski zamierał ze strachu 

52 Po Innocentym III został wybrany papieżem kardynał Cencio Savelli, dnia 
18 lipca 1216 r. i przyjął imię Honoriusza III. Zmarł 18 marca 1227 r. 
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i z całych sił prosił Boga, aby świętego męża nie zgubiła jego prostota, 
ponieważ i chwała i niesława Świętego uderzała także w niego, jako 
że był on ojcem postanowionym nad jego rodziną (por. Łk 12,42). 

74. Święty Franciszek przylgnął do niego, jak syn do ojca i jak 
jedynak do matki, bezpiecznie na łonie jego łaskawości śpiąc i spoczy-
wając. W rzeczywistości to on pełnił rolę i funkcję pasterską, świętemu 
mężowi pozostawiając nazwę pasterza. Święty ojciec starał się o to, co 
konieczne, ale ów szczęsny pan nadawał tym staraniom skuteczność. 
O, iluż było, najbardziej na początku tych przedsięwzięć, takich, co 
czyhali na nowo zakładany zakon, by go zniszczyć! O, iluż usiłowało' 
zadusić tę winnicę wybraną, którą ręka Pańska łaskawie zasadzała jako 
coś nowego na świecie! Jak wielu starało się ukraść i zagrabić jego 
pierwsze i najczystsze owoce! (por. 2 C 23). Wszyscy oni zostali pobici 
mieczem tego czcigodnego ojca i pana, i unicestwieni. Był bowiem rzeką 
wymowy, murem Kościoła, rzecznikiem prawdy i miłośnikiem pokornych. 

Przeto błogosławiony i pamiętny ten dzień, w którym święty Boży 
powierzył się tak czcigodnemu panu. Otóż, swego czasu pan ten pełnił 
w Toskanii funkcję legata Stolicy Apostolskiej, jak to często bywało. 
A święty Franciszek, nie mając jeszcze dużo braci, a chcąc iść do Francji, 
przybył do Florencji, gdzie już wspomniany biskup podówczas przeby-
wał. Jeszcze wtedy nie byli związani jeden z drugim szczególną przy-
jaźnią, ale łączyła ich we wzajemnej i serdecznej miłości sława świę-
tego życia. 

75. Zresztą, ponieważ święty Franciszek, kiedy przybywał do jakie-
goś miasta albo okolicy, miał zwyczaj udawać się do biskupów lub 
kapłanów, dlatego teraz słysząc o obecności tak wielkiego hierarchy,, 
z wielkim uszanowaniem przedstawił się jego łaskawości. Pan biskup, 
ujrzawszy go, przyjął go z pokorną pobożnością, jak zawsze robił wzglę-
dem tych, co bronili świętego stanu zakonnego, a zwłaszcza tych, co no-
sili szlachetne znamię świętego ubóstwa i świętej prostoty. A ponieważ 
starał się zapobiegać brakom ubogich i specjalnie rozpatrywać ich spra-
wy, dlatego pilnie wybadał przyczynę jego przybycia i jak najżyczliwiej 
pojął jego stanowisko. Doszedłszy do przekonania, że ponad wszystko 
gardzi on wszystkim, co ziemskie, a płonie tym ogniem, jaki Jezus ze-
słał na ziemię, zespolił odtąd swą duszę z jego duszą, pobożnie prosił 
go o modlitwę i łaskawie ofiarował mu swoją opiekę we wszystkich 
sprawach. Dlatego wezwał go do przerwania rozpoczętej podróży i do 
pilnego czuwania, aby troską i strażą otoczyć tych, których Pan Bóg 
mu powierzył. A święty Franciszek widząc, że ów czcigodny pan wyka-
zuje zbożnego ducha, słodką serdeczność i mocne słowo, bardzo się ucie-
szył. Potem upadł mu do nóg i w pobożnym usposobieniu oddał mu 
siebie samego i swoich braci. 

R o z d z i a ł XXVIII 

Miłość względem ubogich. Epizod z owcą i barankami 
76. Ojciec ubogich ubogi Franciszek, co chciał być podobny do 

wszystkich ubogich, z przykrością spostrzegał kogoś biedniejszego od 
siebie, nie dla pragnienia próżnej chwały, ale wyłącznie ze współczucia. 
I chociaż zadowalał się tuniką bardzo lichą i szorstką, po wiele razy 
chciał ją podzielić z jakimś biedakiem. 

Postępował jak biedak bardzo bogaty. Kierowany wielkim uczuciem 
miłości, żeby móc jakoś wspierać ubogich, w czasie wielkiego zimna 
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prosił łudzi bogatych o użyczenie mu płaszcza lub kożuszka. A gdy oni 
z pobożności jak najchętniej spełniali jego prośbę, mówił im: „W takim 
znaczeniu przyjmę to od was, że już mi tego z powrotem nie odbierze-
cie." A potem, kiedy tylko kogoś z ubogich napotkał, zaraz z weselem 
i radością okrywał biedaka tym, co był otrzymał. 

Sprawiało mu wielką przykrość słyszeć, jak ubliżano jakiemu ubo-
giemu, albo słyszeć miotane przez kogoś złorzeczenia na jakieś ze stwo-
rzeń. Stąd to zdarzyło się, że pewien brat ubliżył ubogiemu, co prosił 
0 jałmużnę, mówiąc: „Bacz, byś przypadkiem nie stał się bogatym i nie 
udawał ubóstwa." Słysząc to, ojciec ubogich święty Franciszek ciężko 
zabolał. Twardo złajał brata, który to powiedział, oraz nakazał mu, aby 
się obnażył wobec tego ubogiego, ucałował mu stopy i prosił o przeba-
czenie.53 Mawiał bowiem: „Kto złorzeczy ubogiemu, ten ubliża Chrystu-
sowi, ubogi bowiem nosi szlachetne znamię Tego, który stał się ubogim 
dla nas na tym świecie." 

Dlatego często, spotykając biedaków, dźwigających drzewo lub inne 
ciężary, brał je na swoje barki, choć bardzo słabe, by im pomóc. 

77. Opływał w ducha miłości, miał kochające serce nie tylko dla 
ludzi będących w potrzebie, ale także dla niemego bydła i zwierząt, 
chodzących, latających i innych stworzeń, obdarzonych życiem zmysło-
wym i bez zmysłów. Jednak ze wszystkich rodzajów zwierząt szczególną 
miłością i spiesznym uczuciem kochał baranki, a to dlatego, że w Piśmie 
świętym bardzo często upodabnia się i w sposób najbardziej odpowiedni 
przyrównuje się pokorę Jezusa Chrystusa do baranka. A także wszystko 
to, co zawierało jakieś alegoryczne podobieństwo do Syna Bożego, przyj-
mował bardzo mile i widział bardzo chętnie. 

Swego czasu był w drodze poprzez Marchię Ankońską i w tym 
mieście głosił słowo Pańskie. Potem razem z bratem Pawłem, którego 
ustanowił ministrem wszystkich braci w tej prowincji, skierował się do 
Osimo. Po drodze spotkał w polu pasterza, co pasł stado kóz i kozłów. 
Wśród wielu kóz i kozłów była jedna owieczka, chodząca bardzo pokor-
nie i pasąca się bardzo spokojnie. 

Kiedy święty Franciszek ujrzał ją, stanął i dotknięty bólem serca, 
głęboko westchnął i rzekł do brata, który mu towarzyszył: „Czy widzisz 
tę łagodną owcę, co chodzi tam pomiędzy kozami i kozłami? Mówię ci, 
że tak samo Pan nasz Jezus Chrystus cichy i pokorny chodził pomię-
dzy faryzeuszami i książętami kapłanów. Dlatego proszę cię, synu, dla 
miłości ku Niemu, abyś razem ze mną użalił się tej owieczki. Kupmy 
ją i wyciągnijmy ją spośród tych kóz i kozłów." 

78. Brat Paweł, podziwiając jego boleść, również i sam zaczął 
współczuć. A że nie mieli nic oprócz lichych tunik, którymi byli odziani, 
martwili się, za co ją kupić. Wszakże nadciągnął akurat jakiś kupiec 
1 on zapłacił według ich życzenia. Oni zaś podziękowali Bogu, wzięli 
owcę, przybyli do Osimo i poszli do biskupa tego miasta, który przyjął 
ich z wielkim szacunkiem. Wszakże biskup dziwił się z powodu owcy, 
którą mąż Boży prowadził i z powodu uczucia, z jakim się do niej odno-
sił. Ale kiedy sługa Chrystusa rozwinął przed nim długą parabolę 
o owcy, wówczas biskup wzruszony niewinną prostotą męża Bożego, 
złożył Bogu dzięki. 

Następnego dnia, Wyszedł z miasta i myślał, co zrobić z owcą. Za 

53 Według Speculum perfectionis, r. 37, epizod ten miał mieć miejsce w Rocca 
di Brizio. 
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radą współtowarzysza i brata swego, dał ją na przechowanie służebni-
com Chrystusowym w klasztorze Świętego Seweryna.54 Czcigodne sługi 
Chrystusa z radością przyjęły owieczkę, jak wielki dar, dany sobie od 
Boga. Przez długi czas troskliwie opiekowały się nią. Z jej wełny utkały 
tunikę i podczas jednej z kapituł przy kościele Najświętszej Maryi 
w Porcjunkuli przysłały ją świętemu ojcu Franciszkowi. Święty Boży 
z wielkim zadowoleniem i z uciechą ducha wziął ją, uściskał i ucałował, 
wszystkich stojących wokoło zapraszając do takiejż radości. 

79. Innym razem, kiedy przechodził przez tę samą Marchię, w ocho-
czym towarzystwie tego samego brata, natknął się na jakiegoś męż-
czyznę, który niósł na targ dwa baranki, uwieszone na plecach i zwią-
zane, by je sprzedać. Gdy święty Franciszek usłyszał beczenie ich 
wzruszył się serdecznie i przybliżywszy się, dotknął ich, okazując takie 
współczucie, jak matka dla płaczącego syna. I rzekł do mężczyzny: „Dla-
czego tak męczysz braci moich, baranki, związane i uwieszone"? On od-
powiedział: „Niosę je na targ, aby je sprzedać, bo konieczność do tego 
mię zmusza." A Święty na to: „Co potem stanie się z nimi? Ona zaś: 
„Kupcy zabiją je i zjedzą." „Absit"! odparł Święty, „to się nie stanie! 
Ale weź jako zapłatę ten płaszcz, który noszę, i daj mi baranki." On 
bardzo chętnie dał mu baranki i wziął płaszcz, ponieważ płaszcz war-
tał o wiele więcej. W tym właśnie dniu użyczył go Świętemu pewien 
pobożny mąż dla ochrony przed zimnem. Zresztą, Święty, wziąwszy 
baranki, namyślał się zatroskany, co z nimi zrobić i za radą brata, co 
mu towarzyszył, oddał je w opiekę temuż mężczyźnie i nakazał mu, aby 
ich nigdy nie sprzedawał, ani nic im złego nie czynił, ale by je strzegł, 
karmił i pilnie je chował. 

R o z d z i a ł XXIX 

Miłość Franciszka do Stwórcy we wszystkich stworzeniach 
i dwa opisy jego osoby 

80. Byłoby za długo i niemożliwie wyliczyć i zebrać wszystko czego 
chwalebny święty Franciszek dokonał i uczył za swego życia. Któż bo-
wiem kiedykolwiek mógłby wyrazić jego największy afekt, jakim kie-
rował się we wszystkim, co należy do Boga? Któż potrafiłby wypowie-
dzieć słodycz, jakiej zażywał, kiedy kontemplował w stworzeniach 
mądrość Stworzyciela, Jego moc i dobroć? Zaprawdę, bardzo często 
z tego rozważania czerpał dziwną i niewysłowioną radość — kiedy pa-
trzył na słońce, kiedy spostrzegał księżyc, kiedy wpatrywał się w gwiaz-
dy i w sklepienie niebios. O, prosta pobożności, o, pobożna prostoto! 

Również do robaczków czuł wielką miłość, ponieważ czytał o Zba-
wicielu wypowiedź: „Ja jestem robak a nie człowiek" (Ps 21,7). I dla-
tego zbierał je z drogi i przenosił na bezpieczne miejsce, aby nie zdep-
tały je stopy przechodzących. 

A cóż powiem o innych, niższych stworzeniach, skoro dbał i o pszczo-
ły w zimie, by im dostarczać miodu lub najlepszego wina, żeby nie 
poginęły na skutek mrozu. A tak bardzo zachwycał się ich twórczą pracą 
i wybitną umiejętnością, że ku chwale Boga jeden dzień poświęcał na 
szczególne ich wychwalanie, oraz innych stworzeń. Jak bowiem niegdyś 
trzej młodzieńcy, wrzuceni do ognistego pieca, zapraszali wszystkie twory 

54 Klasztor Klarysek San Salvatore di Colpersito, założony w 1223 r., później 
przeniesiony do Passignano koło San Severino. 
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do wysławiania i chwalenia Stwórcy wszechświata, tak i ten mąż, pełen 
ducha Bożego, nieustannie wychwalał, sławił i błogosławił we wszyst-
kich tworach i stworzeniach Stworzyciela i Rządcę wszystkich rzeczy.85 

81. Pomyśl, jaką radość ducha przynosiło mu piękno kwiatów, kiedy 
oglądał ich urocze kształty i odczuwał ich słodki zapach? Zaraz zwra-
cał się do rozważania piękna tego kwiatu, który pełen blasku wiosenną 
porą wyszedł z korzenia Jessego i wonią swoją wskrzesił niezliczoną 
ilość pornarłych. Gdy napotykał dużo kwiatów, przemawiał do nich 
i zapraszał je do chwalby Pańskiej, tak jakby miały rozum. Podobnie, 
z najczystszą szczerością zachęcał do miłości i do radosnej służby Bożej; 
zasiane zboża i winnice, kamienie i lasy i całe piękno pól, źródła wód 
i zielone ogrody, a także ziemię i ogień, powietrze i wiatr. 

Wreszcie, wszystkie stworzenia nazywał braćmi i w ten sposób 
uwznioślony, nie doświadczony przez innych, wzrokiem serca rozpatry-
wał głębokie tajemnice stworzeń, tak jak ten, co już wszedł do wolności 
chwały dzieci Bożych. 

0 dobry Jezu, on, który będąc na ziemi, głosił Cię wszystkim 
stworzeniom jako godnego miłości, teraz w niebie chwali Cię razem 
z aniołami jako godnego podziwu. 

82. Panie święty, kiedy wymawiał on Twe imię, wznosił się ponad 
rozum ludzki i cały rozradowywał się i napełniał najczystszym weselem. 
Wydawał się zaiste nowym i z innego świata człowiekiem. 

Dlatego gdziekolwiek, na drodze, w domu, czy na posadzce, znalazł 
jakieś pismo, boskie czy ludzkie, z największą czcią zbierał je i składał 
w świętym lub godziwym miejscu, a to z szacunku, że może tam być 
napisane imię Pańskie, albo coś, co do niego należy. 

Kiedy pewnego dnia został zapytany przez pewnego brata, na co 
tak pilnie zbiera także i pisma pogan, w których nie ma imienia Pań-
skiego, odpowiedział: „Synu, dlatego, że są tam litery, z których składa 
się najchwalebniejsze imię Pana Boga. Dobro, które tam jest, nie należy 
do pogan, ani do jakichś ludzi, ale do samegoż Boga, którego jest wszel-
kie dobro" — cuius est omne bonum! 

1 co nie mniej dziwne, że kiedy polecił sporządzić jakieś pisma 
z pozdrowieniami lub zachętami, nie pozwalał na wymazywanie z nich 
jakiejś litery czy sylaby, choć często była ona zbędna lub nieodpowiednio 
wstawiona. 

83. O jak wyglądał pięknie, jasno i chwalebnie w niewinności życia, 
w prostocie słów, w czystości serca, w miłości Boga, w ukochaniu braci, 
w gorącym posłuszeństwie, w zgodnej uległości, w anielskim wejrzeniu! 
Słodki w obyczajach, miły z natury, przyjemny w mowie, bardzo uprzej-
my w zachęcaniu, jak najbardziej wierny w dochowaniu sekretu, roz-
tropny w radzie, skuteczny w działaniu, upodobany przez wszystkich. 

Spokojny umysłem, słodki duchem, trzeźwy myśleniem, porwany 
kontemplacją, wytrwały w modlitwie i żarliwy we wszystkim. Szybki 
do przebaczania, nieskory do gniewu, lotny w pojmowaniu, znakomity 
w pamięci, subtelny w rozumowaniu, oględny w wyborze, a we wszyst-
kim prosty. Surowy dla siebie, miłosierny dla innych, taktowny we 
wszystkim. 

Był bardzo wymowny, o radosnej twarzy, łagodnego wejrzenia, wol-
ny od gnuśności, pozbawiony wyniosłości. Średniego wzrostu, bliższy 
niskiemu, głowę miał średnio wielką i okrągłą, twarz raczej szczupłą 

55 Aluzja do słynnej „Pieśni słonecznej" św. Franciszka. 



Życiorys p ie leszy "ŚW. Franciszka z Asyżu 61 

i podłużną, czoło równe i małe, oczy średniej wielkości, czarne i szczere, 
włosy ciemne, brwi poziome, nos zgrabny, delikatny i prosty, uszy ster-
czące lecz małe, skromnie płaskie, język łagodny, ognisty i ostry, głos 
potężny, słodki, jasny i dźwięczny, zęby spójne, równe i białe, wargi 
drobne i subtelne, brodę czarną, rzadko uwłosioną, szyję delikatną, barki 
proste, ramiona krótkie, dłonie wątłe, palce długie, paznokcie wydłu-
żone, nogi cienkie, stopy małe, skórę delikatną, ciała bardzo mało, odzie-
nie szorstkie, sen bardzo krótki, rękę bardzo hojną. 

Ponieważ był bardzo pokorny, dlatego wobec wszystkich ludzi oka-
zywał się łagodnym, korzystnie stosując się do ich przyzwyczajeń. Świę-
ty wśród świętych, a wśród grzeszników jakby jeden z nich. 

Ojcze najświętszy, co kochałeś grzeszników, prosimy, wspomagaj 
grzesznych ludzi, a tych, których widzisz leżących mizernie w brudach 
występków, racz miłosiernie podnieść swoim chwalebnym wstawiennic-
twem. 

R o z d z i a ł XXX 

Żłóbek, jaki urządził w dzień Narodzenia Pańskiego 
84. Jego największym zamiarem, głównym pragnieniem i najszczyt-

niejszym postanowieniem było zachowanie we wszystkich i poprzez 
Wszystko świętej Ewangelii oraz doskonałe naśladowanie nauki i postę-
powania Pana naszego Jezusa Chrystusa, z całą pilnością, całym stara-
niem, z całym pragnieniem ducha, z całym żarem serca. W pilnej me-
dytacji rozważał Jego słowa i oddawał się mądremu rozpatrywaniu Jego 
czynów. Przede wszystkim tkwiła mu w pamięci pokora zawarta we 
wcieleniu i miłość ujawniona w męce, tak że ledwie mógł o czym in-
nym myśleć. 

Dlatego należy wzmiankować i ze czcią wspomnieć to, co uczynił 
w dzień narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, na trzy lata przed 
dniem swojej chwalebnej śmierci, w kasztelu zwanym Greccio. Był na 
owym terenie mąż imieniem Jan, dobrej sławy, a jeszcze lepszego życia, 
którego święty Franciszek kochał szczególną miłością, ponieważ mimo 
żfe- w swojej ziemi był on szlachcicem i człowiekiem bardzo poważnym, 
jednak gardził szlachectwem cielesnym, natomiast szedł za szlachectwem 
ducha. Jego to właśnie, prawie na piętnaście dni przed narodzeniem 
Pańskim, święty Franciszek poprosił do siebie, jak to często zwykł czy-
nić, i rzekł doń: „Jeśli chcesz, żebyśmy 'w Greccio obchodzili święta 
Pańskie, pośpiesz się i pilnie przygotuj wszystko, co ci powiem. Chcę 
bowiem dokonać pamiątki Dziecięcia, które narodziło się w Betlejem. 
Chcę naocznie pokazać Jego braki w niemowlęcych potrzebach, jak zo-
stał położony w żłobie i jak złożony na sianie w towarzystwie wołu 
i osła." Co usłyszawszy ów dobry i wierny mąż, szybko pobiegł przy-
gotować we wspomnianym miejscu wszystko, co Święty powiedział. 

85. Nastał dzień radości, nadszedł czas wesela. Z wielu miejscowości 
zwołano braci. Mężczyźni i kobiety z owej krainy, pełni rozradowania, 
według swej możności przygotowali świece i pochodnie dla oświetlenia 
nocy, co promienistą gwiazdą oświeciła niegdyś wszystkie dnie i lata. 
Wreszcie przybył święty Boży i znalazłszy wszystko przygotowane, 
ujrzał i ucieszył się. Mianowicie nagotowano żłóbek, przyniesiono siano, 
przyprowadzono wołu i osła. Uczczono prostotę, wysławiono ubóstwo, 
podkreślono pokorę, i tak Greccio stało się jakby nowym Betlejem. Noc 
stała się widna jak dzień, rozkoszna dla ludzi i zwierząt. Przybyły rze-
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sze ludzi, ciesząc się w nowy sposób z nowej tajemnicy. Głosy rozcho-
dziły się po lesie, a skały odpowiadały echem na radosne okrzyki. Bra-
cia śpieszyli, oddając Panu należne chwalby, a cała noc rozbrzmiewała 
okrzykami wesela. Święty Boży stał przed żłóbkiem, pełen westchnień, 
przejęty czcią i ogarnięty przedziwną radością. Ponad żłóbkiem kapłan 
odprawiał uroczystą Mszę świętą, doznając nowej pociechy. 

86. Święty Boży ubiera się w szaty diakońskie, był bowiem diako-
nem, i donośnym głosem śpiewa świętą Ewangelię. A jego głos mocny 
i słodki, głos jasny i dźwięczny, wszystkich zaprasza do najwyższych 
nagród. Potem głosi kazanie do stojącego wokół ludu, słodko przema-
wiając o narodzeniu ubogiego Króla i małym miasteczku Betlejem. 
Często też, gdy chciał nazwać Chrystusa „Jezusem," z powodu bardzo 
wielkiej miłości zwał Go „dziecięciem z Betlejem" i jak becząca owca 
wymawiał słowo „Betlejem," napełniając całe swe usta głosem, a jeszcze 
bardziej słodkim uczuciem. Również, gdy wzywał „dziecięcia z Betle-
jem" lub „Jezusa," zdawał się oblizywać wargi językiem, na podniebie-
niu smakując i połykając słodycz tego słowa. 

Tamże Wszechmogący rozmnożył swe dary, a pewien cnotliwy mąż 
miał dziwne widzenie. Widział w żłóbku leżące dzieciątko, bez życia, ale 
kiedy święty Boży zbliżył się doń, ono jakby ożyło i zbudziło się ze snu. 
To widzenie nie jest nieodpowiednie, gdyż w wielu sercach dziecię Je-
zusa zostało zapomniane. Dopiero Jego łaska, za pośrednictwem sługi 
świętego Franciszka sprawiła, że zostało w nich wskrzeszone i wrażone 
w kochającej pamięci. Wreszcie zakończył się uroczysty obchód i każdy 
z radością powrócił do siebie. 

87. Siano złożone w żłobie zachowano w tym celu, aby poprzez nie 
Pan uzdrawiał bydło i zwierzęta i tak pomnażał swoje święte miłosier-
dzie. Naprawdę tak się stało, że wiele chorych zwierząt w pobliskiej 
okolicy, po zjedzeniu trochę z tego siana zostało uleczonych ze swych 
dolegliwości. A nawet kobiety, cierpiące na ciężki i długi poród, po po-
łożeniu na nie nieco tego siana, szczęśliwie rodziły. A także osoby oboj-
ga płci, uciekający się po ratunek w swoich różnych uciskach, uzyski-
wali tam upragnione zdrowie (por. 3 C 19). 

Wreszcie, miejsce żłóbka przeznaczono na świątynię Panu, a ku czci 
świętego ojca Franciszka nad żłóbkiem zbudowano ołtarz i poświęcono 
kościół, aby tam, gdzie kiedyś zwierzęta jadły paszę z siana, teraz ludzie 
ku zdrowiu duszy i ciała pożywali Ciało niepokalanego i nie-
skalanego baranka Jezusa Chrystusa Pana naszego, który z wielkiej 
i niewymownej miłości dał nam siebie samego. On, który z Ojcem i Du-
chem Świętym żyje i króluje, Bóg wiekuiście chwalebny, poprzez 
wszystkie wieki wieków. Amen. Alleluja, Alleluja. 

Kończy się pierwsze dziełko o życiu i czynach świętego ojca Fran-
ciszka. 



DZIEŁKO DRUGIE 

ZACZYNA SIĘ DRUGIE DZIEŁKO DOTYCZĄCE JEDYNIE DWU LAT ŻYCIA 
I SZCZĘŚLIWEJ ŚMIERCI ŚWIĘTEGO OJCA NASZEGO FRANCISZKA 

R o z d z i a ł I 

Charakter tego dziełka; czas, w którym św. Franciszek umarł, 
i jego walory 

88. W poprzednim traktacie, który za łaską Zbawiciela odpowiednio 
zakończyliśmy, opisaliśmy na sposób opowiadania życie i czyny święte-
go ojca, Franciszka, aż do osiemnastego roku jego nawrócenia. Resztę 
zaś jego czynów, począwszy od przedostatniego roku jego życia, uwzględ-
nimy pokrótce w tym dziełku, tak jak >to najlepiej 'będziemy umieli 
zrobić. Na razie chcemy podać to, co najbardziej konieczne, aby ci, któ-
rzy zapragną powiedzieć coś więcej, zawsze mieli możność to uczynić. 

Tak więc w roku od Wcielenia Pańskiego 1226 quarta decima in-
dictione, quarto nonas Octobris, die dominico,56 święty ojciec nasz Fran-
ciszek opuścił więzienie ciała i szczęśnie wzniósł się do mieszkań duchów 
niebieskich, doskonale wieńcząc to, co był rozpoczął. Było to w Asyżu, 
gdzie się był urodził; u Najświętszej Maryi z Porcjunkuli, gdzie założył 
zakon Braci Mniejszych; po upływie dwudziestu lat od czasu, kiedy w 
sposób doskonały przystał do Chrystusa, idąc za życiem i śladami Apo-
stołów. Ze śpiewem i uwielbieniem przeniesiono jego poświęcone i świę-
te ciało i ze czcią pochowano w tymże mieście, gdzie ku chwale Wszech-
mogącego zajaśniało wielu cudami. Amen. 

89. On to, w pierwszym kwiecie młodości, będąc mało albo nie bę-
dąc wcale pouczonym o drodze do Boga i Jego poznaniu, nie mały czas 
trwał w naturalnej prostocie i w namiętności grzechu. Prawica Najwyż-
szego zmieniła go i usprawiedliwiła z grzechu. Za łaską i mocą Najwyż-
szego został napełniony boską mądrością bardziej, niż wszyscy inni. Bo 
właśnie, kiedy za jego czasów nauka ewangeliczna była powszechnie 
i wszędzie, poza wyjątkami, bardzo zaniedbana i bezsilna, wtedy on 
został powołany przez Boga, ażeby za przykładem Apostołów wszędzie 
po całym świecie dawać świadectwo prawdzie. I tak się stało, że swoją 
nauką jasno wykazał, iż wszelka mądrość świata jest głupia, i w krót-
kim czasie za przewodem Chrystusa „poprzez głupstwo przepowiadania" 
nakłonił go do prawdziwej mądrości Bożej. W tych najnowszych cza-
sach, ten nowy ewangelista, jakby jedna z rzek raju, skierował na cały 
świat potoki Ewangelii i czynem głosił drogę Syna Bożego oraz naukę 
prawdy. 

5t Tzn. w niedzielę 4 października 1226 r. Z „Listu okólnego" br. Eliasza wie-
my, że był to początek dnia, czyli sobota wieczór, a zatem Franciszek zmarł 3 pa-
ździernika, mając 45 lat życia. 
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Dlatego w nim i przez niego weszła na świat niespodziewana radość 
i święta odnowa. Ziarno dawnej religijności nagle odrodziło się, odna-
wiając „długo zastarzałych i bardzo starych." Nowy duch wstąpił w ser-
ca wybranych i wylało się na nich zbawienne namaszczenie, kiedy słu-
ga Chrystusa i święty zaświecił z góry nowym zwyczajem i nowymi zna-
kami, jakby jakieś światło niebieskie. Odnowiły się przez niego dawne 
•cuda, skoro na pustyni tego świata, w nowy sposób ale starym zwycza-
jem, zasadził plenną winorośl, święty zakon, co wydaje słodkie kwiaty 
świętych cnót i wszędzie rozciąga swe gałęzie. 

90. Chociaż podobnie jak i my podlegał słabości, to jednak nie za-
dowolił się zachowaniem ogólnych przykazań, ale powodowany żarli-
wą miłością, wszedł na drogę pełnej doskonałości, osiągnął szczyt dosko-
nałej świętości i „widział cel wszelkiej doskonałości" (Ps 118, 96). Dla-
tego każdy stan, każda płeć, każdy wiek, ma w nim oczywiste dowody 
zbawczej nauki, a także ważkie przykłady świętych uczynków. Ci, co 
zamierzają przyłożyć rękę do spraw wymagających męstwa i usiłują 
starać się o „lepsze charyzmaty" na wznioślejszej drodze, niech patrzą 
w zwierciadło jego życia i uczą się pełnej doskonałości. Ci zaś, którzy 
bojąc się iść drogą trudną i zdobywać szczyt góry, kierują się na szlaki 
nizinne i płaskie, również i na tym poziomie znajdą u niego odpowiednie 
świadectwa. Ci wreszcie, którzy szukają znaków i cudów, niech proszą 
jego świętości o wstawiennictwo, a otrzymają to, czego żądają. 

Jego chwalebne życie oświeca jaśniej niż światło doskonałości po-
przednich świętych. Potwierdza to męka Jezusa Chrystusa i w pełni 
•okazuje Jego krzyż. Rzeczywiście czcigodny ojciec został naznaczony na 
pięciu częściach ciała znamieniem męki i krzyża, jakby razem z Synem 
Bożym zawisnął na krzyżu. Jest to wielka tajemnica. Oznacza ona ma-
jestat szczególnej miłości. Mieści się w nim tajemny zamiar i kryje się 
czcigodne mysterium. Wierzymy, że zna je tylko sam Bóg, zaś sam Świa-
ty jedynie częściowo odkrył je niektórym. Dlatego nie należy za daleko 
posuwać się w pochwałach dla niego, bo jego sława pochodzi od Tego, 
który jest chwałą wszystkich, źródłem i najtrwalszym zaszczytem, cc 
daje nagrody światłości. 

Przeto błogosławiąc Boga, świętego, prawdziwego i chwalebnego, 
powróćmy do historii. 

R o z d z i a ł u 

Najwyższe pragnienie św. Franciszka i poznanie woli Bożej 
91. Pewnego czasu święty i czcigodny ojciec Franciszek pozostawił 

świeckie rzesze, które codziennie bardzo pobożnie zbiegały się, by go 
słuchać i widzieć, i udał się na miejsce spokojne i samotne. Chciał tam 
obcować z Bogiem i oczyścić się z pyłu, jaki by przywarł doń na skutek 
przebywania z ludźmi. Miał zwyczaj, że powierzony sobie czas dzielił, 
by zasłużyć na łaskę. Według tego, jak uważał za stosowne, inny czas 
poświęcał na rzecz bliźnich, a inny trawił na kontemplacji w świętym 
odosobnieniu. 

Wziął ze sobą kilku takich towarzyszy, którzy lepiej od innych zna-
li jego święty sposób postępowania, iżby chronili go od zbiegowiska 
i natłoku ludzi, i by we wszystkim kochali i strzegli jego spokoju. 

Po niejakim czasie pobytu tamże, za pomocą ciągłej i częstej kon-
templacji w niewymowny sposób dostąpił poufałości przebywania z 
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Bogiem. Wtedy zapragnął poznać, co z niego, czy w nim, bardziej po-
doba się, czy mogło by się podobać wiekuistemu Królowi. Bardzo pilnie 
badał i z największą pobożnością usiłował dociec, w jaki sposób, na 
jakiej drodze, czy jakim pragnieniem mógłby jeszcze doskonalej przyl-
gnąć do Boga, według rady i życzenia Jego woli. 

Taka była jego największa filozofia, takie największe pragnienie 
płonęło w nim zawsze, póki życia, żeby dowiadywać się od prostaczków, 
od mądrych, od doskonałych i niedoskonałych, o sposób, w jaki mógłby 
kroczyć drogą prawdy i osiągnąć wysoki zamierzony cel. 

92. Był najdoskonalszym z doskonałych, ale doskonałości swej prze-
czył, a uważał się za całkiem niedoskonałego. Doświadczał bowiem i wi-
dział, jak słodki, rozkoszny i dobry jest Bóg Izraela dla tych, którzy 
mają prawe serce, szukają Go w czystej prostocie i w prawdziwej czy-
stości. Odczuwał wlaną słodycz i rozkosz, rzadko komu dawaną, tchnio-
ną z góry. Zmuszała go ona do całkowitego zapomnienia o sobie. Na-
pełniony tak wielką radością chciał na wszystkie sposoby przejść w ca-
łości tam, gdzie, wychodząc z siebie, po części już był wkroczył. Jako 
człowiek mający ducha Bożego gotów był cierpieć wszystkie uciski du-
cha i znosić wszystkie udręki ciała, byle tylko otrzymać zapewnienie, że 
spełni się w nim miłosiernie wola Ojca niebieskiego. Dlatego pewnego 
dnia przystąpił do świętego ołtarza, który był zbudowany w pustelni, 
w jakiej przebywał, i wziąwszy księgę Ewangelii, ze czcią położył ją na 
ołtarzu. 

Leżąc na ziemi w modlitwie, nie mniej sercem niż ciałem, błagał 
w pokornej prośbie, ażeby miłościwy Bóg, ojciec zmiłowań i Bóg wszel-
kiej pociechy, raczył mu okazać swoją wolę. I żeby móc doskonale wy-
pełnć to, co niegdyś po prostu i zbożnie rozpoczął, gorąco upraszał 
0 wskazówkę, co powinien czynić, od razu za pierwszym otwarciem 
księgi. Mianowicie kierował się tu duchem świętych i najbardziej dosko-
nałych mężów, o których czytamy, że powodowani zbożnym pragnie-
niem świętości, czynili coś takiego.57 

93. Powstawszy z modlitwy, w duchu pokory i sercem skruszonym, 
umocnił się znakiem krzyża świętego, wziął księgę z ołtarza i otworzył 
ją ze czcią i bojaźnią. Stało się, że gdy otworzył księgę, natrafił najpierw 
na mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wieściło mu to, że będzie 
cierpiał udrękę. Ale żeby wykluczyć podejrzenie, iż mogło się to stać 
przypadkiem, otworzył księgę drugi raz i trzeci. Znalazł tekst ten sani 
lub podobny. Wtedy, pełen ducha Bożego, zrozumiał, że trzeba, aby 
wszedł do królestwa Bożego przez liczne utrapienia, przez liczne uciski 
1 przez liczne walki. 

Wszakże jako bardzo mężny rycerz nie przeraził się grożącymi wal-
kami, ani nie upadł na duchu z powodu potrzeby prowadzenia bojów 
Pańskich w obozach tego świata. Nie obawiał się, że ulegnie wrogowi, 
skoro nie ustępował sobie samemu, kiedy przez długi czas mozolił się 
ponad ludzkie siły. Zaprawdę, był pełen zapału, i choć w poprzednich 
wiekach miał kogoś, kto dążył do takiego samego celu, to jednak nikt 
nie przewyższył go potęgą pragnienia. Łatwiej mu bowiem przychodziło 
wykonywać doskonałe czyny, aniżeli o nich mówić. Zawsze większą 
doskonałość upatrywał w świętych czynach, niż w słowach, które nie 
tworzą dobra, a tylko je oznaczają. Dlatego pozostał nieugięty i radosny, 

57 Autor może tu nawiązywać do świętych Antoniego opata, Augustyna, Grze-
gorza W., ale na jpewnie j do św. Marcina z Tours, bardzo czczonego w owym czasie. 

5 — Wczesne źródła franciszkańskie I 
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a w sercu swym śpiewał i sobie i Bogu. Ze względu na to, że cieszył 
się z małych rzeczy, stał się godny większego objawienia; „wierny w ma-
łym, nad wieloma został postawiony" (Łk 19, 17; Mt 25, 21). 

R o z d z i a ł III 

Widzenie człowieka o postaci ukrzyżowanego Serafina 
94. Kiedy pozostawał w pustelni, która od miejscowości, gdzie jest 

położona, zwie się Alverna,58 na dwa lata zanim oddał duszę Bogu, u j -
rzał w widzeniu Bożym stojącego nad sobą mężczyznę, mającego jakby 
sześć skrzydeł, z rękami wyciągniętymi, a z nogami złączonymi, przy-
bitego do krzyża. Dwa skrzydła unosiły się nad głową, dwa wyciągały 
do lotu, dwa wreszcie okrywały całe ciało. Gdy święty sługa Najwyż-
szego ujrzał to widzenie, jak najbardziej zadziwił się, ale nie wiedział, 
co ono miało dlań znaczyć. Bardzo się ucieszył i mocno uradował mi-
łym i łaskawym względem, z jakim Serafin patrzył na niego. Jego piękno 
było niezwykle urzekające, ale całkowicie przejmowało trwogą jego przy-
bicie do krzyża i udręczenie męką. Powstał więc, żeby tak powiedzieć, 
smutny i radosny, a radość i smutek na przemian brały w nim górę. 
Pilnie myślał, co by to widzenie mogło znaczyć i duch jego bardzo tra-
pił się uchwyceniem tego znaczenia. 

I gdy tak nic pewnego nie pojmował z te j wizji, a jej nowość ogro-
mnie zajęła mu serce, oto na jego rękach i stopach zaczęły ukazywać 
się znamiona gwoździ, jak to krótko przedtem widział nad sobą u męża 
ukrzyżowanego. 

95. Jego ręce i stopy wyglądały przebite w samym środku gwoź-
dziami. Główki gwoździ ukazały się po wewnętrznej stronie dłoni i na 
wierzchu stóp, a ostrza ich były po stronie odwrotnej. Znamiona te bo-
wiem były okrągłe wewnątrz na rękach, a na zewnątrz podłużne. Z cia-
ła wystawały grudki mięsa, które wyglądały jak czubki gwoździ zgięte 
i zagięte.59 Tak samo na stopach wycisnęły się znamiona gwoździ i wy-
stawały z ciała. Także prawy bok, jakby przebity, miał podłużną bliznę, 
która często krwawiła, tak że po wiele razy jego tunika i spodnie były 
spryskane świętą krwią. 

Och, jak niewielu za życia sługi, ukrzyżowanego razem z Panem 
ukrzyżowanym, zasłużyło na oglądanie świętej rany boku! Ale szczęsny 
Eliasz dostąpił tego, że widział ją jeszcze za życia Świętego; nie mniej 
szczęsny Rufin, który dotknął ją własnymi rękami. Bo mianowicie, gdy 
raz wspomniany brat Rufin wkładał swą rękę na pierś Świętego, by go 
podrapać, spadła mu ona, jak często się zdarza, na jego prawy bok 
i przypadkowo dotknęła tej drogocennej blizny. Ten dotyk niemało za-
bolał Świętego, stąd odrzucił rękę od siebie i zakrzyknał: „Niech cię 
Pan Bóg broni"! (Rdz 19, 16) 

Bardzo pilnie bowiem ukrywał tę bliznę przed obcymi, bardzo 
ostrożnie strzegł jej przed bliskimi, tak że nawet przyboczni bracia i je-
go najpobożniejsi naśladowcy przez dłuższy czas o niej nie wiedzieli. 

Chociaż on, sługa i przyjaciel Najwyższego, widział się ozdobio-
nym tantis ac talibus margaritis,60 jakby drogocennymi kamieniami, 

58 Alverna albo la Verna jest to urwisko skalne i lesiste na górze Penna, 
w prowincji Arezzo, miedzy Casentino a Montefeltro. 

69 „...caruncula quaedam apparebat quasi summitas clavorum retorta et 
repercussa, quae carnem reliquam excedebat." 

60 Tzn. „tyloma i takimi perłami." 
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oraz przystrojonym w chwałę i cześć nad podziw, ponad wszystkich lu-
dzi, to jednak nie pysznił się w swym sercu, nie szukał stąd próżnej 
chwały u kogokolwiek. Ale, żeby wzgląd ludzki nie skradł mu łaski so-
bie danej, wszystkimi sposobami, jak mógł, usiłował je ukryć (tzn. zna-
miona). 

96. Miał zwyczaj, że rzadko komu albo nikomu nie wyjawiał swych 
szczególnych tajemnic. Bał się bowiem ponieść jakąś stratę na łasce 
otrzymanej, gdyby pod pozorem jakiegoś szczególnego uczucia zwierzał 
się z nich, jak to zwykli czynić zakochani. Dlatego zawsze nosił w swym 
sercu i często miał na ustach to zdanie proroka: „W sercu swym prze-
chowuję Twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie" (Ps 118, 11). 

Kiedy przychodzili do niego jacyś ludzie, chcąc powstrzymać się od 
rozmowy z nimi, dawał braciom i synom, co byli z nim razem, znak, 
żeby recytowali przytoczony werset i wtedy skromnie żegnał przyby-
łych. Był bowiem przekonany, że wielkim złem jest wszystko wszyst-
kim komunikować i uważał, że nie może być człowiekiem uduchowio-
nym ten, kto nie posiada tajemnic doskonalszych i liczniejszych, niż te, 
jakie widać mu z twarzy, i o jakich sądzą ludzie na skutek jego otwar-
tości na każdą stronę. Napotykał bowiem takich, co na zewnątrz zga-
dzali się z nim, a na wewnątrz byli dysydentami, co w oczy przyklaski-
wali, a za plecami szydzili. Tacy ściągnęli na siebie wyrok i powodowali, 
że również i sprawiedliwi staKvali mu się nieco podejrzani. 

Często bowiem złość usiłuje oczerniać czystość, a z powodu zakła-
mania u wielu nie wierzy się także w szczerość u nielicznych. 

R o z d z i a ł I V 
Gorliwość św. Franciszka i choroba oczu 

97. W ciągu tego czasu bardziej powściągał swe ciało różnymi i bar-
dzo dotkliwymi udrękami, aniżeli zwykł był to czynić przedtem. Cier-
piał częste choroby, jako następstwo tego, że przez wiele poprzednich 
lat doskonale karcił swe ciało i zaprzęgał je do służby. Przez przeciąg 
osiemnastu lat, jakie właśnie ubiegły, rzadko albo nigdy jego ciało nie 
miało spokoju, jako że ów duch ochoczy, duch pobożny, duch żarliwy, 
jaki je zamieszkiwał, zmuszał je do przemierzania różnych i dalekich 
okolic, żeby wszędzie głosić ziarna słowa Bożego. Całą ziemię napełniał 
Ewangelią Chrystusa, tak że nieraz jednego dnia obszedł cztery lub pięć 
kasztelów, a nawet miast, każdemu wieszcząc królestwo Boże. Nie mniej 
przykładem, niż słowem, budował słuchaczy, przemawiał całym cia-
łem — de toto corpore jecerat linguam. 

Taka była w nim zgodność ciała z duchem, takie posłuszeństwo, że 
kiedy on usiłował osiągnąć świętość, to ono nie tylko nie przeciwstawia-
ło się, ale starało się uprzedzać, według tego, co napisano: „Pragnęła 
Ciebie dusza moja, jak bardzo tęskni za Tobą ciało moje" (Ps 62,2). 
Ustawiczna uległość uczyniła je chętnym, a na skutek codziennego na-
ginania się nabyło stanu wielkiej cnoty, jako że przyzwyczajenie często 
przemienia się w naturę. 

98. Ale ponieważ według praw natury i kondycji ludzkiej z koniecz-
ności człowiek zewnętrzny niszczeje z dnia na dzień, mimo że człowiek 
wewnętrzny się odnawia, przeto owo drogocenne naczynie, w którym 
ukrył się skarb niebieski, zaczęło się zewsząd psuć i odczuwać ogólny 
ubytek sił. Ale że: „Gdy człowiek skończy, dopiero zaczyna, a gdy prze-
stanie, dopiero działa" (por. Syr 18,7), przeto w słabym ciele duch sta-
je się bardziej ochoczy. Franciszek tak bardzo kochał zbawienie dusz 

3* 
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i pragnął korzyści bliźnich,'że kiedy sam nie mógł chodzić, okrążał oko-
licę jadąc na osiołku. 

Bracia często napominali go, z całą usilnością przedkładając, że po-
winien jakoś ratować chore i bardzo wyczerpane ciało, przy pomocy le-
karzy. Ale on, skierowany swym szlachetnym duchem w niebo, i mając 
tylko jedno pragnienie, by umrzeć i być z Chrystusem, stanowczo 
wzbraniał się to uczynić. Ale chociaż nosił na swym ciele znamiona 
Chrystusowe, jeszcze nie dopełnił na swym ciele tego, co brakowało cier-
pieniom Chrystusa (por. Kol 1,24), przeto popadł w ciężką chorobę 
oczu,61 iżby Bóg pomnożył w nim swoje miłosierdzie. Gdy tak z dnia 
na dzień ta choroba rosła, a na skutek zaniedbania zdała się co dzień 
powiększać, wówczas brat Eliasz, którego on obrał sobie w miejsce mat-
ki i uczynił ojcem innych braci,62 przymusił go, by nie wzbraniał się 
przed medycyną, ale przyjął ją w imię Syna Bożego, który ją stwo-
rzył, jak jest napisane : „Najwyższy stworzył lekarstwa z ziemi, a czło-
wiek roztropny nie będzie się nimi brzydził" (Syr 38,4). Wtedy święty 
ojciec ulegle przystał i pokornie dostosował się do upomnień. 

R o z d z i a ł V 

Przyjęcie przez biskupa Hugolina w Eieti. 
Przepowiednia, że zostanie on papieżem 

99. Stało się, że wielu przyszło do niego, by mu pomóc swoimi le-
kami, ale gdy nie pomagały, przybył do miasta Rieti, Mówiono, że prze-
bywa w nim człowiek bardzo biegły w leczeniu takiej choroby. Udał 
się więc do niego. Został łaskawie i ze czcią przyjęty przez całą Kurię 
Rzymską, która znajdowała się owego czasu w tym mieście.63 Ze szcze-
gólną czcią został przyjęty zwłaszcza przez pana Hugolina,64 biskupa 
Ostii, który najbardziej wybijał się godziwością obyczajów i świętością 
życia. 

Jego to święty Franciszek obrał na ojca i pana całego zakonu 
i wspólnoty swych braci, za zgodą i wolą pana Honoriusza papieża. A to 
dlatego, że on bardzo sprzyjał świętemu ubóstwu i jak najbardziej ce-
nił świętą prostotę. 

Pan ten budował się obyczajami braci, a że pragnął świętości, z pro-
stymi był prosty, z pokornymi był pokorny, z ubogimi był ubogi. Był 
bratem wśród braci, najmniejszym wśród małych.. W życiu i obyczajach 
starał się zachowywać jako jeden z nich, o ile pozwalała na to jego 
godność. Dbał o zakładanie wszędzie świętego zakonu. W odległych kra-
jach świetlana sława jego świetlanego życia najbardziej przyczyniała się 
do rozwoju zakonu. 

Pan dał mu język wymowny, którym pogrążał przeciwników praw-
dy, którym odpierał nieprzyjaciół krzyża Chrystusowego, którym błą-
dzących sprowadzał znowu na drogę, którym jednał zwaśnionych, a ży-
jących w zgodzie łączył jeszcze mocniejszym węzłem miłości. Był w Ko-

81 Prawdopodobnie Franciszek zapadł na oczy podczas pobytu w Egipcie i Pa-
lestynie. 62 Br. Eliasz został ministrem generalnym zakonu, czyli wikariuszem św. 
Franciszka, po śmierci br. Piotra Cattani, a więc na wiosnę 1221 r. 

63 Kuria Rzymska znajdowała się w Rieti od 23 czerwca 1225 do 31 stycznia 
1228 r. 

M Pochwała kardynała Hugolina, jaką wstawia tu Celano, jest zrozumiała, 
skoro to on właśnie już jako papież Grzegorz IX zamówił ten życiorys i miał go 
zatwierdzić. 
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ściele Bożym płdhąeą -i jaśn;ą świecą, i wyborną strzałą, gotową na czas 
potrzeby. 1 

'O', ileż razy, zdjąwszy drogie szaty, ubogo odziany, boso, szedł jakby 
jeden z braci i „prosił o warunki pokoju" (por. Łk 14,32). Pilnie zapro-
wadzał pokój między człowiekiem a człowiekiem, ile razy było trzeba, 
i"'zawsze między Bogiem1 a człowiekiem. Dlatego niedługo potem Bóg 
wybrał go na pasteiza całego świętego Kościoła i wyniósł jego sławę po-
nad narodami. 

100. Wiadomo1,'że było to natchnione przez Boga i dokonało się wolą 
Jezusa Chrystusa; 'bo na długo przedtem święty ojciec Franciszek prze-
powiedział to słowem i oznaczył czynem. Stało się to wtedy, kiedy juz 
zakon i wspólnota braci, ża sprawą łaski boskiej, zaczął się znacznie roz-
szerzać, i jak cedr w raju Boga aż do nieba świętych wzniósł wierzcho-
łek zasług, i jak wyborna winnica rozciągnął święte latorośle na całą 
szerokość ziemi. Święty Franciszek przybył do pana papieża Honoriusza, 
który wówczas stał na czele Kościoła, i prosił go pokornie, żeby pana 
Hugolina, biskupa Ostii, ustanowił ojcem i panem jego braci. Pan pa-
pież przychylił się i łask&wie przystał na prośbę Świętego, udzielając 
HugolinoWi swej władzy nad zakonem braci.63 On przyjął ją z szacun-
kiem i czcią, 'i jak wiertiy i roztropny sługa postawiony nad familią Pa-
na wszystkimi sposobami starał się w czas sposobny rozdzielać chleb 
życia wiecznego braciom sobie powierzonym. Dlatego święty ojciec ze 
wsżechmiar mu ulęgał i darzył podziwu godnym i pełnym szacunku 
uczuciem. 

Franciszek powodowany był duchem Bożym, który go napełniał, i dla-
tego na długo przedtem widział to, co później miało się dokonać na 
oczach wszystkich. Ile . razy, zmuszony pilnymi sprawami wspólnoty za-
konnej albo raczej miłością Chrystusową, jaką płonął względem niej, 
pisał ' do niego, nie poprzestawał na tytułowaniu go w swych listach 
biskupem. Ostii czy'Vełetry, jak to inni czynili w zwyczajowych pozdro-
wieniach, ale assumpta. materia, tak się wyrażał: „Najdostojniejszemu 
ojcu, czyli panu Hugołinowi, biskupowi całego świata." 

Często pozdrawiał go nigdy nie słyszanymi życzeniami błogosła-
wieństwa, i chociaż był synem zbożnie poddanym, wszakże, za tchnie-
niem Ducha, cieszył go czasem mową ojcowską, iżby umocnić nad nim 
błogosławieństwo ojców, aż dopóki nie przyjdzie pragnienie pagórków 
odwiecznych (por. Rdz 49,26). 

101. Wspomniany pan kochał bardzo świętego męża i dlatego po-
dobało mu się to, ćo święty mąż mówił i co czynił, a nawet często prze-
żywał głęboko sam jego widok. Osobiście zaświadcza, że choćby był bar-
dzo wzburzony czy podniecony na duchu, to jednak zawsze na skutek 
widzenia się i rozmowy ze świętym Franciszkiem ustępowało mu za-
chmurzenie ducha i wracała pogoda, pierzchało przygnębienie i spły-
wała nań radość. ' • • ' ' . . " 

. Służył on świętemu Franciszkowi jak sługa panu swemu. Ile razy 
gp' widział, zawsze okazywał mu szacunek jako apostołowi Chrystusa. 
A kłaniając mu się duchem i ciałem, często całował jego ręce poświęco-
nymi ustami. 

; Ż troską i oddaniem dbał o to, by święty ojciec mógł odzyskać pier-
wotnie zdrowie oczu,' wiedział bowiem, że jest on mężem świętym'i spra-

85 Z kroniki br. Jordana z Giano wynika, że stało się to wnet po powrocie 
św. Franciszka'zfe' Wśthbtftf,'"a' więc W połowie 1220 r. 
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wiedliwym i bardzo potrzebnym i pożytecznym Kościołowi Bożemu. Ze 
względu na niego współczuł całemu zgromadzeniu braci i w ojcu lito-
wał się synów. Dlatego upominał świętego ojca, żeby dbał o siebie i nie 
odrzucał koniecznych w chorobie zabiegów, iżby zaniedbania ich nie po-
czytano mu raczej za grzech, niż za zasługę. Święty Franciszek pokor-
nie przestrzegał tego, co mu ten wielce czcigodny pan i najdroższy ojciec 
mówił. Postępował ostrożniej i uważniej w tym, co było konieczne do 
troski o siebie. Ale stan jego był już tak zły, że każdy środek zaradczy 
potrzebował jak najbystrzejszych zdolności i wymagał jak najmocniej-
szych zabiegów leczniczych. Stało się tak, że w wielu miejscach przy-
palano mu głowę, otwierano żyły, nalepiano plastry i zapuszczano maś-
cie, ale nic nie pomagało. Stale miał się coraz gorzej. 

R o z d z i a ł V I 

Obyczaje braci usługujących św. Franciszkowi i jego wskazania 
102. Prawie przez dwa lata z całą cierpliwością i pokorą znosił to 

wszystko dziękując Bogu. Żeby swobodnie móc kierować swoją uwagę 
na Boga i podczas częstych zachwyceń krążyć i wchodzić do komnat 
niebieskich, gdzie mieszkają święci, i w przeobfitej łasce stawiać się w nie-
biesiech przed nieskończenie łagodnym i miłościwym Panem wszech-
rzeczy, powierzył troskę o siebie niektórym braciom, zasłużenie bardzo 
przezeń kochanym. Byli to bowiem mężowie cnotliwi, pobożni wobec 
Boga, przyjemni dla świętych, mili dla ludzi, na których święty ojciec 
Franciszek opierał się, jak dom na czterech kolumnach. Ich imiona za-
milczę, licząc się z ich skromnością, z którą się przyjaźnią, jako że są 
ludźmi uduchowionymi. 

Skromność bowiem jest ozdobą każdego wieku, świadkiem niewin-
ności, dowodem czystego umysłu, podporą karności, szczególną chwałą 
sumienia, strażniczką sławy i znakiem wszelkiej cnoty. Cnota ta zdo-
biła ich i czyniła miłymi i chętnie widzianymi przez ludzi. Łaska ta 
była im wszystkim wspólna, ale każdy ponadto odznaczał się swoją 
osobliwą cnotą. Jeden był wybitnie dyskretny, drugi szczególnie cier-
pliwy, inny chwalebnie prostoduszny, a jeszcze inny mocny w siły cie-
lesne, ale duchem całkiem łagodny.06 Oni to dokładali wszelkiej czuj-
ności, wszelkiego starania, całej dobrej woli, by zapewnić świętemu ojcu 
spokój ducha i ulżyć w chorobie ciała. Nie uchylali się przed żadnymi 
trudnościami, żeby tylko całkowicie poświęcić się w służbie Świętemu. 

103. Chociaż chwalebny ojciec osiągnął już doskonałość w łasce wo-
bec Boga, a świętymi czynami błyszczał między ludźmi tego świata, to 
jednak myślał zawsze o podejmowaniu coraz to doskonalszych dzieł. 
Jako bardzo biegły rycerz w obozach Boga wyzywał przeciwnika, by 
wszcząć nowe walki. Zamierzał pod wodzą Chrystusa dokonać wielkich 
rzeczy. Pomimo mdlejących członków i obumarłego ciała spodziewał się 
odnieść zwycięstwo w nowej potyczce z wrogiem. Bo prawdziwa cnota 
nie zna końca, skoro oczekiwanie nagrody ma wymiar wieczny. Płonął 
bardzo wielkim pragnieniem powrotu do pierwotnych upokorzeń. W bez-
miarze miłości cieszył się nadzieją, i choć już dochodził do kresu, jeszcze 
myślał powrócić do pierwotnej surowości wobec swego ciała. Zupełnie 
odsuwał od siebie wszelkie hamujące troski i całkowicie dławił hałas 
wszelkich spraw doczesnych. A gdy z powodu swej choroby musiał z ko-

M Kolejno byli to bracia Anioł Tancredi, Rufin, Leon i J an delie Lodi. 
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nieezności miarkować pierwotną surowość, mawiał: „Bracia, zacznijmy 
służyć Panu Bogu, ponieważ dotychczas prawie niceśmy nie postąpili, 
albo bardzo niewiele." 

Nie sądził, że już osiągnął cel, ale niestrudzenie trwał w świętym 
nastawieniu na nowe, i zawsze chciał zaczynać od początku. Chciał zno-
wu wrócić do usługiwania trędowatym, i być pogardzanym, jak to kie-
dyś bywało. Postanawiał porzucić przestawanie z ludźmi i uciec na cał-
kowite pustkowie, iżby w ten sposób pozbyty wszelkiego kłopotu i tro-
ski o innych, samotnie stanąć przed Bogiem, oddzielony odeń tylko 
przegrodą ciała. 

104. Widział, że wielu braci leci na kierownicze urzędy. Ganił ich 
czelność i swoim przykładem starał się ich odwrócić od tego rodzaju za-
razy. Mówił wprawdzie, że dobrą wobec Boga i chwalebną rzeczą jest 
troszczenie się o innych, ale zaznaczał, że ci powinni przyjmować na 
siebie staranie o dusze, którzy nie szukają siebie, ale zawsze we wszyst-
kim zważają na wolę Bożą. Ci mianowicie, co nie stawiają na pierwszym 
miejscu własnej korzyści i nie dbają o aplauz u podwładnych, lecz o ich 
pożytek; nie szukają poklasku u ludzi, ale chwały u Boga; ci, co nie 
lgną do przełożeństwa, ale się go lękają; ci, których posiadanie urzędu 
nie wynosi, lecz upokarza, a złożenie zeń nie obala, ale podnosi. A zwła-
szcza — mówił — rzeczą niebezpieczną jest rządzić szczególnie w ta-
kim czasie, kiedy pleni się złość i przeważa niegodziwość, natomiast być 
rządzonym bardziej wychodzi na dobro. 

Bolał nad tymi, co zaniechali pierwszych uczynków i dla nowych 
przedsięwzięć zapomnieli o pierwotnej prostocie. Dlatego biadał nad 
tymi, którzy kiedyś z całych sił pięli się do góry, a teraz całkiem 
upadli i znikczemnieli, poniechawszy prawdziwych radości, błąkając się 
i biegając po polu swej próżnej wolności za tym, co czcze i puste. Prze-
to błagał boskie miłosierdzie o wyzwolenie swych synów, oraz jak naj-
pobożniej prosił o zachowanie ich w udzielonej im łasce. 

R o z d z i a ł VII 
Przybycie z Sieny do Asyżu i błogosławienie braci 

105. W szóstym miesiącu przed dniem swojej śmierci, kiedy był 
w Sienie celem leczenia choroby oczu, ciężko zapadł na całym ciele, a na 
skutek przewlekłej choroby żołądka i niedomogi wątroby, tak bardzo 
wymiotował krwią, że zdawał się bliski śmierci. Brat Eliasz, dowie-
dziawszy się o tym, czym prędzej z daleka przybył do niego. Na jego 
przybycie święty ojciec poczuł się lepiej tak, że opuścił ową krainę i ra-
zem z nim udał się do Celle w Kortonie. Po przybyciu tam i zatrzy-
maniu się przez pewien czas brzuch mu napuchł, golenie nabrzmiały, 
stopy obrzękły, a nieżyt żołądka powiększał się coraz bardziej, tak że 
już prawie żadnego pokarmu nie mógł przyjąć. 

Poprosił zatem brata Eliasza, aby kazał przenieść go do Asyżu. Do-
bry syn uczynił to, czego żądał dobrotliwy ojciec, i przygotowawszy 
wszystko, przeprowadził go do żądanego miejsca. Miasto ucieszyło się 
z przybycia świętego ojca, a usta całego ludu chwaliły Boga, cała bo-
wiem rzesza ludu spodziewała się, że święty Boży wnet umrze, a to 
właśnie było przedmiotem wielkiego radosnego podniecenia. 

106. Za zrządzeniem Bożym stało się, że jego święta dusza uwol-
niona z ciała miała przejść do Królestwa niebieskiego stąd, gdzie za ży-
cia po raz pierwszy otrzymała poznanie spraw Boskich, i wlanie zba-
wiennego namaszczenia. Chociaż bowiem wiedział, że po wszystkiej zie-
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mi założone zostało Królestwo niebieskie, i wierzył, że w każdym miej-
scu Bóg udziela łaski swoim wybranym, to jednak doświadczył, że 
miejsce kościoła świętej Maryi w Porcjunkuli napełnione jest łaską bar-
dziej obfitą i nawiedzane przez duchy z wysoka. 

• Przeto często mówił: „Baczcie, synowie, byście kiedyś nie opuścili 
tego miejsca. Jeśliby was wyrzucono na zewnątrz z jednej strony, 
wchodźcie z powrotem z drugiej, bo miejsce to jest naprawdę święte 
i mieszkanie Boga. Tutaj, gdy byliśmy nieliczni, Najwyższy pomnożył 
nas w liczbę; tu ta j zapalił naszą wolę ogniem swej miłości; tu ta j każdy, 
kto będzie się modlił pobożnym sercem, otrzyma to, o co by prosił, a ten, 
kto zgrzeszy, srożej będzie karany. Dlatego, wszyscy synowie, uważaj-
cie to miejsce mieszkania Boga za godne czci i tu ta j z całego serca 
uwielbiajcie Pana i dziękujcie Mu." 

107. Tymczasem z postępem choroby zupełnie osłabł na ciele. Po-
zbawiony wszystkich sił w żaden sposób nie mógł Się poruszać. A gdy 
pewien brat zapytał go, co wolałby znosić, czy tę przewlekłą chorobę, 
czy raczej ponieść jakiekolwiek ciężkie męczeństwo od kata, odpowie-
dział: „Zawsze to było i jest mi droższe, to słodsze i łatwiejsze do przy-
jęcia, co Panu naszemu bardziej się podoba we mnie i ze mną zrobić, 
żeby zawsze się zgadzać z Jego jedynie wolą i we wszystkim być Mu 
posłusznym. Ale znieść tę chorobę, choćby przez trzy dni, wydaje mi 
się uciążliwsze niż jakiekolwiek męczeństwo. Nie mówię tego ze wzglę-
du na zapłatę, ale jedynie ze względu na ciężar męki." 

Oto wielki męczennik, który z uśmiechem znosił to, na co wszys-
tkim było bardzo przykro i ciężko patrzeć! Na całym ciele ogromnie cier-
piał, a utraciwszy stopniowo naturalną ciepłotę, codziennie zbliżał się 
do kresu. Lekarze byli zdumieni, bracia dziwili się, w jaki sposób duch 
mógł jeszcze żyć w ciele tak obumarłym, skoro po wyniszczeniu ciała 
jedynie skóra przylegała do kości. 

108. Otóż, kiedy widział, że nadchodzi ostatni dzień, który też zo-
stał mu oznaczony przez objawienie Boskie na dwa lata przedtem, zwo-
ławszy do. siebie braci,. których chciał, każdemu pobłogosławił, według 
natchnienia z wysoka — podobnie jak niegdyś patriarcha Jakub swoim 
synom, albo jak drugi Mojżesz, co mając wstąpić na górę, którą Bóg dla 
niego przygotował, napełnił synów Izraela błogosławieństwami.67 

Po jego lewicy siedział brat Eliasz, Wokół reszta braci; a on, niewi-
domy, skrzyżowawszy ręce, prawicę położył na jego głowie. „Na kim 
trzymam prawą rękę?" — zapytał. „Na bracie Eliaszu" — mówią. ,.I ja 
tak chcę" — rzecze. „Ciebie, synu, we wszystkim i przez wszj^stko bło-
gosławię, a jak w twoich rękach Najwyższy pomnożył liczbę braci 
i synów, tak i na tobie i w tobie wszystkim błogosławię. Niech cię bło-
gosławi na niebie i na ziemi Bóg, wszystkich Król. Błogosławię cię jak mo-
gę i więcej niż mogę, a czego ja nie mogę, niech może w tobie Ten, który 
wszystko może. Niech Bóg pamięta twoje dzieło i pracę, i niech ci za-
chowa udział w nagrodzie sprawiedliwych. Znajdź wszelkie błogosła-
wieństwo, jakiego pragniesz, i niech ci się spełni to, o co godnie 
prosisz".68 

„Pozostańcie, wszyscy synowie, w bojaźni Boga i trwajcie zawsze 
w Nim, ponieważ przyjdzie na was wielka pokusa i zbliża się utrapienie. 

.C7 Wyraźne . naśladowanie błogosławieństw biblijnych, udzielonych przed 
śmiercią przez patr iarchę Jakuba (Rdz 49) i przez Mojżesza (Pwt 33). 

68 W „Życiorysie II", nr 216, Celeńczyk syntetyzuje to błogosławieństwo, nie 
podając miejsca orńz przemilczając imię br. Eliasza. 
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Szczęśliwi ci, którzy wytrwają w tym, co rozpoczęli, jednakże ze wzglę-
du na te przyszłe zgorszenia niektórzy odłączą się od was. Ja bowiem 
śpieszę do Pana i Boga mego, któremu pobożnie służyłem w mym duchu, 
ufam, że już idę." 

W tym czasie przebywał w pałacu biskupa asyskiego i dlatego pro-
sił braci, żeby go jak najprędzej przenieśli na miejsce świętej Maryi 
z Porcjunkuli. Chciał bowiem oddać duszę Bogu tam, gdzie, jak powie-
dziano, po raz pierwszy doskonale poznał drogę prawdy. 

R o z d z i a ł VIII 

Ostatnie słowa i czynności przed śmiercią 
109. Okres dwudziestu lat od jego nawrócenia już się wypełnił, jak 

to z woli Bożej zostało mu objawione. Bo kiedy pewnego czasu sam 
święty ojciec i brat Eliasz zatrzymali się w Foligno, jednej nocy, gdy 
spali, stanął przy bracie Eliaszu jakiś kapłan, biało ubrany, w poważ-
nym i podeszłym wieku, o czcigodnym wyglądzie, mówiąc: „Wstań, 
bracie, i powiedz bratu Franciszkowi, że upłynęło już osiemnaście lat, 
jak opuściwszy świat, należy do Chrystusa; a jeszcze tylko dwa lata 
pozostanie przy życiu, a potem na wezwanie Pana wejdzie na drogę 
wszelkiego śmiertelnego ciała." 

I tak się stało, że to słowo Boże, które już na długo przedtem zapo-
wiedziało mu przyszłość, miało się spełnić w ustalonym terminie. Kiedy 
więc od kilku dni przebywał w miejscu tak bardzo przez siebie uprag-
nionym i poznał, że nadchodzi czas bliskiej śmierci, przywołał do siebie 
dwu braci,159 a swych szczególnych synów, i kazał im donośnym głosem, 
w radości ducha, śpiewać chwalby Pańskie o rychłej śmierci i o życiu 
wiecznym, tak bliskim. On zaś, o ile zdołał, intonował ów psalm Dawido-
wy: „Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana" (Ps 141, 2). 

A pewien brat spośród obecnych, którego święty kochał wielką 
miłością,70 będąc wielce zatroskany o wszystkich braci, kiedy patrzył, 
jak zbliża się zejście Świętego, powiedział doń: „Ach, dobrotliwy ojcze, 
już beż ojca pozostaną synowie, i utracą prawdziwe światło oczu! Pamię-
ta j przeto o sierotach, których opuszczasz, i odpuściwszy im wszystkie 
winy, swoim błogosławieństwem pociesz tak obecnych, jak i nie-
obecnych." 

A Święty rzecze do niego: „Synu, oto Bóg mię woła! Wszystkim 
moim braciom, tak nieobecnym, jak obecnym, odpuszczam wszystkie 
uchybienia i winy, i jak mogę, tak ich rozgrzeszam, a ty, obwieszczając 
im tó, z mojej strony wszystkich pobłogosław." 

110. Wreszcie kazał przynieść księgę Ewangelii i polecił, by mu 
czytano Ewangelię według Jana, od miejsca, które zaczyna się: „Było 
to przed świętem Paschy. Jezus, Wiedząc, że nadeszła Jego godzina przej-
ścia z tego świata do Ojca" (J 13,1). Tę właśnie Ewangelię minister 
miał zamiar mu czytać, jeszcze zanim go o to poprosił. Od razu na niej 
otworzył księgę, gdyż winien był czytać tę Ewangelię, która stanowiła 
całą i pełną Bibliotekę (tzn. Biblię). Potem Franciszek kazaił się położyć 
na włosiennicy i posypać popiołem, ponieważ wnet miał stać się ziemią 
i prochem. 

89 Według Speculum perjectionis byli to bracia Leon i Anioł. Śpiewali Psal-
my oraz „Pieśń słoneczną," do której Franciszek dodawał zwrotkę o „siostrze 
śmierci.'" • 

70 Chodzi o br. Eliasza 
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Zebrało się wielu braci, których on był ojcem i wodzem, i podczas 
gdy wszyscy stali ze czcią i patrzyli, na to błogosławione zejście i szczę-
sne dokonanie życia, jego najświętsza dusza uwolniła się z ciała, została 
wchłonięta w bezmiar światłości, a ciało umarło w Panu. 

Jeden z braci i jego uczniów, sławy niemałej, którego imię,71 sądzę, 
teraz należy zamilczeć, ponieważ dopóki żyje w ciele nie chce być pu-
blicznie chwalony, widział duszę najświętszego ojca, jak prostą drogą 
wzniosła się do nieba ponad wszelkie wody.72 Była jak gwiazda, mająca 
wielkość jakby księżyca, jasność zaś podobną słońcu, unoszona na bia-
łym obłoku. 

111. Należy przeto tak o nim wołać: O, jak chwalebny jest ten 
Święty, którego duszę widział uczeń, jak wstępowała do nieba piękna 
jak księżyc, wybrana jak słońce, co unosząc się na obłoku lśni się pełna 
chwały! O, zaprawdę lampo świata, jaśniej od słońca świecisz w Kościele 
Chrystusa! Oto już zabrałeś promienie swego światła i wstąpiwszy do 
owej świetlistej ojczyzny, zamieniłeś pobyt wśród nas nędznych na prze-
bywanie z aniołami i świętymi! O, chwalebna dobroci, godna znamieni-
tej sławy, nie zrzucaj z siebie troski o swoich syndw, chociaż już 
zrzuciłeś ciało! Wiesz, zaprawdę wiesz, w jak wielkim zostawiłeś ich 
niebezpieczeństwie; ich, których niezliczone trudy i częstotliwe uciski 
sama twoja szczęsna obecność każdej godziny miłosiernie łagodziła. 
O, prawdziwie miłosierny ojcze, który zawsze byłeś gotów litować się 
nad grzesznymi synami i łaskawie ich szczędzić! Błogosławimy więc 
tobie, dostojny ojcze, jak ci pobłogosławił Najwyższy, który zawsze jest 
Bogiem błogosławionym ponad wszystko. Amen. 

R o z d z i a ł I X 

Lament braci oraz radość ze stygmatów. Alegoria skrzydeł Serafina 
112. Zebrała się wielka rzesza ludzi, chwalących Boga i mówiących: 

„Chwalebny i błogosławiony Panie, Boże nasz, który nam niegodnym 
powierzyłeś tak drogocenny depozyt! Cześć i chwała niech Ci będzie, 
niewysłowiona Trójco!" 

Tłumnie wyległo całe miasto Asyż. Spieszyły wszystkie okolice, 
aby widzieć wielkie sprawy Boże, jakie Pan majestatu okazał chwalebnie 
na świętym swoim słudze. Każdy śpiewał pieśń wesela, jak mu pod-
dawała radość serca. Wszyscy błogosławili wszechmoc Zbawiciela za 
spełnienie ich pragnienia. Wszakże synowie, pozbawieni tak dobrego 
ojca, lamentowali i swoje serdeczne przywiązanie okazywali we łzach 
i wzdychaniach. 

Ale ich smutek złagodziła niesłychana radość. Ich umysły wprawił 
w wielkie zdumienie nowego rodzaju cud. Szlochanie zmieniło się w kan-
tyk, a narzekanie w radosne okrzyki. Bo nigdy nie słyszeli, ani nie czy-
tali w pismach o tym, co stało przed ich oczyma, co z trudem można 
by im było wytłumaczyć, gdyby nie dowodziła tego oczywistość. Na-
prawdę wyraziła się w nich forma krzyża i męka niepokalanego Baranka, 
który zgładził grzechy świata. Wyglądał, jakby świeżo zdjęty z krzyża. 

71 Według Liber de laudibus br. B e r n a r d a z B e s s y , sekretarza św. Bo-
nawentury, bvł to br. Jakub z Asyżu. 

14 Por. Ps 28,3. Obraz zrozumiały w świetle hebrajskich pojęć astronomicz-
nych. 
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Ręce i stopy miał przebite gwoździami, a prawy bok jakby zraniony 
lancą. 

Widzieli, jak jego ciało, przedtem czarne, teraz nabrało blasku 
i swoim pięknem zapowiadało nagrodę błogosławionego zmartwychwsta-
nia. Zauważyli wreszcie, że jego oblicze było jak oblicze anioła, 
jakby żył, a nie umarł. Inne członki stały się delikatne i giętkie, 
jak u niewinnego dziecka. Jego nerwy nie skurczyły się, jak bywa 
u zmarłych, skóra nie stwardniała, członki nie zesztywniały, ale dawały 
się tu i tam układać. 

113. Kiedy tak wszystkich patrzących uderzyło to dziwne piękno, 
a jego ciało jaśniało, z kolei dziwnym było oglądać na środku dłoni i stóp 
nie tylko przebicia gwoźdźmi, ale sameż gwoździe, utworzone z ciała, 
zachowujące czerń żelaza, a prawy bok zaczerwieniony krwią. Te zna-
miona męczeństwa nie wzbudzały obrzydzenia w umysłach patrzących, 
ale przydawały wielkiej ozdoby i wdzięku, jak zwykły czynić czarne 
kamyki w posadzce. 

Bracia i synowie przybiegali i z płaczem całowali ręce i nogi czci-
godnego ojca, co ich opuścił, a także i prawy bok, którego rana nasuwała 
uroczystą pamięć na Tego, który z tegoż boku właśnie wylał „krew 
i wodę" (J 19,34), kiedy pojednał świat z Bogiem. 

Każdy z ludu, kto został dopuszczony nie tylko do ucałowania, ale 
i do oglądania świętych znamion Jezusa Chrystusa, jakie święty Fran-
ciszek nosił na swym ciele, uważał to za największe dobrodziejstwo 
sobie wyświadczone. 

Któż bowiem, widząc te znamiona, nie cieszyłby się raczej, niż 
płakał, a jeśliby ktoś płakał, to czyżby tego nie czynił raczej z radości, 
niż ze smutku? Kto miałby tak pancerne piersi, żeby się nie wzruszyć? 
Kto by miał tak kamienne serce, żeby nie pobudzić się do żalu, nie 
zapalić do miłości bożej, nie uzbroić w dobrą wolę? 

Któż byłby tak tępy, tak niepoczytalny, kto by nie rozpoznał oczy-
wistej prawdy, że święty ten, jak na ziemi był wybrany do szczególnego 
zadania, tak w niebie będzie wywyższony do niewymownej chwały? 

114. O, osobliwy to dar i szczególna oznaka miłości, zdobić rycerza 
tą samą zbroją chwały, jaka przysługuje samemu Królowi, dla jego 
najwyższej godności! O cudzie godny wieczystej pamięci, sakramencie 
godny bezustannego zachowania w przedziwnym szacunku, jako że 
przedstawiasz w naocznej wierze tę tajemnicę, w której krew niepoka-
lanego Baranka, płynąca obficie z pięciu ran, obmyła zbrodnie świata! 
O wzniosła ozdobo życiodajnego krzyża, co ożywia umarłych, a swoim 
ciężarem ciśnie słodko i kole przyjemnie, iżby w nim martwe ciało 
ożyło, a słaby duch się umocnił! Wielce umiłował cię Franciszek, jeśli go 
tak, bardzo chwalebnie ozdobiłeś! Chwała i błogosławieństwo jedynemu 
mądremu Bogu, który odnawia znaki i tworzy nowe cuda, ażeby umysły 
słabych pocieszyć za pomocą nowych objawień i żeby poprzez cud w rze-
czach widzialnych porwać ich serca ku miłości rzeczy niewidzialnych! 

O dziwne i miłosne zrządzenie Boże, które wyklucza wszelkie podej-
rzenie co do nowego cudu. To, czego cudownie miał dokonać we Fran-
ciszku, obecnym na ziemi, najpierw litościwie pokazał w Serafinie, który 
był z nieba! Prawdziwy Ojciec zmiłowań chciał pokazać, jak wielkiej 
nagrody godny jest ten, kto stara się kochać Go całym sercem, miano-
wicie godny jest umieszczenia w najwyższym, najbliższym Boga chórze 
duchów niebieskich. 
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Możemy to bez wątpienia Osiągnąć, jeśli jak Serafin wyciągniemy 
skrzydła ponad głową,73 to znaczy, jeśli za wzorem świętego, Franciszka 
w każdym dobrym uczynku będziemy mieć czystą intencję i prawe dzia-
łanie, a niestrudzenie we. wszystkim skierowując je do Boga, będziemy 
pragnęli podobać, się tylko Jemu samemu. Aby nakryć głowę, te skrzydła 
muszą się koniecznie połączyć, ponieważ Ojciec świateł riie przyjąłby 
prawych uczynków bez czystej intencji, i na odwrót. Mówi bowiem: 
„Jeśliby oko twoje było szczere, całe ciało twoje będzie światłe, ale 
jeśliby było złe, całe ciało twoje będzie ciemne" (Mt 6,22—23). To oko 
nie jest szczere, które nie widzi tego, co należy widzieć, czyli nie docho-
dzi do poznania prawdy, albo patrzy na to, czego nie należy widzieć, 
czyli nie ma czystej intencji. Otwarty rozum widzi, że w pierwszym 
przypadku nie jest ono szczere a ślepe, w drugim zaś złe. Pióra tych 
skrzydeł to miłość Ojca, miłosiernego zbawcy, oraz bojaźń Pana, sędziego 
straszliwego. Powinny one unosić dusze wybranych ponad sprawy ziem-
skie, złe poruszenie tłumiąc, a czyste afekty porządkując. 

Dwoma zaś skrzydłami należy latać, celem wypełnienia dwojakiej 
miłości bliźniego, mianowicie duszę jego karmić słowem Bożym, a ciało 
podtrzymywać wsparciem doczesnym. Te skrzydła bardzo rzadko - się 
stykają, jako że trudno o kogoś, kto mógłby wypełnić obydwie czynności. 
Pióra tych skrzydeł to różne uczynki na rzecz bliźniego, służące do udzie-
lania mu rady i pomocy. 

Wreszcie, dwoma skrzydłami należy okrywać ciało ogołocone z za-
sług. Normalnie dokonuje się to wtedy, kiedy człowiek obnażony na sku-
tek grzechu ubiera się z powrotem w niewinność pokuty oraz spowiedzi. 
Pióra tych skrzydeł to wielorakie uczucia, co rodzą się 'z żalu za grzechy 
i z pragnienia sprawiedliwości. 

115. To wszystko święty ojciec Franciszek wypełniał jak najdosko-
nalej. Zobrazował i wykształcił w sobie Serafina. Trwając na krzyżu, 
zasłużył na dołączenie' do najwyższego stopnia duchów.. Zawsze bowiem 
był na krzyżu, nie uchylał się przed żadnym trudem i bólem, żeby tylko 
w sobie i z siebie wypełnić wolę Pana. 

Bracia, którzy z nim przebywali, wiedzą, jako codziennie i stale 
głosił Jezusa, jak słodko i rozkosznie rozprawiał o Nim, jak łagodnie 
i z pełną miłością rozmawiał na Jego temat. „Z obfitości serca usta 
mówią" (Mt 12,34). Światłe źródło miłości napełniało jego całe wnętrze 
i biło na zewnątrz. Zaprawdę bardzo dużo miał wspólnego z Jezusem. 
Jezusa nosił w sercu, Jezusa na ustach, Jezusa w uszach, Jezusa w oczach, 
Jezusa na rękach, Jezusa w całym ciele. 

Ileż to razy, gdy siadał do stołu, słysząc, wzywając lub myśląc 
0 Jezusie, zapominał o pożywieniu dla ciała i, jak czytamy o jednym ze 
świętych, „patrząc, nie widział, słuchając, nie słyszał".74 Po wiele razy, 
gdy szedł drogą, rozmyślając i śpiewając, o Jezusie, zapominał o podróży 
1 wszystkie żywioły zapraszał do pochwały Jezusa. A ponieważ z prze-
dziwną miłością zawsze nosił i chował w swym sercu Chrystusa Jezusa 
i to ukrzyżowanego, dlatego ponad wszystkich został naznaczony Jego 
chwalebnym znamieniem. Wpadając w zachwyt, kontemplował Go sie-
dzącego w niewypowiedzianej i niepojętnej chwale, po prawicy Ojca, 

73 Wyraźne zastosowanie tekstu Izajasza 6,2: „Serafiny stały ponad Nim; każdy 
z nich miał po sześć, skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz; dwoma okrywał swoje 
nogi, a dwoma łatał." .; . 

74 Chodzi o św. Bernarda z Clairvaux. 
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z którym jako współistotny Syn. Najwyższego, w jedności Ducha. Świę-
tego żyje i króluję, zwycięża i panuje, Bóg wiekuiście chwalebny przez 
wszystkie wieki wieków. Amen. ' 

R o z d z i a ł X 

Żałoba u Świętego Damiana i uroczysty pogrzeb 
116. Bracia i synowie, którzy przybyli z pobliskich miast, razem 

z całą rzeszą ludzi pełnych radości uczestniczenia w tak uroczystym 
obchodzie, całą noc, w którą zmarł święty ojciec, spędzili na chwalbach 
bożych. Z powodu radosnego wesela i jasności świateł zdawało się, że 
to czuwanie aniołów. Z nastaniem ranka przyszedł tłum z miasta Asyżu 
razem z całym duchowieństwem. Wzięli święte ciało z miejsca, w któ-
rym zmarło, i wśród pieśni i uwielbień, przy dźwięku trąb, ponieśli je 
czcigodnie do miasta. Uczestnicy brali gałązki z oliwek i z innych drzew 
i szli uroczyście w żałobnym pochodzie. Żapalano coraz więcej świateł. 
Bardzo głośno śpiewano pieśni pochwalne. 

Synowie nieśli ojca, trzoda szła za pasterzem, co śpieszył do „Paste-
rza wszystkich" (por. Ez 37,24). Doszli do miejsca, w którym on założył 
zakon i wspólnotę poświęconych dziewic i Ubogich Pań. Złożyli go 
w kościele Świętego Damiana, przy którym mieszkały wspomniane jego 
córki, co je zdobył dla Pana. Otwarto małe okienko, przez które służeb-
nice Chrystusa zwykły w ustalonych porach przyjmować sakrament 
Ciała Pańskiego. Otwarto także trumnę, w której spoczywał skarb o nie-
biańskich zaletach, w której kilku niosło tego, co zwykł był dźwigać 
wielu. 

I oto przyszła pani Klara—Jasna, która naprawdę była jasna świę-
tością zasług, pierwszą matką dla innych, jako że była pierwszą roślinką 
tego świętego zakonu. Razem z nią wszystkie inne córki, ażeby zobaczyć 
ojca, co już nie przemówi do nich, i co już więcej do nich nie powróci, 
bo śpieszy gdzie indziej. 

117. Patrzyły na niego z żałosnym wzdychaniem, z wielkim smut-
kiem serca, i zalewały się łzami. Wołały zdławionym głosem:75 „Ojcze, 
ojcze, cóż poczniemy? Dlaczego nas nieszczęsne porzucasz? Komu nas 
opuszczone zostawiasz? Dlaczego nas wpierw nie wysłałeś w radości 
tam, gdzie idziesz, lecz tu nas zestawiasz w boleści? Co każesz nam czy-
nić, zamkniętym w tym więzieniu, skoro nigdy więcej już nas nie nawie-
dzisz, jak zwykł byłeś czynić za życia? Z tobą uchodzi cała nasza po-
ciecha i podobnej pociechy nie stanie już nam, pogrzebanym dla świata! 
W tym wielkim ubóstwie zasług i rzeczy, kto będzie nas pocieszał? 
O, ojcze ubogich, miłośniku ubóstwa! Doświadczony w niezliczonych po-
kusach, roztropny w ich badaniu, wesprzyj nas w dobie pokuszenia! 
Kto w zmartwieniu pocieszy zmartwione, „wspomożycielu w uciskach, 
które nawiedziły nas bardzo?" (Ps 45,2). O, pełne goryczy rozstanie, 
o, wrogie odejście! Okropna śmierci, co tysiące córek gubisz, pozbawiając 
ich ojca. Nieodwołalnie porywasz tego, poprzez którego sprawy nasze, 
gdzie jakie były, jak najbardziej kwitły!" 

Panieńska wstydliwość nakazywała im miarkować się w płaczu, 
jako że byłoby nieodpowiednim za bardzo opłakiwać tego, na którego 
przejście zbiega się wojsko anielskie i cieszą się święci i domownicy 

75 Cały ten obraz opłakiwania św. Franciszka przez Klarą i je j Siostry autor 
wzoruje na opłakiwaniu św. Marcina z Tours przez jego uczniów. 
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Boga (por. Ef 2,19). Tak więc postawione między smutkiem a radością, 
całowały jego przewspaniałe dłonie, zdobne w najcenniejsze klejnoty 
i błyszczące perły. A po zabraniu go, zamknęła się brama. Nigdy już 
nie otworzy się ona dla tak wielkiej straty. 

Podczas ich żałosnych i pełnych czci zawodzeń wszystkich ogarnęła 
wielka żałość, a zwłaszcza podniósł się lament zasmuconych synów! 
Ich szczególny ból udzielił się wszystkim, tak że prawie nikt nie móg! 
powstrzymać się od płaczu, skoro nawet „aniołowie pokoju gorzko pła-
kali" (por. Iz 33,7). 

118. Kiedy wreszcie wszyscy przyszli do miasta, z wielką radością 
i entuzjazmem złożyli świątobliwe ciało w poświęconym miejscu, co na 
przyszłość jeszcze bardziej się uświęci. Tam to na chwałę najwyższego 
i wszechmocnego Boga Franciszek oświeca świat mnogością nowych cu-
dów, tak jak dotychczas przedziwnie oświecał go świętym głoszeniem 
nauki ewangelicznej. Bogu dzięki. Amen. 

Najświętszy i błogosławiony ojcze! Oto szedłem za tobą, oddając ci 
należny i godny, acz niewystarczający hołd, i jak mogłem, tak w toku 
opowiadania opisałem twoje czyny. Przeto daj mi nędznemu tak godnie 
naśladować cię w doczesności, abym za zmiłowaniem Bożym zasłużył 
na pójście za tobą w życiu przyszłym. O, litościwy, pamiętaj o ubogich 
synach, bo po stracie ciebie, który byłeś ich jedyną i szczególną pociechą, 
już prawie żadnej pociechy nie mają. 

Chociaż ty, najważniejszy i pierwszy dział ich wszystkich, zostałeś 
włączony do chórów anielskich i posadzony na tronie chwały pośród 
Apostołów, to jednak oni, zamknięci w obskurnym więzieniu, leżą w ka-
łuży błota i tak płaczliwie wołają do ciebie: „Ojcze, przedstaw Jezu-
sowi Chrystusowi, Synowi Ojca najwyższego, swoje święte stygmaty, 
i pokaż znamiona krzyżowe boku, nóg i rąk, ażeby On raczył zmiłować 
się i własne rany okazać Ojcu, który zaprawdę z tego powodu zawsze 
będzie litościwy dla nas nędznych. Amen. Fiat! Niech się tak stanie! 

Kończy się dziełko drugie. 



DZIEŁKO TRZECIE 

ZACZYNA SIĘ TRZECIE DZIEŁKO 
O KANONIZACJI ŚWIĘTEGO OJCA NASZEGO FRANCISZKA 

I O JEGO CUDACH 

119. Najchwalebniejszy ojciec Franciszek, w dwadzieścia lat po 
swoim nawróceniu, złączywszy szczęśliwy koniec ze szczęsnym począt-
kiem, jak najszczęśliwiej powierzył ducha niebu. Tam, uwieńczony chwa-
łą i czcią, uzyskał miejsce „w pośrodku ognistych kamieni" (Ez 28,14). 
Asystuje tronowi Bóstwa, i stara się skutecznie załatwić sprawy tych, 
których zostawił na ziemi. Zaprawdę, czegóż można mu odmówić, skoro 
poprzez święte stygmaty ma na sobie wyciśnięty kształt Tego, który 
jest współistotny Ojcu, który „siedzi po prawicy Majestatu na wysokości, 
blask chwały i odbicie istoty Boga, oczyszczający z grzechów?" (por. 
Hbr 1,3). Czyż nie byłby wysłuchany ten, kto będąc upodobniony do 
śmierci Chrystusa Jezusa we wspólnocie męki, pokazuje święte rany 
rąk, nóg oraz boku? 

Zapewne cieszy on już cały świat, lecząc go nową radością i wszyst-
kim pomaga do prawdziwego zbawienia. Opromienia świat jasnym świa-
tłem cudów, a blaskiem prawdziwej gwiazdy oświetla cały okrąg ziemi. 
Niegdyś świat żałował, że stracił jego obecność, zobaczył, że z jego za-
chodem zapadła otchłań ciemności. Ale oto, po wzejściu nowego światła, 
jak w blasku południa oświetlony błyszczącymi promieniami, czuje, że 
pozbył się wszelkiej ciemności. Błogosławiony Boże! Ustało już jego całe 
narzekanie, skoro codziennie i wszędzie obfituje w nowe zachwyty nad 
płynącymi od niego świętymi mocami. Ci, co zostali wsparci ojcowską 
opieką, przychodzą ze wschodu i zachodu, przychodzą z południa i pół-
nocy, i zaświadczają, że tak jest naprawdę. Jako szczególny miłośnik dóbr 
niebieskich, dopóki żył w ciele, nie przyjął żadnej własności na ziemi, 
iżby doskonalej i radośniej posiąść dobro w całej jego pełni. Nie chciał 
posiadać po części, przeto posiadł w całości, i zamienił doczesność na 
wieczność. Wszędzie wszystkim przychodzi z pomocą, wszędzie dla wszy-
stkich jest bliski. Zaprawdę, on, miłośnik jedności, nie traci uczestni-
ctwa z nami. 

120. Żyjąc jeszcze wpośród grzeszników, przebiegał całą ziemię 
i przepowiadał. Królując już z aniołami na wysokościach, łatwiej od 
myśli biegnie jako posłaniec najwyższego Króla i wszystkim ludom 
świadczy chwalebne dobrodziejstwa. Dlatego wszystkie ludy czczą go 
i sławią, chwalą i uwielbiają. Naprawdę, wszyscy uczestniczą tu we 
wspólnym dobru. Któż potrafi zliczyć ilość i kto może wyrazić iakość 
cudów, jakich Pan raczy wszędzie dokonywać przez jego pośrednictwo? 

Ileż w samej Francji Franciszek dokonuje cudów, gdzie król i kró-
lowa Francuzów76 oraz wszyscy magnaci śpieszą, by ucałować i uczcić 

78 Król francuski Ludwik IX, za którego jako małoletniego rządziła od 1226 
do 1236 r. regentka-matka Blanka Kastylska. 
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zagłówek, jakiego święty Franciszek używał w czasie choroby? Gdzie 
również mędrcy sławni na cały świat i mężowie najbardziej uczeni, 
których największą ilość na całej ziemi kształci zazwyczaj Paryż, po-
kornie i bardzo pobożnie czczą, podziwiają i wielbią Franciszka, czło-
wieka bez wykształcenia, przyjaciela prawdziwej prostoty i całkowitej 
szczerości. 

Prawdziwie był on Franciszkiem, jako że górował nad wszystkimi 
sercem wolnym-francum7 7 i szlachetnym. Ci, którzy doświadczyli jego 
wielkoduszności, wiedzą, jak we wszystkim był wolny, jak wyrozumiały, 
jak we wszystkim bezpieczny i odważny, z jaką mocą, z jakim zapałem 
ducha podeptał wszystko, co światowe. 

A cóż powiem o innych częściach świata, w których za pośredni-
ctwem jego przepasek ustępują choroby, pierzchają dolegliwości, a wiel-
ka ilość ludzi obojga płci zostaje uwolniona od swych nieszczęść, tylk: 
za samym wezwaniem jego imienia. 

121. Przy jego grobie ciągle dzieją się nowe cuda, a w miarę pom-
nażania się modlitw w tym miejscu czciciele upraszają chwalebne dobr:-
dziejstwa dla duszy i ciała. Ślepym powraca wzrok, głuchym naprao..: 
się słuch, chromi znowu chodzą; niemy mówi, sparaliżowany skacz-
trędowaty jest czysty, opuchły nabywa subtelności; cierpiący na r : : -
maite i różne schorzenia otrzymują upragnione zdrowie. Tak to . 
umarłe ciało leczy żywe ciała, jak kiedyś, gdy był żywy, wskrzesi; ; 
umarłych na duszy. 

Słyszy to i rozumie Biskup Rzymski, najwyższy z wszystkich c: ;-
kupów, wódz chrześcijan, pan świata, pasterz Kościoła, pomazaniec Par... 
wikariusz Chrystusa. Cieszy się i raduje, entuzjazmuje się i weseli : 
za swoich czasów widzi odnawianie się Kościoła Bożego przez r.;v 
tajemnice, a starodawne cuda. A to w jego synu, którego nosił w sv. 
świętym łonie, tulił do serca, karmił słowem i uczył pokarmem zbawi- . . 

Słyszą i inni stróże Kościoła, pasterze owczarni, obrońcy v : _: 
przyjaciele oblubieńca, jego przyboczni, zawiasy świata, czcigodni ka -
dynałowie. Gratulują Kościołowi, cieszą się razem z papieżem, wyć-/ 
łają Zbawiciela, który w najwyższej i niewymownej mądrości, w 
wyższej i nieogarnionej łasce, w najwyższej i nieoszacowanej debro: 
wybrał to, co „głupie i słabe u świata" (1 Kor 1,27), żeby w ten s::-::-: : 
pociągnąć do siebie to, co mocne. Całe królestwo zrodzone z katoliel-iio; 
wiary przepełnia się radością i zagłębia w świętej pociesze. 

122. Ale nagle zmienia się stan rzeczy. W międzyczasie nowo sero-
wa wyłania się na świecie. Szybko burzy się pokój, zapala się ż . 
nienawiści, wojna domowa i wewnętrzna rozdziera Kościół. Rzyrr.:.v.v.-. 
rodzaj buntowniczy i okrutny, jak zwykle srożą się na swoich sąsiadów 
i bezczelnie wyciągają ręce „po świętości" (por. 1 Mch 14,31). Znamie-
nity papież Grzegorz usiłuje stłumić powstałe zło, powściągnąć wście-
kłość, ułagodzić impet, i jak obronna wieża Chrystusa ochronić Kościół. 
Walą się liczne niebezpieczeństwa, rosną liczne straty, a na pozostałych 
obszarach świata powstaje przeciw Bogu moc grzeszników. 

Cóż zatem? Jako bardzo doświadczony wymierza przyszłe wypadki, 
waży obecne, i zostawia Miasto buntownikom, żeby świat zachować 
i obronić przed buntem.7S Dlatego przybywa do miasta Rieti, gdzie zo-

77 Autor wykorzystuje tu znaczenie słowa franc •— wolny, szczery, otwarty, 
śmiały. 

78 Celańczyk nawiązuje do wypadków historycznych. Grzegorz IX wyklął Fry-
deryka II, ponieważ symulował wyprawę krzyżową, do k tóre j się zobowiązał. Ce-
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staje przyjęty z honorami, jak przystoi. Stąd śpieszy do Spoleto, gdzie 
wszyscy witają go z szacunkiem. Pozostaje tam na niewiele dni. Po 
zebraniu informacji o stanie Kościoła przybywa łaskawie w towarzy-
stwie czcigodnych kardynałów do służebnic Chrystusowych, umarłych 
i pogrzebanych dla świata.79 Ich święte zachowanie, najwyższe ubóstwo 
i chwalebny porządek życia, wzrusza do łez jego i wszystkich innych, 
pobudza do pogardy świata, zapala do życia w celibacie. O, kochana po-
koro, żywicielko wszystkich łask! Książę całej ziemi, następca księcia 
apostołów, nawiedza ubożuchne kobiety, przychodzi do wzgardzonych, 
niskich i uwięzionych. Chociaż ta zniżająca się pokora jest rzeczą słu-
szną, to jednak taki niezwykły jej przykład nie był znany wielu po-
przednim stuleciom! 

123. Spieszy już, śpieszy do Asyżu, gdzie spoczywa chwalebny de-
pozyt, co odsunie zeń wszelkie cierpienie i natarczywą troskę. Na jego 
wjazd cieszy się cały region, miasto napełnia się entuzjazmem, wielka 
rzesza ludu radośnie świętuje, a dzień jaśnieje nowymi światłami. Wszy-
scy wychodzą na jego spotkanie i wszyscy chcą pełnić uroczystą straż. 
Wychodzi mu naprzeciw pobożna wspólnota ubogich bracią a każdy śpie-
wa miłe pieśni pomazańcowi Pańskiemu. Wikariusz Chrystusa dociera 
na miejsce. Najpierw schodzi do grobu świętego Franciszka, wita go 
żarliwie, ze czcią. Wzdycha, bije się: W piersi, płacze i z wielką poboż-
nością chyli czcigodną głowę. 

. Tymczasem organizuje się uroczyste posiedzenie dotyczące świętej 
kanonizacji. W ' tym celu zwołuje się dostojne grono kardynałów. Zew-
sząd przychodzi wielu tych, którzy zostali uwolnieni od swych nieszczęść 
przez świętego Bożego, i stąd jawi się wielka ilość, cudów: potwierdza 
się je, sprawdza, przesłuchuje, przyjmuje. 

W międzyczasie naglące urzędowe sprawy, pewne nowe zagrożenia, 
odwołują uszczęśliwionego papieża do Perugii. Wszakże za hojną i szcze-
gólną łaską znów wraca do Asyżu, na sprawę najważniejszą. Wreszcie 
ponownie udaje się do.Perugii; gdzie dla rozpatrzenia tej sprawy w pa-
łacu pana papieża zbiera się święte zgromadzenie. Wszyscy są zgodni, 
wszyscy mówią to samo. Czytają cuda i bardzo podziwiają, w najwyż-
szych pochwałach wynoszą życie i sposób bycia błogosławionego ojca. 

124. Mówią, że „prześwięte życie tego najbardziej świętego czło-
wieka nie potrzebuje poparcia-cudami, bo przekonała nas prawda tego, 
cośmy sami widzieli i sami dotykali" (por. 1 J 1,1). Wszyscy są zachwy-
ceni, cieszą się, płaczą, a w ich łzach tkwi wielkie błogosławieństwo. 
Już, już wyznaczają święty dzień, w którym cały świat napełni się zba-
wienną radością. Nadchodzi uroczysty dzień, czcigodny dla całego wieku, 
co nie tylko na ziemię, ale i na niebieskie pokoje nieci wzniosłą radość.80 

Zwołują się biskupi, przybywają opaci, stawiają się prałaci Kościoła 
z najdalszych nawet stron, król zaszczyca swą obecnością,81 nadciąga 
wielka liczba książąt, i dostojników. Wszyscy towarzyszą panu całego 
świata i razem z nim we wspaniałym korowodzie wchodzą do miasta 

sąrz wówczas najechał- terytoria papieskie i wywołał powstanie w Rzymie. W kwie-
tniu 1227 r. papież opuścił Rzym, udając się do Rieti i Spoleto, a 26 m a j a i 10 
czerwca do Asyżu. 

79 Chodzi o klasztor św. Pawła koło Spoleto, należący do klarysek, zwanych 
wówczas „Ubogie Panie." • 

80 Była to niedziela 16 lipca 1223 r. 
•• ••• - w. Jan z Brienne; 3 października 121.0 r. koronowany na króla Jerozolimy. Pod 
koniec życia 'został Bratem Mniejszym. Zmarł 23 marca 1237 r. Został ' pochowany 
w bazylice św. Franciszka w Asyżu. • • 

6 — Wczesne źródła franciszkańskie I 



82 brat Tomasz z Celano 

Asyżu. Przychodzą na miejsce przygotowane na tak uroczysty zjazd. 
Uszczęśliwiony papież oraz całe zebranie wspaniałych kardynałów, bis-
kupów i opatów zajmuje miejsca. 

Tam nadzwyczajna ilość księży i kleryków, tam szczęsne i święte 
zgromadzenie zakonników, tam skromne dziewice za świętymi zasłonami, 
tam olbrzymi tłum wszelkiego ludu, prawie niezliczona rzesza ludzi 
obojga płci. Ciągną ze wszystkich stron. Ludzie każdego wieku usiłują 
dostać się do tego wielkiego zgromadzenia. „Są tu mały i wielki, pod-
legły swemu panu i wolny" (por. Job 3,19). 

125. Stoi najwyższy kapłan, oblubieniec Chrystusowego Kościoła, 
otoczony tak wielką ilością różnorakich dzieci, a na jego głowie korona 
chwały, naznaczona znakiem świętości. Stoi ozdobiony papieską tiarą, 
ubrany w święte szaty, spinane złotem i wysadzane drogimi kamieniami. 
Stoi pomazaniec Pański w złocistej wspaniałości, przyodziany w bły-
szczące i kształtne klejnoty. Przyciąga oczy wszystkich. Otaczają go 
kardynałowie i biskupi, zdobni we wspaniałe łańcuchy, lśniący śnieżno 
białymi szatami. Wyrażają obraz niebiańskiego piękna, przedstawiają 
radość uwielbionych. 

Cały lud oczekuje słowa radości, słowa wesela, słowa nowego, słowa 
pełnego słodyczy, słowa chwały, słowa wieczystego błogosławieństwa. 
Najpierw przemawia do całego ludu papież Grzegorz, i z miodopłynnym 
uczuciem, dźwięcznym głosem wygłasza pochwałę Boga. A także w wy-
śmienitej mowie wychwala świętego ojca Franciszka, a wspominając 
i wieszcząc sposób i czystość jego życia, cały zalewa się łzami. Jego mo-
wa ma taki początek: „Jak gwiazda zaranna pośród chmur, jak pełny 
księżyc we dni swoje, jak słońce jaśniejące, tak on zaświecił w świąty-
ni Boga" (Syr 50, 6—7). 

Kończy się „mowa wierna i godna wszelkiego uznania" (1 Tm 1,15), 
a jeden z subdiakonów pana papieża, imieniem Oktawian,82 bardzo gło-
śno czyta wobec wszystkich cuda Świętego. Pan Ranieri,83 kardynał 
diakon, o wybitnie przenikliwym umyśle, sławny z pobożności i szlachet-
nych obyczajów, wyjaśnia je, w świętych słowach i pełen łez. Pasterz 
Kościoła cieszy się, a dobywając z piersi głębokie westchnienia i wybu-
chając szlochem, wylewa potoki łez. Także wszyscy inni prałaci Kościoła 
rzewnie płaczą, a strugi ich łez skrapiają im święte szaty. WTreszcie 
wszystek lud, ciężko zmęczony napiętym oczekiwaniem, płacze. 

126. Uszczęśliwiony papież wyciąga ręce ku niebu i woła donośnym 
głosem: „Na cześć i chwałę wszechmogącego Boga Ojca i Syna i Ducha 
Świętego, chwalebnej Dziewicy Maryi, świętych Apostołów Piotra i Pa-
wła, i na chlubę Kościoła Rzymskiego, za radą braci naszych i innych 
prałatów, czcząc na ziemi błogosławionego ojca Franciszka, którego Pan 
uwielbił w niebiesiech, postanawiamy wpisać go do katalogu Świętych 
i obchodzić jego święto w dniu jego śmierci." 

Po tym ogłoszeniu czcigodni kardynałowie razem z panem papieżem 
intonują głośno Te Deum laudamus. Podnosi się wołanie licznego ludu 
chwalącego Boga. Ziemia rozbrzmiewa ogromnymi głosy, powietrze 
wibruje krzykiem radości, a grunt zrasza się łzami. Śpiewają nowe 
pieśni, a słudzy Boży wykonują religijne melodie. Słychać tam miłe 

82 Ottaviano Ubaldini z Mugello, kuzyn Innocentego III, ulubieniec Grze-
gorza IX, za Inncontego IV kardynał. 

8S Ranieri Capocci z Viterbo, cysters, od 1216 r. kardynał , przyjaciel zako-nu 
franciszkańskiego, autor hymnu liturgicznego ku czci Św. Franciszka Plaude tur ba 
paupercula. Uczestniczył w kapitule generalnej Minorytów w 1221 r. 
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dźwięki instrumentów i modulowany śpiew religijnych pieśni. Wionie 
bardzo przyjemny zapach, a radosna melodia porusza uczucia wszystkich. 
Dzień jaśnieje, a jeszcze bardziej barwią go iskrzące promienie. Tam 
zielone gałązki oliwek i świeże liście innych drzew. Tam świąteczny 
ubiór, co na wszystkich lśni się, błyszczy i zdobi, a błogosławieństwo 
pokoju uwesela serca zebranych. 

Wreszcie szczęsny papież Grzegorz wstaje z wysokiego tronu i po 
zniżających się stopniach wchodzi do sanktuarium, aby sprawować mod-
ły i ofiary. Drżącymi ze szczęścia wargami całuje grób, zawierający 
święte i Bogu poświęcone ciało. Ofiaruje i zanosi modły, celebruje święte 
tajemnice. Koło niego wieńcem stoją bracia, sławiąc, adorując i błogo-
sławiąc wszechmogącego Boga, który dokonał wielkich rzeczy po całej 
ziemi. Cały lud mnoży pochwały Boga i na cześć najwyższej Trójcy 
składa świętemu Franciszkowi dary sakralnych dziękczynień. Amen. 

A dokonało się to w mieście Asyżu, w drugim roku pontyfikatu pana 
papieża Grzegorza Dziewiątego, septimo, decimo die kalendaruvi mensis 
augiLSti (tzn. 16 lipca 1228 roku, w IX niedzielę po Zielonych Świętach). 

6» 



CUDA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 

W IMIĘ CHRYSTUSA ZACZYNA SIĘ OPIS CUDÓW 
ŚWIĘTEGO OJCA NASZEGO FRANCISZKA 

127. Wezwawszy błagalnie łaski Jezusa Chrystusa, Pana naszego; 
dla rozbudzenia i pomnożenia pobożności u współczesnych,-: oraz dla 
wzmocnienia wiary u przyszłych, krótko lecz-prawdziwie spiszemy-cuda^ 
jakie były odczytane i ogłoszone ludowi wobec pana papieża :Grzegorza,• 
o czym już wyżej powiedziano. 

I. Uzdrowienia ludzi mających krzywicę 
1. W tym samym dniu, w którym poświęcone i święte ciało błogo-

sławionego ojca Franciszka było chowane jako najdroższy skarb, bar-
dziej namaszczone wonnościami niebiańskimi, niż ziemskimi korzeniami, 
przyniesiono pewną dziewczynę. Już od roku miała ona koszmarnie 
skrzywioną szyję przywartą do barku. Mogła patrzeć tylko z boku do 
góry. Kiedy podsunęła nieco głowę pod trumnę, w której leżało ukryte 
drogocenne ciało, natychmiast dla zasług świętego męża szyja się spros-
towała, a głowa wróciła do należytej pozycji. Dziewczyna, niezwykle 
zdumiona nagłą zmianą, zaczęła uciekać i płakać. Bo pokazało się za-
głębienie w barku, do którego głowa przylegała, ze względu na jej po-
łożenie, spowodowane długotrwałym kalectwem. 

128. 2. W księstwie Narni pewien chłopiec miał goleń tak bardzo 
skurczoną i wykrzywioną, że w żaden sposób nie mógł chodzić, jak tylko 
przy pomocy dwu lasek. Był żebrakiem, obciążony tym kalectwem od 
szeregu lat. Nie znał swego ojca ani matki. Dla zasług świętego ojca 
naszego Franciszka został uwolniony ze swego nieszczęścia tak dalece, 
że wszędzie chodził swobodnie, bez podpierania się laskami. Sławił i bło-
gosławił Boga i Jego Świętego. 

129. 3. Mikołaj, obywatel Foligno, miał skurczoną lewą nogę. Bardzo 
cierpiał. Dla odzyskania pierwotnego zdrowia wykosztował się na lekarzy, 
tak że zadłużył się wbrew swej chęci i ponad swe możliwości spłaty. 
Kiedy ich pomoc zupełnie nic mu nie pomogła, szarpany niezmiernie 
wielkim bólem, iż swymi jękami i krzykami w nocy nie dawał zasnąć 
sąsiadom, ślubował się Bogu i świętemu Franciszkowi. Kazał się zanieść 
do jego grobu. I kiedy nocą trwał przy grobie Świętego na modlitwie, 
sprostował nogę. Bardzo ucieszony, bez laski, powrócił do swego domu. 

130. 4. Również chłopiec, mający nogę skrzywioną tak, że kolanem 
dotykał piersi, a piętą pośladków, udał się do grobu świętego Franciszka, 
podczas gdy jego ojciec umartwiał swe ciało włosiennicą, a matka na 
jego intencję ciężko się dręczyła. Przy grobie doznał pełnego i nagłego 
uzdrowienia. Zdrowy i uradowany mógł biegać po ulicach, dziękując 
Bogu i świętemu Franciszkowi. 

131. 5. W mieście Fano był człowiek pokrzywiony. Jego łydki pełne 
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wrzodów dotykały pośladków. Wydawały taki fetor, że pielęgniarze 
w; żaden sposób, nie chcieli go przyjąć i trzymać w szpitalu. Dla zasług 
świętego ojca Franciszka, do którego zwrócił się o miłosierdzie, wnet 
potem ucieszył się wyzwoleniem z kalectwa. 
' ' 132. 6. Dziewczynka z Gubbio, mająca krzywicę rąk, od roku stra-

ciła władzę we wszystkich członkach. W celu otrzymania łaski zdrowia 
jej mamka zaniosła ją do grobu świętego ojca Franciszka, razem z wo-
skowym wizerunkiem.84 Po ośmiu dniach pobytu tam, jednego dnia 
wszystkie jej członki odzyskały własną sprawność, tak że stała się zdolna 
do wykonywania swoich pierwotnych zajęć. 
, . .133., 7. Inny chłopiec z Montenero przez wiele dni leżał u . drzwi 
kościoła, gdzie spoczywało ciało świętego Franciszka. Nie mógł ani cho-
dzić, ani siedzieć, ponieważ od pasa w dół był całkowicie bezwładny. 
Pewnego dnia dostał się do kościoła, dotknął grobu świętego ojca Fran-
ciszka, i wyszedł na zewnątrz zdrowy i cały. Opowiadał, że kiedy leżał 
U grobu, chwalebnego Świętego, zjawił mu się jakiś młodzieniec, ubrany 
w habit braci. Stał ponad grobem, a w rękach trzymał gruszki. Dając mu 
jędną gruszkę,, zachęcał go do powstania. Ten biorąc z jego rąk gruszkę, 
odpowiedział: „Oto jestem pokrzywiony, w żaden sposób nie mogę 
wstać". Zjądł podaną gruszkę i zaczął wyciągać rękę po drugą, jaką mu 
t/enże : młodzieniec ofiarował. Ponownie, zachęcił go, by powstał, ale on 
czując się .obciążony chorobą, nie powstał. Ale, gdy wyciągnął rękę po 
gruszkę,, wtedy wspomniany młodzieniec, pokazawszy mu gruszkę, 
uchwycił jego rękę, wyprowadził na zewnątrz i zniknął z jego oczu. 
A on, widząc, że stał się zdrowy i cały, zaczął głośno wołać, oznajmiając 
wszystkim, co mu się przydarzyło. 

.. 134. 8. Pewna kobieta z kasztelu, który zwie się Coccorano, została 
przyniesiona w koszu do grobu chwalebnego ojca. W żadnym z członków 
nie miała władzy, z wyjątkiem języka, którym wykonywała niektóre 
czynności. Po pewnej chwili pobytu u grobu świętego męża, wstała, jak 
najbardziej wolna od kalectwa. 

9, Pewien inny obywatel Gubbio, swego syna, chorego na krzywicę, 
przyniósł w koszu do grobu świętego ojca. Odebrał go zdrowego i całego. 
A był tak niesamowicie pokrzywiony, że łydki, przywarte do pośladków, 
były całkowicie wyschnięte. 

135. 10. Bartłomiej z Narni, człowiek bardzo ubogi i biedny, gdy 
pewnego razu zdrzemnął się w cieniu jakiegoś orzecha, obudził się tak 
pokrzywiony, że wcale nie mógł chodzić. Niemoc coraz się wzmagała. 
Golenie i stopy zrobiły się krzywe i martwe, bez czucia na cięcie żela-
zem, a nawet na przypalanie ogniem. Ale prawdziwy miłośnik ubogich 
i ojciec wszystkich biedaków, święty Franciszek, pewnej nocy objawił 
mu się w sennym widzeniu. Kazał mu udać się do kąpieli, bo litością 
zdjęty nad jego nędzą, chciał go w niej uwolnić z choroby. Obudziwszy 
się, nie wiedział, co robić. Opowiedział widzenie po kolei biskupowi 
miasta, a biskup zachęcił go, by udał się do te j kąpieli, przeżegnał go 
i pobłogosławił. Przeto wybrał się na to miejsce, jak tylko umiał, opie-
rał się na łasce i tak się podsuwał. A gdy bardzo się zmęczył i już znie-
chęcił, usłyszał głos mówiący doń: „Idź w pokoju Pana, bo ja, któremu 
ślubowałeś, jestem z tobą." Zbliżając się do kąpieliska zmylił drogę, bo 
była noc. Znów usłyszał głos mówiący doń, że nie idzie dobrą drogą. 

84 W średniowieczu był zwyczaj ofiarowania jako votum błagalnego figury 
z wosku, chleba czy metalu, tak wielkiej, jak wielkim był proszący. 
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Skierował go ku miejscu kąpieli. Przybył na miejsce, wszedł do kąpieli. 
Uczuł, że ktoś położył mu jedną rękę na stopie, a drugą na goleni, de-
likatnie ją naciągając. Przeto wnet uwolniony z kalectwa wyskoczył 
z kąpieli, chwaląc i błogosławiąc wszechmoc Stworzyciela i świętego 
Franciszka, Jego sługę, któremu udzielił tak wielkiej łaski i mocy. Czło-
wiek ten bowiem przez sześć lat był pokrzywiony, a był żebrakiem i już 
w podeszłym wieku. 

IL Przywrócenie wzroku niewidomym 
136. 1. Pewna kobieta, imieniem Sybilla, przez wiele lat cierpiała 

na ślepotę oczu. Jako niewidoma i smutna została przyprowadzona do 
grobu męża Bożego. Odzyskawszy pierwotne światło oczu, radosna 
i uszczęśliwiona wróciła do domu. 

2. Pewien niewidomy ze Spello u grobu świętego ciała odnalazł 
długo utracony wzrok. 

3. Inna kobieta z Camerino całkowicie zaniewidziała na prawe oko. 
Jej rodzice przyłożyli jej na to stracone oko płótno, którego dotykał był 
święty Franciszek. I tak ślub się spełnił, a oni za odzyskany wzrok 
złożyli dzięki Bogu i świętemu Franciszkowi. 

4. Coś podobnego zdarzyło się pewnej kobiecie z Gubbio, która po 
spełnieniu ślubu doznała radości z przywrócenia do pierwotnego widzenia. 

5. Pewien obywatel z Asyżu stracił wzrok przed pięciu laty. Za 
życia świętego Franciszka był jego przyjacielem. Zawsze, gdy się modlił 
do świętego męża, powoływał się na dawną przyjaźń. Za dotknięciem 
grobu został uwolniony z kalectwa. 

6. Pewien Albertino z Narni prawie od roku całkowicie stracił 
wzrok, bo powieki opadły mu aż na policzki. Poświęcił się świętemu 
Franciszkowi i natychmiast odzyskawszy wzrok, przygotował się i po-
szedł nawiedzić jego chwalebny grób. 

III. Uwolnienie opętanych 
137. 1. W mieście Foligno był człowiek imieniem Piotr. Czy to dla 

spełnienia ślubu, czy dla pokuty nałożonej sobie za grzechy, pewnego 
razu wybrał się, aby nawiedzić progi świętego Michała Archanioła.85 

Przybył do jakiegoś źródła. Zmęczony podróżą chciał ugasić pragnienie, 
dlatego napił się wody z tego źródła. Zdało mu się, że wypił demony. 
I tak, przez trzy lata, opętany przez nich, wyprawiał rzeczy straszne 
do patrzenia i jak najgorsze do opowiedzenia. Przybył też do grobu 
świętego ojca. Demony szalały i okropnie nim szarpały, ale stał się 
oczywisty i jawny cud, bo za dotknięciem grobu został przedziwnie od 
nich uwolniony. 

138. 2. Pewna kobieta z miasta Narni wpadła w ogromną furię, stra-
ciła rozum, czyniła okropne rzeczy, mówiła nieprzyzwoicie. Wszakże uka-
zał się jej święty Franciszek w widzeniu, mówiąc: „Przeżegnaj się!" 
A gdy odpowiedziała: „Nie mogę", Święty sam ją przeżegnał i tak wy-
gnał z niej chorobę szaleństwa i diabelskie widmo. 

Wielu mężczyzn i kobiet dręczonych różnymi diabelskimi torturami 
i zwodzonych omamami, dla znamienitych zasług świętego i chwaleb-
nego ojca zostało wyrwanych spod ich władzy. 

•:. 85 Chodzi o sławne wówczas w Italii sanktuar ium pielgrzymkowe Św. Michała 
Archanioła na górze Gargano. 
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Wszakże, ponieważ bywa, że w odniesieniu do tego rodzaju ludzi 
łatwo się pomylić, dlatego o nich powiedzieliśmy krótko, a przechodzimy 
do najważniejszych cudów. 

IV. Uzdrowienie chorych na różne ciężkie choroby 
139. 1. Pewien chłopczyk, imieniem Mateusz z miasta Todi, przez 

osiem dni leżał w łóżku, jak martwy. Miał zaciśnięte usta, nie widział, 
skórę na twarzy, rękach i nogach miał całkiem -czarną, jak garnek. Wszy-
scy wątpili o uratowaniu mu życia, ale po votum jego matki dziwnie 
szybko wyzdrowiał. Wyrzucał bowiem przez usta zakrzepłą krew, że 
zdawało się, iż wyrwie mu wnętrzności. Ale wtedy jego matka natych-
miast uklękła i błagalnie wzywała imienia świętego Franciszka. Gdy 
wstała od modlitwy, chłopiec zaczął otwierać oczy, widzieć i ssać piersi, 
a wnet potem odpadł zeń czarny naskórek i wróciła cera poprzednia. 
Odzyskał dobre samopoczucie i siły. Zaraz też, jak tylko odzyskał siły, 
matka zapytała go: „Synu, kto cię uzdrowił?" A on odpowiedział, beł-
kocząc: „Ciccu, Ciccu." Ponownie zapytała: „Czyim jest sługą?" A on 
znowu odpowiedział: „Ciccu, Ciccu." Bo jako małe dziecko nie umiał 
jeszcze dobrze wymawiać i dlatego właśnie tak skracał imię świętego 
Franciszka. 

140. 2. Pewien młodzieniec spadł z wielkiej wysokości. Stracił przy 
tym mowę i władzę we wszystkich członkach. Przez trzy dni nie jadł, 
nie pił, nic nie czuł, wydawał się umarłym. Jego matka nie szukała 
ratunku u żadnych lekarzy, a tylko prosiła o zdrowie świętego Fran-
ciszka. Uczyniła ślub i odzyskała go żywym i zdrowym. Chwaliła wszech-
moc Zbawiciela. 

3. Ktoś inny, imieniem Mancino, zachorował tak ciężko, że wszyscy 
zwątpili o uratowaniu go od śmierci. Po wezwaniu imienia świętego 
Franciszka nagle powrócił do zdrowia. 

4. Pewien chłopiec z Arezzo, imieniem Walter, cierpiał na chroni-
czną febrę i na dwa wrzody. Wszyscy lekarze zwątpili, ale gdy rodzice 
złożyli ślub świętemu Franciszkowi, wrócił do upragnionego zdrowia. 

5. Inny też był bliski śmierci. Robiono wizerunek z wosku. Zanim 
go ukończono, został uwolniony od wszystkich nieznośnych bólów. 

141. 6. Pewna kobieta przez wiele lat chorowała przykuta do łóżka. 
Nie mogła się w żaden sposób odwrócić ani poruszyć. Gdy poświęciła 
się Bogu i świętemu Franciszkowi, została uwolniona od wszelkiej cho-
roby i mogła wypełniać swoje obowiązki życiowe. 

7. W mieście Narni była pewna kobieta, która przez osiem lat nie 
mogła nic robić, gdyż miała uschłą rękę. Ale święty ojciec Franciszek 
ukazał się jej i wyciągnął jej rękę, zrównując ją w sprawności 
z drugą ręką. 

8. Pewien młodzieniec, w tymże mieście, przez dziesięć lat był bar-
dzo ciężko chory. Cały był spuchnięty. Żadne leczenie nie mogło mu nic 
pomóc. Po złożeniu ślubu przez jego matkę, dla zasług świętego Fran-
ciszka natychmiast otrzymał dar zdrowia. 

9. W mieście Fano był pewien człowiek chory na wodną puchlinę, 
którego członki były okropnie obrzękłe. Zasłużył na pełne wyleczenie 
z tej choroby za pośrednictwem świętego Franciszka. 

10. Pewien obywatel z Todi tak bardzo cierpiał na artretyzm, że 
w żaden sposób nie mógł siedzieć ani spocząć. Skutkiem tego gwałtów-
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nego schorzenia odczuwał stałe zimno tak, że cały. zdawał się zupełnie 
niknąć. Wzywał lekarzy, mnożył kąpiele, stosował dużo lekarstw, ale 
żadne z nich nie mogło mu nic pomóc. Pewnego dnia, w obecności ka-
płana, złożył ślub, iżby mu święty Franciszek przywrócił poprzednie 
zdrowie. Odprawiał modły do Świętego i wnet stwierdził, że powraca 
do pierwotnego zdrowia. 

142. 11. Pewna kobieta w mieście Gubbio leżała sparaliżowana. Po 
trzecim wezwaniu świętego Franciszka choroba ją opuściła i stała się 
zdrowa. 

12. Pewien człowiek, imieniem Bontadoso, bardzo cierpiał na nogi 
i palce. Nie mógł się poruszać, ani obracać w jakąś stronę. Nie mógł 
jeść ani spać. Jednego dnia przyszła do niego pewna kobieta, która na-
pominała go i poddała mu myśl, żeby jak najpobożniej polecił się świę-
temu Franciszkowi, jeżeli chce jak najszybciej zostać uwolniony od tej 
choroby. Mężczyzna, chwycony wielkim bólem, odpowiedział: „Nie wie-
rzę, że on jest święty." Ale, gdy kobieta jeszcze natarczywiej radziła mu 
to votum, wówczas ów mężczyzna polecił się w ten sposób: „Poświęcam 
się świętemu Franciszkowi i wierzę, że jest święty, jeśli w przeciągu 
trzech dni uwolni mię z tej choroby." Wnet dla zasług świętego Bożego 
wyzdrowiał. Chodził i odpoczywał, oddając chwałę wszechmogącemu Bogu. 

143. 13. Jeden mężczyzna został ciężko zraniony w głowę strzałą. 
Strzała przeszyła jamę oczną i utkwiła w głowie. Lekarze nie umieli 
nic pomóc. W błagalnej modlitwie polecił się świętemu Franciszkowi 
ufając, że jego przyczyna mu pomoże. Gdy nieco spoczął i zasnął, święty 
Franciszek powiedział mu we śnie, żeby wyciągnął strzałę poprzez tylną 
część głowy. Tak, jak to widział we śnie, zrobił w dniu następnym 
i bez większej trudności został uwolniony. 

144. 14. Pewien człowiek z kasztelu Spello, imieniem Imperator, 
przez dwa lata miał tak ciężką rupturę, że wszystkie wnętrzności wy-
chodziły mu dołem na zewnątrz. Przez długi przeciąg czasu nie mógł ich 
z powrotem włożyć do wewnątrz, ani ułożyć, ale musiał nosić pas prze-
puklinowy, by utrzymać wnętrzności wewnątrz. Zwrócił się do lekarzy, 
prosząc ich o pomoc. Ale oni brali takie wygórowane honoraria, że brakło 
mu nawet na dzienne wydatki i wyżywienie. Zrezygnował całkiem z ich 
usług. Zwrócił się natomiast o pomoc boską i zaczął wzywać świętego 
Franciszka, w drodze, w domu i gdziekolwiek był. I stało się, że w prze-
ciągu krótkiego czasu za łaską Bożą i dla zasług świętego Franciszka został 
przywrócony całkowicie do zdrowia. 

145. 15. Pewien brat w Marchii Ankońskiej, pozostający pod obedien-
cją naszego zakonu, przechodził bardzo ciężką chorobę przetoki w lędź-
wiach czy pod żebrami. Choroba była tak wielka, że zwątpił już we wszy-
stkie leczenie przez doktorów. Poprosił swego ministra, pod którego władzą 
pozostawał, o pozwolenie udania się na odwiedzenie miejsca, w którym 
spoczywało ciało świętego Franciszka. Żywił wiarę, że dla zasług Świętego 
otrzyma łaskę uzdrowienia. Ale minister zabronił mu iść. Obawiał się bo-
wiem, że na skutek zmęczenia podróżą jeszcze bardziej mu się pogorszy, 
jako że w tym czasie były śniegi i deszcze. Brat był nieco markotny 
z odmowy pozwolenia. Ale pewnej nocy święty ojciec Franciszek stanął 
przy nim, mówiąc: „Synu, nie martw się tym więcej. Zdejmij futerko, 
które nałożyłeś, wyrzuć plastry razem z bandażem. Zachowuj swą regułę, 
a wyzdrowiejesz." Wstawszy rano, zrobił wszystko według rozkazu, a na-
gle wyzdrowiawszy, dzięki złożył Bogu. 
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V. Oczyszczenie trędowatych 
146. 1. U Świętego Seweryna w Marchii Ankońskiej pewien młodzie-

niec, imieniem Atto, był cały zarażony trądem i według orzeczenia lekarzy 
uznany był przez wszystkich za trędowatego. Wszystkie jego członki były 
obrzękłe i powiększone. Jego żyły były rozciągnięte i nadęte, dlatego 
widział wszystko w krzywym zwierciadle. Nie mógł chodzić, ale biedak 
ciągle leżał w łóżku. Swoich rodziców wprawiał w ból i smutek. Jego 
ojciec, trawiony co dzień wielką boleścią, nie wiedział, co z nim robić. 
Wreszcie doszedł w swym sercu do tego, by go wszystkimi sposobami 
poświęcić świętemu Franciszkowi. Powiedział do syna: „Synu, czy chcesz 
ślubować świętemu Franciszkowi, który wszędzie słynie cudami, iżby spo-
dobało mu się wyzwolić cię z te j choroby?" Odpowiedział: „Chcę, ojcze." 

Natychmiast ojciec kazał przynieść papirusową taśmę i zmierzywszy 
syna na wysokość i objętość, rzekł: „Podnieś się, synu, i poświęć się świę-
temu Franciszkowi, a jeśli uzyskasz uwolnienie od choroby, będziesz mu 
nosił co roku, dopóki życia, świecę długą na twoją wielkość w poszcze-
gólnych latach." Na rozkaz ojca podniósł się trochę i ze złożonymi rękami 
zaczął błagalnie prosić świętego Franciszka o miłosierdzie. I tak po wzię-
ciu wymiarów i skończeniu modlitwy, zaraz został uzdrowiony z trądu. 
Wstał, oddał cześć Bogu i świętemu Franciszkowi. Zaczął chodzić 
z radością. 

2. W mieście Fano pewien młodzieniec, imieniem Bonomo, którego 
wszyscy lekarze uważali za paralityka i trędowatego, został przez swoich 
rodziców pobożnie ofiarowany świętemu Franciszkowi. Doznał oczyszcze-
nia z trądu i uzdrowienia z paraliżu. Dostąpił pełnego zdrowia. 

VI. Odzyskanie mowy, odzyskanie słuchu 
147. 1. W Citta delia Pieve chłopiec bardzo biedny, żebrak, był od 

urodzenia całkiem niemy i głuchy. Język miał tak krótki i mały, że wy-
glądał na zupełnie obcięty, co stwierdziło po wiele razy wielu ludzi. Pew-
nego wieczoru przybył do domu pewnego męża tegoż kasztelu, który zwał 
się Marek. Na migi, jak zwykle niemowy, prosił go o nocleg. Skłonił głowę 
na bok, podkładając dłoń pod policzek, by dać do zrozumienia, że w tę 
noc pragnie zatrzymać się u niego. Ów mężczyzna radośnie przyjął go do 
swego domu i chętnie go trzymał przy sobie, ponieważ chłopiec umiał 
należycie służyć. Był zdolny. Chociaż głuchy i niemy od kołyski, to jednak 
poprzez znaki rozpoznawał wszystkie rozkazy. A pewnej nocy wspom-
niany mąż wieczerzał razem z żoną i przy obecności chłopca powiedział 
do żony: „Uważałbym to za największy cud, jeśliby święty Franciszek 
przywrócił mu słuch i mowę." 

148. I dodał: „Ślubuję Panu Bogu, że jeśli święty Franciszek raczy to 
uczynić, to ze względu na jego miłość przyjmę tego chłopca jako sobie 
najdroższego i będę łożył na niego przez całe życie." Zaprawdę, cud! Po 
uczynieniu ślubowania, natychmiast chłopiec powiedział: „Niech żyje 
święty Franciszek!" A następnie patrząc wzwyż, rzekł: „Widzę świętego 
Franciszka stojącego tu powyżej. Przyszedł, żeby dać mi mowę." A po-
tem dodał: „Co więc teraz powiem ludziom?" Ów człowiek odpowiedział: 
„Uwielbiasz Boga i zbawisz wielu ludzi." Wreszcie ów człowiek wstał, 
bardzo się ciesząc i radując, i to co się stało, ogłosił wszystkim. A oni, co 
znali chłopca przedtem jako niemowę, teraz zbiegli się i pełni podziwu 
i zdumienia żarliwie oddali chwałę Bogu i świętemu Franciszkowi. Język 
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chłopca urósł i stał się zdatny do mówienia, i wypowiadał słowa kształtne, 
jakby przedtem przez cały czas był mówił. 

149. 2. Inny chłopiec, imieniem Villa, nie mógł mówić, ani chodzić. 
Jako votum za niego matka zrobiła wizerunek woskowy i z wielką czcią 
zaniosła na miejsce, gdzie spoczywał święty ojciec Franciszek. Wróciwszy 
do domu, zastała syna chodzącego i mówiącego. 

3. Pewien człowiek w diecezji Perugia całkowicie pozbawiony mowy 
i słowa, zawsze miał usta otwarte i okropnie ziajał i krztusił się. Miał 
bowiem szyję bardzo spuchniętą i nabrzmiałą. Gdy przyszedł na miejsce, 
gdzie spoczywa święte ciało i chciał po stopniach dotrzeć do jego grobu, 
zwymiotował wiele krwi; jak najlepiej wyzdrowiały zaczął mówić oraz za-
mykać i otwierać usta, jak należy. 

150. Pewna kobieta cierpiała na tak wielki ból gardła, że z wielkiej 
gorączki wysechł je j język, przywierający do podniebienia. Nie mogła 
mówić, ani jeść, ani pić. Wszystkie przykładane plastry i stosowane leki 
nie przyniosły jej żadnej ulgi w chorobie. Wszakże w sercu swoim, jako 
że mówić nie mogła, poświęciła się świętemu Franciszkowi. Natychmiast 
coś w jej ciele pękło i z przełyku wyszedł okrągły kamyczek. Ona wzięła 
go w rękę i pokazała wszystkim. Zaraz stała się uzdrowiona. 

5. W kasztelu Greccio był pewien młodzieniec, co stracił słuch, pa-
mięć i mowę. Nie słyszał i nie rozumiał. Jego rodzice, ponieważ mieli 
wielką wiarę w świętego Franciszka, w błagalnej pobożności poświęcili 
mu wspomnianego młodzieńca. Po dokonaniu votum dzięki świętemu 
i chwalebnemu ojcu Franciszkowi został on obdarzony wszystkimi zmy-
słami, jakich był pozbawiony. 

Ku sławie, chwale i czci Jezusa Chrystusa Pana Naszego, którego 
królestwo i panowanie mocne i niewzruszone niech trwa po wszystkie 
wieki wieków. Amen. 

Epilog 
151. Powiedzieliśmy trochę o cudach świętego ojca naszego Fran-

ciszka, a wiele opuściliśmy, ażeby tym, którzy chcą iść jego śladem, zo-
stawić pragnienie dalszego poszukiwania nowych błogosławieństw i łask. 
On, który słowami i przykładem, życiem i nauką chwalebnie odnowił cały 
świat, oby raczył zawsze zraszać nowym deszczem niebieskich charyzma-
tów serca tych, co kochają imię Pańskie. 

Ze względu na miłość ubogiego Jezusa Ukrzyżowanego i poprzez Jego 
święte rany, które święty ojciec Franciszek nosił na swoim ciele, proszę 
wszystkich czytających, oglądających i słuchających to, co tu napisałem, 
ażeby pamiętali przed Bogiem o mnie grzeszniku. Amen. 

Błogosławieństwo, cześć i wszelka sława niech będzie samemu mądre-
mu Bogu, który na chwałę swoją zawsze wszystko we wszystkim naj-
mądrzej urządza. Amen. Amen. Amen! 
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TRZEJ TOWARZYSZE 

LIST Z GRECCIO 
Tłumaczył 

CECYLIAN T. NIEZGODA OFMConv. 

Czcigodnemu ojcu w Chrystusie, Bratu Krescentemu, z łaski Bożej 
Ministrowi Generalnemu, brat Leon, brat Rufin i brat Anioł, niegdyś 
towarzysze świętego Ojca naszego Franciszka, acz tego niegodni, wyra-
żają należne i pobożne uszanowanie. 

Ponieważ z polecenia ostatniej Kapituły Generalnej i waszego, bracia 
winni kierować do> Was, ojcze, znaki i cuda świętego Ojca naszego Fran-
ciszka, jakie mogą znać lub znaleźć, dlatego my, którzy acz niegodni długo 
przebywaliśmy z nim, powierzamy waszej świątobliwości nieco z licznych 
jego dzieł, któreśmy sami widzieli, albo które mogliśmy poznać poprzez 
brata Filipa, wizytatora Ubogich Pań, brata Iluminata z Rieti, brata 
Masseo z Marignano, i brata Jana, towarzysza czcigodnego ojca, brata 
Idziego, co wiele z tych rzeczy dowiedział się od tegoż brata Idziego, 
i cd świętej pamięci brata Bernarda, pierwszego towarzysza świętego 
Franciszka. 

Dajemy pierwszeństwo prawdzie. Nie zadowalamy się jedynie opowia-
daniem cudów, które nie tworzą całości, lecz ją tylko okazują, ale bie-
rzemy też pod uwagę oznaki jego świętego postępowania, oraz intencję 
woli Bożej, a to celem przyczynienia się do czci i chwały najwyższego 
Boga i świętego Ojca Franciszka, a 'także celem zbudowania tych, którzy 
chcą wstępować w jego ślady. 

Nie piszemy tego na sposób legendy, ponieważ już przedtem sporzą-
dzono legendy o jego życiu i o cudach, jakich Pan dokonał za jego pośred-
nictwem. Ale wybieramy, jak z pięknej łąki, niektóre kwiaty, według 
naszego zdania najpiękniejsze. Nie idziemy ciągiem za historią, ale roz-
myślnie opuszczamy wiele z tego, co w rzeczonych legendach zostało już 
zamieszczone, w mowie tak bardzo prawdziwej i znakomitej. 

Jeżeli wasza przezorność uzna za słuszne, możecie włączyć do nich 
to niewiele, co piszemy. Wierzymy bowiem, że gdyby tyrn czcigodnym 
mężom, którzy sporządzali rzeczone legendy, były znane owe kwiaty, to 
wcale by ich nie pominęli, ale przynajmniej część z nich ozdobiliby swoją 
wymową i zostawili je potomnym ku pamięci. 

Świątobliwy ojcze, pozostańcie zawsze zdrowi w Panu Jezusie Chry-
stusie, w którym my, wasi zbożni synowie, wiernie i ze czcią polecamy 
się waszej świątobliwości. 

Dano w miejscowości Greccio, 11 sierpnia, roku Pańskiego 1246. 


