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Cudowne światło Boże na trudne czasy – święci Franciszek i Klara
Żyjemy w czasie odstępstwa od wiary i moralności. Wielu pyta o drogę życia. Oczywiście
odpowiedź może nam dać tylko BÓG-Człowiek, Jezus Chrystus. W historii Kościoła w
kontekście wielkich kryzysów Duch Święty powołał świętego Franciszka z Asyżu, który jest
niewątpliwie ponadczasowym ideałem odnowiciela Kościoła, ponieważ był radykalnie
Ewangeliczny, ale nie rewolucyjny. Zaakcentował własne nawrócenie, przed oczekiwaniem
tego od innych.
Zwróćmy też uwagę, że na charyzmat św. Franciszka powinno się patrzeć łącznie z
duchowością św. Klary. Łączy ich wspólna Reguła, ale akcenty w duchowości są nieco inne,
tak że oboje się uzupełniają ukazując żyjącego wśród nas Emmanuela – BOGA z nami,
przede wszystkim obecnego w Najświętszym Sakramencie, a także w ubogich, osobach na
trwałe nam powierzonych przez Ducha Świętego, np. w małżeństwie i rodzinie, obwiązkach
stanu i powołania, hierarchii Kościoła, stworzeniu itd.
Święta Klara akcentuje życie ukryte, kontemplacyjne, a św. Franciszek - czynne.
Św. Klara radykalnie przypomina, że źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego – jak pisze
KKK - jest BÓG-Człowiek w Najświętszym Sakramencie. Eucharystia jest to sam SYN BOŻY,
nie tylko realnie, ale substancjalnie obecny, który składa Siebie, w swoim BÓSTWIE i
Człowieczeństwie w Ofierze BOGU-OJCU za zbawienie świata, daje do Zjedzenia i na trwałe
zamieszkuje w tabernakulum: „Ja Jestem Chlebem żywym”. W życiu świętej Klary ta prawda
jest cudownie wyeksponowana, gdyż zamknęła się z siostrami w klasztorze, za kratami
klauzury, żyjąc w skrajnym ubóstwie; promieniowała pogodą ducha. Życie sióstr skupiało
się na Adoracji Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie, a wiara w Niego dwukrotnie
cudownie ocaliła klasztor i miasto Asyż przed napadem Saracenów. Święta wyniosła PANA
w Najświętszym Sakramencie naprzeciw nacierających, a blask bijący z Hostii poraził wroga
i zmusił do ucieczki.
Św. Franciszek – oczywiście także jest skupiony na Eucharystycznej obecności PANA BOGA,
gorliwie rozważa Jego Mękę, żyje z braćmi w skrajnym ubóstwie i pokorze i właśnie w tych
warunkach Duch Święty uzdalnia ich do działalności zewnętrznej – do apostolstwa i opieki
nad ubogimi. Przypomnijmy też cudowny fakt, kiedy to Papieżowi Innocentemu III ukazał
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się we śnie biedaczyna, który uratuje walący się w gruzy Kościół. To doświadczenie
przekonało Papieża, aby zatwierdzić Regułę „Bożych szaleńców”.
Kilka wniosków dla nas:
1. Naśladujmy skupienie św. Klary na obecności BOGA-Człowieka w Najświętszym
Sakramencie – On Sam wystarczy i ocali, jak to miało miejsce w życiu sióstr.
2. Uczmy się od św. Franciszka umiłowania Kościoła, pomimo grzechów Jego członków,
ponieważ umiejętnie potrafił połączyć pozorne trudności: opiekę nad ubogimi i
odrzuconymi - z szacunkiem i posłuszeństwem do Biskupów i księży; zamiłowanie do
skrajnego ubóstwa - z dbałością o świątynie; zabieganie o kult PANA BOGA w Eucharystii z całowaniem rąk trędowatych; skrajną ascezę i oderwanie od świata - z podziwem dla dzieła
stworzenia.
Pamiętajmy też bardzo praktyczne pouczenie Biedaczyny z Asyżu: „Zacznij od robienia tego,
co konieczne; potem zrób to, co możliwe; nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego”.
3. Doceniajmy ideał Ewangelicznego ubóstwa i postu, gdyż przez nie wspiera się ubogich;
uwalnia od złych przywiązań, otwierają się nasze serca na Cierpiącego i obecnego w
Eucharystii Zbawiciela.
4. Polecajmy się gorliwie na Różańcu Matce Boga i naszej, którą tak cudownie wychwalał
święty z Asyżu. Obecnie szczególnie promować należy nowennę Pompejańską, gdyż ona
najbardziej przystaje do Ewangelicznego wezwania, aby modlić się nieustannie.
Święci Franciszku i Klaro – módlcie się za nami!
Z PANEM BOGIEM
Brat Paweł Mruk – benedyktyn z Lubinia
Postulator w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Ojca Bernarda z Wąbrzeźna
Kontakt: zakrystian.benedyktyni@gmail.com

Sługa Boży Ojciec Bernard z Wąbrzeźna (benedyktyn z Lubinia)
PAN BÓG wywyższył Go spektakularnymi cudami, jak ukazanie się w czasie epidemii w
świetlistej postaci z Krzyżem na niebie, nad miastem i jego ocalenie.
Strona na FB: Sługa Boży Ojciec Bernard z Wąbrzeźna

