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11..  SSeerrccee  zz  cciiaałłaa......  

 

 Na kartach Pisma Świętego słowo „serce” pojawia się prawie tysiąc razy (!). Gdy 

choćby pobieżnie prześledzimy konteksty użycia tego słowa, z łatwością zauważymy, że 

jest ono rozumiane jako najgłębsze centrum tego do czego się odnosi. Tak też, gdy 

dotyczy człowieka oznacza jego wnętrze, które oprócz uczuć zawiera również 

wspomnienia, myśli zamiary, decyzje. W sercu odbywa się najgłębszy dialog człowieka   

z sobą samym oraz  z Bogiem. W Księdze Syracha czytamy, że „Bóg dał człowiekowi 

serce do myślenia” (Syr 17, 6). Ponieważ człowiek Biblii myśli sercem dlatego też 

nawrócenie rozumiane przede wszystkim jako zmiana myślenia (od słowa metanoeō: 

meta  - ponad i nous - umysł) musi zaczynać się od serca: „Tak mówi Pan: «Nawróćcie 

się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak wasze 

serca, a nie szaty!” (Jl 2, 12). Jest to wezwanie, aby wznieść się ponad dotychczasowy 

sposób pojmowania całej rzeczywistości. Osią, wokół której oscyluje cały świat nie może 

być moja osoba, lecz Bóg i Jego wola objawiona w Jezusie Chrystusie. Trzeba sięgnąć do 

najgłębszych pokładów duszy, odmrozić zlodowaciałą glebę serca, dokopać się do 

korzeni swojego oddalenia od Boga żywego  i odnowić żywą wiarę w Niego. Znakiem 

dotarcia do tego poziomu nawrócenia będzie dotkliwy ból, nieporównywalny  z żadnym 

innym cierpieniem, ból towarzyszący rozdzieranemu sercu. Gdy pęka serce człowiek 

umiera. Nawrócenie jest więc swoistym wejściem w śmierć wobec tego wszystkiego, co 

stanowi jakąkolwiek przeszkodę w podążaniu drogą naśladowania Jezusa Chrystusa, czyli 

drogą wiary w Ewangelię. Szczery wgląd w siebie jest konieczny, bo z naszego wnętrza 

„z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, 

chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to 

zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” (Mk 7, 21-23).  

 

Do autentycznego nawrócenia więc nie wystarczą tylko zewnętrzne, religijne akty 

pobożności, o czym przypominał  niedawno Papież Franciszek, komentując fragment 

Ewangelii o oczyszczeniu świątyni (por. J 2, 13-22). Bóg nie znajduje w zewnętrznym 

kulcie i w nawet najpiękniejszych słowach modlitw, jeżeli wewnątrz serca jest hałas, 

zgiełk i nieprawość. Potrzebne jest radykalne oczyszczenie naszej duchowej świątyni z 

tego, co ją zaśmieca, abyśmy nie stali się adresatami gorzkiego wyrzutu uczynionego 

faryzeuszom i uczonym w Piśmie, zapatrzonym w martwe wypełnianie przepisów i praw: 



„Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz: «Ten lud czci Mnie wargami, lecz 

sercem swym daleko jest ode Mnie»” (Mt 15, 8). Wypełnianie Prawa może prowadzić do 

zbawienia, ale samo w sobie nie ma mocy zbawczej. Zbawia nas jedynie Osoba Jezusa 

Chrystusa i to dlatego, jeżeli pragniemy sięgnąć po dar życia wiecznego, musimy sercem 

swoim poznać Syna Bożego, pokochać Go i przylgnąć do Niego sercem zdolnym do 

posłuszeństwa Jego słowu. Wsłuchiwanie się w Jego głos ukaże właściwą drogę do 

przemiany życia. Słowo Boże poucza nas, że nawrócenie serca jest darem Boga, jest Jego 

obietnicą: „Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od 

wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serca nowe i ducha 

nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca          

z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów      

i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali (…), i będziecie moim ludem, a Ja 

będę waszym Bogiem” (Ez 25-28). Obietnica ta została wypełniona przez Jezusa 

Chrystusa, który będąc cichy i pokorny sercem obmył nas w Krwi Przymierza wylanej 

przez Niego na odpuszczenie ludzkich grzechów (Mt 11, 29; 26, 28). Odtąd wyznana 

ustami wiara w Chrystusa jako Pana czyli przylgnięcie do Niego całym swoim sercem 

powoduje odnowę naszego wnętrza, „bo sercem przyjęta wiara prowadzi do 

usprawiedliwienia,  a wyznawanie jej ustami - do zbawienia” (Rz 10, 9-10).  

  



22..  WWaażżnnee  ppyyttaanniiaa  ii  ooddppoowwiieeddzzii  

  

Duch nieustannego nawracania powinien nam towarzyszyć przez całe życie, bo nasza 

ludzka natura naznaczona jest słabością i skłonnością do ulegania złu. Trzeba więc często 

weryfikować swój sposób myślenia, aby pielęgnować w sobie „światłe oczy serca” (Ef 1, 

18), zdolne do rozpoznawania Boga objawiającego nam swoją wolę w codzienności. 

Nawrócenie każdego człowieka przebiega w odrębny sposób, gdyż naznaczone jest jego 

szczególną, indywidualną historią życia. Nie ma dwóch takich samych ludzi, dwóch 

identycznych odejść od Boga, ani też powrotów na drogę wiodącą do głębokiej relacji       

z Nim. Nie mniej jednak spojrzenie na doświadczenie innych ludzi może być swoistym 

lustrem, w którym zobaczymy też odblask własnego życia. Mam na myśli tych, których 

Kościół stawia przed naszymi oczyma jako przewodników na drodze wiary - czyli 

Świętych. Skoro nasz obecny Papież  przybrał imię Franciszek, czyniąc tym samym 

szczególnym Patronem swojego pontyfikatu św. Franciszka z Asyżu, może warto 

zobaczyć jak Jezus nawracał serce akurat tego Świętego i spróbować odnaleźć w jego 

historii życia światło dla siebie.  

 

Kim był św. Franciszek? Musimy od tego zacząć, bo  nawrócenie nigdy nie jest oderwane 

od tożsamości konkretnego człowieka i środowiska, które go ukształtowało. Każdy z nas 

przychodzi na świat w jakiejś określonej rodzinie i staje się jej częścią. Jest w pewnej 

mierze podobny do swoich bliskich i dziedziczy po nich niektóre cechy osobowościowe. 

Podobnie było z Franciszkiem. Urodził się w Asyżu w 1181 lub 1182 roku. Był 

pierworodnym synem bardzo bogatego kupca Piotra Bernardone i jego żony Piki. Urodził 

się pod nieobecność ojca, który był wówczas w jednej z kupieckich podróży. Matka 

nadała mu imię Giovanni (Jan). Jednak ojciec po powrocie nazwał syna imieniem 

Francesco czyli Francuzik, co wyjaśniane jest przez biografów szczególnym sentymentem 

Piotra Bernardone do Francji. Franciszek miał jeszcze młodszego brata Anioła, o którym, 

podobnie jak o matce, niewiele wiadomo. Cała  rodzina była bardzo zamożna i pobożna,  

a więc Franciszkowi niczego nie brakowało. Był wychowywany w duchu wiary 

katolickiej, otrzymał też wystarczające wykształcenie, aby w przyszłości przejąć interesy 

handlowe ojca. Słynął w swoim środowisku ze szlachetności, radosnego usposobienia      

i dobrych manier. Nie cenił sobie zbytnio dóbr materialnych i w przeciwieństwie do ojca 

dosyć lekko wydawał pieniądze przez niego zarobione. Jego serce napełniało się tym 

czym karmili się wówczas otaczający go rówieśnicy. XII wiek, a zwłaszcza druga połowa 

tego stulecia to jeden z najbardziej napiętych i trudnych okresów w historii Europy           

i Kościoła zachodniego. Jest to czas wojen i herezji, które bardzo boleśnie uderzały          

w Kościół. Kler opływający w bogactwa materialne znalazł się pod obstrzałem krytyki      



z ramienia heretyckich reformatorów Kościoła nawołujących do radykalnego ubóstwa 

(katarzy  i waldensi). Niespójność życia kościelnych hierarchów znacznie odbiegająca od 

Ewangelicznych ideałów stanowiła czynnik zniechęcający wiernych do Kościoła i jego 

kapłanów oraz do praktyk sakramentalnych. Jednak wiek XI i XII to także czas wypraw 

krzyżowych, czas legend i opowieści o rycerzach, bohaterach, męczennikach i świętych 

ascetach. Również Franciszek żył tymi legendami. Jego pragnieniem było zdobycie 

szlachectwa przez przejście do stanu rycerskiego. Gdy około 1205 roku papież zwoływał 

wyprawę wojenną do Apulii na południu Włoch, aby zaprowadzić porządek na ziemiach 

do niego należących, Franciszek postanowił przyłączyć się do hrabiego Gentilisa, który 

mógłby pasować go na rycerza. Młody Bernardone, bardzo bogato uposażony przez ojca 

w konia i piękną zbroję, dotarł jednak tylko do Spoleto ponieważ zachorował. Poczuł się 

na tyle źle, że nie mógł kontynuować podróży. Z biografii zwanej Relacją Trzech 

Towarzyszy dowiadujemy się, że właśnie w Spoleto, pewnej nocy w półśnie, usłyszał głos 

pytający go: Dokąd idziesz? Gdy Franciszek wyjawił cały swój plan, usłyszał kolejne 

pytanie: Komu lepiej służyć: Panu czy słudze? Odpowiedział: Panu. Wówczas ten sam 

głos ponownie zapytał: Dlaczego więc opuszczasz Pana dla sługi i Księcia dla 

poddanego?. Franciszek nie wiedział co odpowiedzieć, więc tym razem to on zwrócił się 

z pytaniem: Panie, co chcesz, abym czynił?  

 

W tym miejscu musimy się zatrzymać, aby tymi pytaniami dotknąć swojego serca tak, jak 

Bóg uczynił to Franciszkowi. Dokąd zmierzam? - jest to pytanie o cel, o plan, o kierunek 

naszego życia i działania. Niekiedy zadajemy je sobie dopiero wówczas, gdy 

doświadczymy jakiegoś rozczarowania, niepowodzenia albo gdy, jak Franciszka,             

w drodze realizacji naszych zamierzeń zatrzyma nas jakaś choroba - unieruchomi, 

zniweczy tak precyzyjnie ułożone przez nas plany, zmusi do refleksji. Szczera, zgodna      

z prawdą, możliwie najbardziej obiektywna odpowiedź jest  dobrym początkiem wejścia 

w dialog z własnym sercem. To pierwszy impuls do zastanowienia się komu służy ta 

moja, w taki sposób przeze mnie ukierunkowana, aktywność. Czy służy Panu? Czy mogę 

powiedzieć, że przynosi ona chwałę Bogu? Może wcale nie o to chodzi w życiu, o co 

akurat tak bardzo się staramy? Kto jest moim Panem? - to kolejne bardzo istotne pytanie, 

na które mamy zazwyczaj katechizmową odpowiedz: „Jezus”. Naprawdę Jezus? Czy na 

pewno On? Czy na pewno podejmuję Jego polecenia? Czy to Jego woli się poddaję, czy 

może kogoś zupełnie innego? Może właśnie realizacją dotychczasowych planów 

opuszczamy prawdziwego Pana i Boga dla kogoś kto zajął Jego miejsce (albo dla 

czegoś)? Może dlatego teraz dotyka nas to cierpienie, może z tego powodu spełzły na 

niczym nasze zamiary, bo Pan próbuje dostać się do naszego wnętrza? Do tej pory 

wszystko wydawało się takie oczywiste. Pytanie: Dlaczego więc opuszczasz Pan dla 



sługi? budzi opór, wprawia w zakłopotanie, bo raczej mamy przekonanie, że podążamy 

za Panem. Nawet jesteśmy gotowi to udowodnić wskazując na nienaganny sposób życia. 

Ale Franciszek przecież też nie robił nic złego. Realizował tylko swoje pragnienia            

o sławie, majątku i lepszej pozycji społecznej. Pominął tylko mały szczegół: nie pytał czy 

Bóg tego właśnie chce dla niego. Stąd jego milczenie? Z tego też powodu poczuł się 

jakby przyparty do ściany przez Kogoś, kto wiedział o nim więcej niż on sam. Poczuł się 

prześwietlony na wylot i w tak nieoczekiwany sposób zdiagnozowany. Zdumiony             

i niejako łagodnie przymuszony łaską Bożą pierwszy raz o coś zapytał: Panie, co chcesz, 

abym czynił?. To, co usłyszał w odpowiedzi też było niemałym zaskoczeniem: Wróć do 

swojej ziemi, a tam się dowiesz co masz czynić. 

 

Jak Franciszek wytłumaczy powrót swoim bliskim? Tak wiele zainwestowano w tę 

wyprawę - nie tylko pieniędzy, ale i nadziei, że rycerskie laury przysporzą chwały całej 

rodzinie. Tymczasem on wraca z niczym. I co? Powie im, że słyszał głos Pana? Kto mu 

uwierzy, a jeżeli nawet, to kto to zrozumie? Ale czy faktycznie niedoszły szlachcic wraca  

z niczym? On sam już wie, że wydarzyło się coś o wiele ważniejszego niż pasowanie na 

rycerza. Dlatego w jego biografii czytamy, że „Z pośpiechem i wielką radością wybrał się 

o świcie w powrotną drogę do Asyżu, mając nadzieję poznania woli Boga, który ukazał 

mu to wszystko i otrzymania od Niego wskazówek dotyczących własnego zbawienia. 

Jego serce już zostało przemienione. Zrezygnował z podróży do Apulii. Nie pragnął już 

niczego innego, jak tylko dostosowania się do woli Bożej”. Franciszek doświadczył 

porażki, ale nie dlatego, że coś ze swojej strony zaniedbał, że poddał się lenistwu czy 

próżności. Wiele wysiłku włożył, aby zrealizować swoje plany i konsekwentnie do nich 

dążył. Był człowiekiem czynu. Co zamierzył, natychmiast realizował. Dlatego nie był 

przygnębiony. Wiedział już, że z pośpiechem i wielką radością, bez osiągnięcia celu, 

wraca się tylko z takich życiowych podróży, z których wycofuje nas spotkanie z Panem. 

  



 

33..  ZZaammiieesszzkkaajj  sswwoojjee  sseerrccee  

  

Franciszek dostał nakaz od Boga, aby wrócić do domu. Do jakiego domu? Był on synem 

kupca, ale wcale nie miał zamiaru poprzestać na tym, czym zajmował się jego ojciec. 

Pomagał mu, ale nie chciał tego robić całe życie. Pragnął czegoś więcej - marzył              

o wyższym poziomie życia, o sławie, a nie o handlu i liczeniu pieniędzy. Stąd też ta jego 

wyprawa, aby u boku hrabiego Gentilisa zrealizować swoje pragnienia. Podobnie i my nie 

zawsze jesteśmy zadowoleni z tego, w jakiej rodzinie przyszliśmy na świat, jakich mamy 

rodziców czy z tego jak ukształtowały nas realia życia rodzinnego i społecznego. Dlatego, 

gdy tylko nadarza się sprzyjająca sytuacja robimy wszystko, żeby oderwać się od tego,     

z czego nie jesteśmy zadowoleni, co nie czyni nas szczęśliwymi. Tymczasem takie 

odcięcie się od przeszłości niczego nie polepszy, jedynie wewnętrznie nas rozbije. Nikt 

nie może istnieć bez korzeni. Wyrwane z ziemi drzewo, czy gałąź odcięta od pnia, po 

prostu usychają, a nie zmieniają się w coś piękniejszego. Trzeba zaakceptować swoje 

życie, trzeba zamieszkać swoją ziemię, bo właśnie tam Bóg chce nam objawić swoją 

wolę.  

 

On nigdy nie przemawia do nas ot tak sobie, jak to nieraz czyni człowiek. Jego słowa 

zawsze mają znaczenie zbawcze i ich celem jest nawrócenie ludzkiego serca, aby 

otworzyło się na działanie Jego łaski. Chodzi więc o zaproszenie Boga do wszystkich 

przestrzeni swojego życia. Nie jest to wcale takie proste, jakby się wydawało, ponieważ 

nie polega na ustnej deklaracji, ale na zmianie wewnętrznej postawy. Każdy z nas, choćby 

nigdzie nie podróżował, sercem może być bardzo daleko od swojego domu, od swojej 

ziemi, od rzeczywistości swojego życia - może po prostu nie być u siebie, bo jest mu tam 

źle. Ponieważ cierpienia staramy się unikać, uciekamy przed nim na różne sposoby: jedni 

w ambicje naukowe czy zawodowe albo  w wir pracy; inni w obezwładniający smutek       

i przygnębienie dopełniane bezsensownymi marzeniami o tym „co by było gdyby”. 

Jeszcze inną formą ucieczki jest odrealnianie swojego świata przez znieczulanie 

alkoholem, narkotykami czy innymi używkami, aby chociaż przez chwilę nie myśleć        

o tym, jak jest nam niedobrze z tym, kim jesteśmy. Możliwości jest bardzo wiele. 

Niestety wcześniej czy później rozbijemy się o ten nasz sztucznie wykreowany lepszy 

świat, jak okręt o lodową górę. Co wtedy? Czy jest jakiś ratunek dla życiowych 

rozbitków? Jest - trzeba wrócić do rzeczywistości swojego życia, jakkolwiek nieciekawie 

by tam było i jeszcze wpuścić do swojego domu Chrystusa. On ze swoją łaską czeka 

właśnie tam - u nas - w naszej ziemi,   w której zasiał ziarno naszego życia i dał wzrost. 

Jeżeli nas nie ma u siebie, to rozmijamy się z Tym, który jako jedyny potrafi posklejać 



nasze popękane życie. Franciszek też rozbił się o swoją lodową górę. Była nią choroba, 

zwykła słabość ciała. Dzięki temu w jego sercu zrobiła się jakaś szczelina, przez którą 

Bóg dostał się do jego wnętrza. To był początek nawrócenia młodego Bernardone. 

Prawdziwe nawrócenie zawsze najpierw dotyka serca. Jeżeli ono zwróci się ku Bogu, to 

wszystko inne powoli skoncentruje się wokół woli Bożej. Zmiana jest tak radykalna, że 

choćbyśmy wcześniej nie przywiązywali zbytniej wagi do słowa Bożego, to po tym 

dotknięciu łaski jesteśmy gotowi uczynić wszystko, czego Bóg od nas zażąda.  

 

Franciszek spotkał Pana, a On pozyskał serce Franciszka. I chociaż pozornie wrócił on do 

dawnego stylu życia, to jednak wewnątrz był już kimś trochę innym. Gdy jego rówieśnicy 

świetnie się bawili, idąc ulicami miasta, Franciszek podążał za nimi w zadumie                 

i milczeniu. Pytania usłyszane w Spoleto głęboko przeorały jego serce, nie mógł o nich 

zapomnieć. Otrzymał obietnicę, że wkrótce zostanie mu wyjawione, co ma czynić, więc 

czekał. Był jak ziemia gotowa do przyjęcia ziarna, ale Siewca nie przychodził. Słowo 

Boga wprowadziło Franciszka w kryzys. Niby Pan pochwycił jego serce, ale teraz gdzieś 

się ukrył. Jak długo trzeba będzie czekać na Jego drugie słowo? A może wszystko było 

tylko złudzeniem, może to jedynie bujna wyobraźnia, może niepotrzebnie zawracał           

z drogi do Apulii?  

 

Podobne wątpliwości nasuwają się każdemu, kto po jakimś dotknięciu Bożej łaski - 

choćby w czasie rekolekcji czy pielgrzymki - wraca do swojego wcześniejszego 

środowiska. Pamięć nie pozwala wymazać tego, co tak poruszyło nasze wnętrze, ale        

w domu, w pracy ci sami ludzie jak dawniej, tylko my jacyś inni, jakby nieobecni, 

oczekujący na coś, co nawet trudno racjonalnie uzasadnić, albo jasno określić. Jednak 

Bóg jest wtedy bliżej nas niż myślimy. On ma swoją własną pedagogię - nieco inną niż 

ludzka i dlatego nie zawsze ją rozumiemy. On wie najlepiej kiedy zrobić następny krok. 

Wie, że człowieka dopiero co wyrwanego ze zgiełku dotychczasowego życia trzeba 

najpierw wyciszyć, rozsmakować w milczeniu, trzeba skłonić do refleksji, do stawiania 

pytań; wzbudzić tęsknotę za ponownym doświadczeniem bliskości Boga - a na to 

potrzebny jest czas. Do tak spragnionej dotknięcia duszy Pan Bóg ma już wtedy 

swobodny dostęp. Gdy serce trwa w oczekiwaniu, wtedy nawet panujący wokół hałas nie 

może stanąć na przeszkodzie. Najważniejsza jest cisza w duszy człowieka. Widać to 

wyraźnie na przykładzie historii Franciszka. Pan nawiedza jego serce nie w kościele, nie 

w domowym zaciszu, ale na ulicy, w otoczeniu rozbawionych i hałaśliwych przyjaciół.   

W jednym z życiorysów czytamy, że: „Słodycz tak cudowna napełniła jego serce, że nie 

mógł ani mówić, ani poruszać się (…), jak sam później wyznał, nawet gdyby cięto go na 

kawałki, nie byłby w stanie  ruszyć się z tego miejsca”. Oczywiście nie uszło to uwadze 



towarzyszy zabawy. Zaczęli więc żartować, pytając czy tak rozmyśla o ożenku. Wówczas 

Franciszek im odpowiedział: „Powiedzieliście prawdę, ponieważ myślałem o wzięciu 

oblubienicy szlachetniejszej, bogatszej i piękniejszej, aniżeli kiedykolwiek widzieliście”.  

 

Od tej chwili jego serce zostało naprawdę zawładnięte przez oblubienicę, którą było 

„prawdziwe życie religijne, dzięki ubóstwu szlachetniejsze, bogatsze i piękniejsze niż 

wszystko inne”.  



NNNAAAWWWRRRÓÓÓCCCEEENNNIIIEEE   ---   PPPRRRZZZEEEBBBAAACCCZZZEEENNNIIIEEE   
 

11..  SSeerrccee  uubbooggiiee……  
 

Dogłębne nawrócenie przejawia się w wewnętrznej przemianie ludzkiego serca, która 

konsekwentnie prowadzi do radykalnej zmiany sposobu życia. Widać to również              

w historii nawrócenia św. Franciszka z Asyżu. Od kiedy został dotknięty słowem Pana 

jego wnętrze rozpalał płomień żarliwej modlitwy. W blasku tego ognia dostrzegał jak 

niewiele znaczą przyjemności i zabawy w porównaniu ze szczęściem jakiego 

doświadczał, gdy Pan Jezus nawiedzał jego duszę. Dlatego coraz częściej poszukiwał 

ciszy i samotności, udając się do pobliskiej groty na modlitwę, w czasie której pewnego 

dnia usłyszał kolejne słowa Pana: „Franciszku, to wszystko, co kochałeś i pragnąłeś 

posiadać według ciała, trzeba, abyś uznał za godne wzgardy i nienawiści, jeżeli chcesz 

znać Moją wolę. Gdy później zaczniesz czynić to, co wydawało ci się kiedyś miłe             

i słodkie, będzie dla ciebie nie do zniesienia i przykre, w tym zaś do czego odczuwałeś 

wstręt, znajdziesz wielką słodycz i rozkosz bez miary”.  

 

Co miały znaczyć te słowa? Franciszek nie wiedział, ale z radością je przyjął. Ponieważ 

usłyszał wezwanie do odrzucenia tego, do czego dotąd był przywiązany, zaczął więcej 

uwagi zwracać na potrzeby innych, a nie własne. Wcześniej - dla własnej przyjemności 

bywał rozrzutny - teraz z wielką hojnością obdarowywał tych, którzy potrzebowali 

wsparcia. Gdy nie miał przy sobie pieniędzy oddawał żebrakom własne ubrania. W domu 

zaś kładł na stole wiele chlebów, żeby móc obdarować nimi biednych. Udał się też na 

pielgrzymkę do Rzymu, do Świętego Piotra, gdzie oburzony małymi ofiarami ludzi, rzucił 

całą garść monet, czym wzbudził niemałe zainteresowanie obecnych tam osób. Jeszcze 

obce mu były słowa Ewangelii o tym, jak dawać jałmużnę: „Starajcie się dobrych 

uczynków nie spełniać na pokaz, po to, by was ludzie podziwiali (…). Gdy ty wspierasz 

potrzebującego, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twój czyn pozostał    

w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi także to, co ukryte, nagrodzi ciebie” (Mt 6, 1. 3). 

Młody Bernardone przebrał się  też w żebracze łachmany i przed bramą świątyni prosił 

przechodniów o wsparcie, żeby zakosztować losu najuboższych. I chociaż zachowania 

Franciszka były bardziej powodowane młodzieńczą spontanicznością niż dojrzałą decyzją 

przylgnięcia do ewangelicznego ideału ubóstwa, to jednak świadczyły o pragnieniu 

poddania się Bożemu słowu. To nie szkodzi, że nie zrozumiał jeszcze głębi wezwania do 

ubóstwa, które miało go otworzyć na przyjęcie największego skarbu, którym jest sam 

Bóg. Najważniejsze, że nie oczekiwał biernie, aż coś się samo stanie - czynił to, na co 

było go wówczas stać i właśnie w ten sposób żłobił w swoim sercu miejsce na dalsze 

działanie Bożej łaski.  

 



Franciszkowe doświadczenie ukazuje prawdę o wąskiej drodze wiodącej do nawrócenia, 

o ciasnej bramie ogołocenia (por. Mt 7, 13-14), która uwalnia nas od zbędnych obciążeń, 

bo „łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa 

Bożego” (Mk 10, 25). Stąd każdy człowiek, który pragnie wkroczyć na drogę wiodącą do 

przemiany życia musi przejść przez bramę ubóstwa. Należy ją rozumieć jako 

rzeczywistość, która dotyczy nie tylko dóbr materialnych, ale także pragnień, uczuć, 

oczekiwań oraz osób, z którymi jesteśmy złączeni różnymi relacjami. Ubóstwo bardzo 

mocno złączone jest z wolnością, do której wyswobodził nas Chrystus (por. Ga 5, 1). 

 

Jeden z autorów piszących o ubóstwie podkreślał, że człowiek może być przywiązany 

nawet do pustego worka, czyli tego, czego nie posiada. Jego myśli wówczas nieustannie 

krążą wokół tego czego mu brak. Jest to osoba wiecznie niezadowolona, nieszczęśliwa, 

która nie ceni tego, co ma, ale ciągle wzdycha do tego, by mieć więcej, albo żeby posiąść 

coś, co inni mają. Jest to zniewolenie doświadczeniem braku upragnionych dóbr 

doczesnych, które w mniemaniu owego człowieka uczyniłyby go szczęśliwym. Pan Jezus 

nie bez powodu jako pierwsze z błogosławieństw wymienił to dotyczące duchowego 

ubóstwa, albowiem tylko ono otwiera dostęp do skarbów królestwa niebieskiego (Mt 5, 

3). Człowiek o ubogim sercu swój wzrok kieruje o wiele głębiej. Wielbi Boga i ufa Jego 

dobroci w zdrowiu i w chorobie, w dostatku i w biedzie. Święty Paweł w Liście do 

Filipian napisał: „nauczyłem się zadawalać tym, co mam. Umiem żyć biednie i bogato. 

Potrafię dostosować się do każdej sytuacji: i jeść do syta, i głodować,  

i żyć bogato i ubogo. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 12-13).  

 

Gdy otwieramy się na łaskę nawrócenia, Pan Bóg na pewno poprowadzi nas przez bramę 

ubóstwa, abyśmy doświadczyli pełni wolności dzieci Bożych. „Osoba uboga ma wszystko 

u Boga” twierdził bł. Honorat Koźmiński duchowy syn Franciszka. Tak więc człowiek     

o ubogim sercu niczego sobie nie przywłaszcza, nie zatrzymuje się na powierzchni 

zdarzeń, jest wdzięczny za to, co ma i ufnie powierza Panu Bogu siebie i wszystko            

z czym się zetknie w codziennym życiu. „Bóg mój i wszystko moje” - mówił po swoim 

nawróceniu Franciszek, który tak umiłował ubóstwo, że nazywano go Poverello - 

Biedaczyna. Określenie to przylgnęło do niego niczym drugie imię.  

  



22..  TTwwaarrzząą  ww  ttwwaarrzz……  
  

 

Poszukując samotności i ciszy, Franciszek zapewne wielokrotnie wracał myślą do słów, 

które poruszyły go wewnętrznie na modlitwie, które zapowiadały przemianę goryczy  

w słodycz, a słodyczy w gorycz. Pewnego dnia, gdy jechał konno drogą pod Asyżem, 

wyrwał go z zadumy dźwięk kołatki trędowatego. W czasach Franciszka ta choroba była 

czymś podobnym do wirusa HIV czyli do AIDS. Nie znano lekarstwa na trąd, a zarazić 

się nim można było bardzo łatwo np. przez dotyk. Dlatego trędowaci wzbudzali ogromny 

lęk, byli izolowani, usuwani na margines społeczeństwa i skazywani na powolne 

umieranie w ogromnych cierpieniach. Ponadto żyli w skrajnej nędzy, licząc jedynie na 

jałmużnę ludzi zdrowych ponieważ nie wolno im było nigdzie pracować. Mieli też 

obowiązek sygnalizować dzwonkiem lub kołatką swoją obecność w pobliżu drogi czy 

zabudowań, aby każdy mógł w porę uniknąć spotkania z nimi.  

 

Młody Bernardone był wrażliwy na ludzkie cierpienie więc często wspierał trędowatych, 

ale nigdy nie czynił tego osobiście. Szukał jakiegoś pośrednika, bo już sam ich widok        

i niemiły zapach wzbudzały w nim mdłości. Niekiedy jednak był zmuszony przejeżdżać 

w pobliżu ich obozowiska. Wówczas odwracał twarz w drugą stronę, żeby na nich nie 

patrzeć, i dłońmi zatykał sobie nos, żeby nie czuć odoru gnijącego ciała. Tym razem 

jednak był zbyt zamyślony, żeby w porę dostrzec niemiłego przechodnia, ale na dźwięk 

kołatki mógł jeszcze zmienić kierunek jazdy. Wystarczyło spiąć konia ostrogami               

i powstrzymując na chwilę oddech, szybko odjechać, oddalić się na bezpieczną odległość, 

wyrzucić z pamięci to przykre spotkanie i zająć się czymś przyjemniejszym. Jednak 

Franciszek uczynił inaczej: „zadając sobie gwałt, zsiadł z konia i dał trędowatemu 

wsparcie, całując go w rękę. Otrzymawszy zaś od niego pocałunek pokoju wsiadł na 

konia i kontynuował swoją przejażdżkę. Gdy się oddalił, poznał prawdziwość Bożej 

obietnicy; co było dla niego tak gorzkie niegdyś, a mianowicie widok i kontakt                 

z trędowatymi, zostało zamienione w słodycz”. 

 

Dlaczego Franciszek nie uciekł? Dlaczego nie odwrócił twarzy? Więcej! Skąd mu 

przyszło do głowy, żeby całować trędowatego? Mógł przecież dać pieniądze i odjechać. 

Jego zachowanie było zupełnie nieracjonalne, wręcz nierozsądne. Groziło zarażeniem 

śmiertelną chorobą i w konsekwencji dołączeniem do grona tych, którymi tak bardzo się 

brzydził. Dlaczego więc zachował się w taki sposób? Pamiętajmy, że przemiana goryczy 

w słodycz była warunkiem objawienia woli Bożej. Franciszek chciał ją poznać, a więc 

Pan Bóg stworzył ku temu odpowiednie warunki. Skonfrontował go z tą rzeczywistością, 

która wymagała przemiany. Stawiając mu na drodze tego chorego człowieka niejako 

zmusił go, żeby uświadomił sobie swoją postawę i uczucia wobec trędowatych, żeby 



przełamał wstręt, żeby została usunięta bariera, która dotąd przeszkadzała mu                  

w pełniejszym otwarciu na Boga i Jego wolę.  

 

Co jednak trędowaty ma wspólnego z Bogiem? Skoro Bóg mieszka we wnętrzu każdego 

człowieka, to choćbyśmy pomijali w swoim życiu tylko jedną niemiłą osobę, odrzucamy 

w ten sposób Boga. Pozostanie On odepchnięty, niechciany, znienawidzony w tej właśnie 

jednej ludzkiej twarzy, w której ukryte jest Jego oblicze. Stąd, gdy w naszym życiu mamy 

problem z rozeznaniem czego Bóg od nas oczekuje, gdy narzekamy, że nie ma Go wtedy, 

gdy najbardziej potrzebujemy Jego wsparcia, warto zastanowić się czy nie przeszkadza 

nam w tym jakiś trędowaty. Może istnieje jakaś niemiła rzeczywistość, którą od dawna 

obchodzimy z daleka, której nie chcemy zobaczyć, z którą nie chcemy się spotkać? Może 

nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że odwracamy ze wstrętem swoje oczy od kogoś, 

kogo trzeba zauważyć i ucałować.  

 

Jak rozpoznać trędowatego lub trąd? Może w naszym życiu ich nie ma? Może ten 

problem nas nie dotyczy? W poszukiwaniu odpowiedzi najlepiej zacząć od zadawania 

sobie istotnych pytań: co napełnia mnie goryczą, obrzydzeniem, zniechęceniem?, czy jest 

ktoś, kogo nienawidzę, z kim nie chcę się spotykać, rozmawiać, kogo nie akceptuję, nie 

toleruję ani jego sposobu życia, ani obecności, ani tym bardziej bliskości?, czy jestem 

zadowolona (y) z tego, kim ja jestem, co robię, jak wyglądam, jaką mam rodzinę?,            

z jakimi uczuciami  w sercu budzę się rano?, czy z przyjemnością spoglądam w lustro? 

Gdy w kontekście tych, czy podobnych pytań, przyjrzymy się dokładniej naszym 

relacjom z ludźmi i z otaczającą nas rzeczywistością, szybko dostrzeżemy trąd. Najłatwiej 

rozpoznamy go w innych osobach, do których czujemy niechęć czy wstręt, które stanowią 

dla nas jakieś zagrożenie, których wolimy unikać. O wiele trudniej jest zobaczyć 

trędowatego w sobie. Niechętnie myślimy o tym, co nas odrzuca od siebie samych, bo to 

męczy, bo jest nam z tym źle. Spychamy więc wszystko w jakiś ciemny kąt i mamy 

nadzieję, że kiedyś coś się zmieni. Uciekamy jak najdalej od tego, co boli - w cokolwiek: 

w alkohol czy inne używki, w świat wirtualny (powieści, seriale, gry komputerowe),        

w pracę,   w zabawę - aby choć trochę poczuć się wolnym od ciężaru własnego istnienia. 

Niestety  zazwyczaj bywa odwrotnie - problemy nie znikają, ale urastają do takich 

rozmiarów, że nie wiadomo, gdzie je pomieścić i co z nimi zrobić… 

 

Innym trądem, który domaga się dotknięcia może być grzech - własny lub cudzy. Tutaj 

często pojawiają się trudności. Może jeszcze grzechy innych łatwiej jest zobaczyć, bo to 

właśnie one czynią ludzi tymi obcymi dla nas, a niekiedy nawet ohydnymi w naszych 

oczach. Gorzej radzimy sobie  z wykryciem własnych przewinień, z utożsamieniem się        

z mianem grzesznika, kogoś nieczystego - trędowatego. Łatwiej jest kogoś obarczyć winą 

za swoje cierpienia i nieszczęścia, niż przyznać się do swoich błędów. Tymczasem, 



sięgając do historii Franciszka, należy zauważyć bardzo istotny fakt. Zanim złożył 

pocałunek na dłoni trędowatego musiał zadać sobie gwałt i zsiąść z konia. Gwałt, to 

słowo, które nie niesie ze sobą żadnych dobrych skojarzeń. Jest z nim związane 

cierpienie, a więc Franciszkowi nie było łatwo przełamać obrzydzenie i postąpić zupełnie 

wbrew swojej naturze, a jednak to uczynił. Zsiadł z konia, stając na tym samym poziomie, 

co trędowaty i wtedy go ucałował. Już nie patrzył na niego z góry. Stanął naprzeciw tego 

niepożądanego przechodnia jak równy z równym. Franciszek zdał sobie sprawę z tego, że 

też jest trędowaty, tyle że nie na ciele, co też sam napisał w Testamencie: „Gdy byłem      

w grzechach, widok trędowatych wydawał mi się bardzo przykry. I Pan sam wprowadził 

mnie między nich i okazywałem im miłosierdzie. I kiedy odchodziłem od nich, to co 

wydawało mi się gorzkie, zmieniło mi się w słodycz duszy i ciała”. Franciszek bardzo 

potrzebował tego spotkania, żeby zrozumieć jak bardzo jego serce zarażone było 

groźniejszym trądem niż choroba ciała - pragnieniem wielkości, które chciało rozminąć 

się z prawdą o autentycznym, wielkim życiu, w którym nie można odepchnąć żadnego 

człowieka, nawet najbardziej odrażającego. Dlatego przez spotkanie z człowiekiem, który 

dotąd był mu wstrętny, został wprowadzony w samo centrum swojego wewnętrznego 

nieładu. Gdy stanął twarzą w twarz z trędowatym, gdy dotknął jego gnijącego ciała, 

ucałował dłoń, zrozumiał, jak wielkim nędzarzem dotąd był on sam…  
  



33..  PPrrzzeebbaacczzeenniiee  --  uuzzddrroowwiieenniiee  
  

 

To co gorzkie zmieniło się w słodycz duszy i ciała, bo Franciszek, dzięki zrządzeniu 

Bożej Opatrzności, przełamał się wewnętrznie. Pierwszy raz zrobił coś zupełnie wbrew 

sobie, a tak wiele przez to zyskał dla siebie. Potraktował z miłością trędowatego                

i doświadczył miłosiernej miłości od Pana - został uzdrowiony. Nie zaraził się chorobą, 

nie umarł fizycznie, ale na nowo się narodził - narodził się z Ducha, według tego, co 

powiedział Jezus do Nikodema: „Żaden człowiek nie może zobaczyć królestwa Bożego, 

jeśli się nie narodzi  na nowo. Co się narodziło z ciała pozostanie cielesne, natomiast co 

się zrodziło z Ducha, jest duchowe. Trzeba,  abyście narodzili się na nowo” (J 3, 3. 6-7).  

 

Biografowie zgodnie twierdzą, że spotkanie z trędowatym było fundamentalnym 

wydarzeniem w życiu Franciszka. Dokonał wówczas świadomego wyboru. Porzucił 

dotychczasowy sposób życia. Nie chciał być już bogatym kupcem, ani sławnym 

rycerzem. Wszedł między trędowatych - samotnych, wyobcowanych, biednych, 

odrzuconych, pogardzanych. Usługiwał im, okazując miłosierdzie, ale nie jako bogaty 

mieszczanin czy szlachcic, ale jako jeden z nich, jako ich przyjaciel.  

 

Zauważmy, że trędowaty ucałowany przez Franciszka pozostał trędowatym. Zmiana 

dokonała się w sercu młodego Bernardone. Bóg uzdrowił nie tylko jego wnętrze, ale               

i wszystkie zmysły. Już nie odwracał głowy na widok innych ludzi, nie omijał ich, by 

przypadkiem nie poczuć przykrego zapachu, nie wzdrygał się na dźwięk kołatki 

trędowatego, nie lękał się dotknąć ropiejących ran, a nawet ustami poczuć ich smak. Tak 

też dzieje się w naszym życiu, gdy w kierunku naszych trędowatych czy trądów zrobimy 

ten jeden gest – gdy przełamiemy się, stając oko w oko z tym, co jest nam wstrętne, 

niemiłe, obrzydliwe i... dotkniemy! Dotkniemy spraw, które omijaliśmy z daleka. 

Dotknąć, to znaczy przyjąć fakt, że są i stanowią część tego świata, w którym jest nam 

dane żyć. Ta przykra rzeczywistość nie zmieni się przez moje dotknięcie, bo np. alkoholik 

pozostanie alkoholikiem, bo nie cofnie się czas i moja historia życia już będzie taką jaką 

dotąd była, bo być może zło przeze mnie zasiane rozrosło się już w potężne drzewo…  

 

Dotyk uzdrawia tych, którzy dotykają, a więc nas samych. Dlatego Pan Bóg chce, abyśmy 

dotykali swoich trędowatych, abyśmy przebaczali tym, którzy przeciw nam zawinili.  

Każdego z nas - jak Franciszka - On sam wprowadza między nich, umacniając przy tym 

swoja łaską. Bez niej - nie łudźmy się - nie bylibyśmy w stanie służyć tym, którzy 

zagrażają naszemu życiu w tak realny sposób jak choroba, którą Franciszek mógł się 

zarazić i podzielić los swoich nowych, odrzuconych na margines życia społecznego 

przyjaciół. Ucałowanie trądów sprawia zmianę sposobu ich widzenia. Odzyskujemy Boży 



wzrok. Przecież my sami i ci, którzy nas skrzywdzili, jesteśmy dziećmi tego samego 

Boga. On patrząc na każdego z nas wypowiada słowa miłości: dobrze, że jesteś! Nikogo 

nie pomija, nikim nie gardzi, od nikogo się nie odwraca. Dla zbawienia nas wszystkich 

poświęcił życie swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Bóg pierwszy zrobił dla nas to, czego 

my boimy się najbardziej - umarł! Wcześniej wziął na siebie wszystkie ludzkie trądy. 

Cała obrzydliwość skażonego złem świata spadła na nieskalanie czystego i niewinnego 

Syna Bożego.  

 

Oto nasz trędowaty (!), o którym tak pisał prorok Izajasz: „Nie było w nim blasku, ani 

wspaniałości, które by przyciągały nasz wzrok, ani wyglądu, który by się nam podobał. 

Wzgardzony  i odtrącony przez ludzi, doświadczony chorobą i cierpieniem, jak ktoś, 

przed kim zasłania się twarz. On dźwigał nasze choroby i wziął na siebie nasze cierpienia, 

a my uznaliśmy go za ukaranego, pobitego i pognębionego przez Boga. Lecz on był 

zraniony za nasze grzechy, zmiażdżony za nasze winy. Dla naszego zbawienia znosił 

karcenie, przez jego rany zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy błądziliśmy jak owce, każdy 

szedł własną drogą, a Pan sprawił, że jego ugodziły winy nas wszystkich” (Iz 53, 2b-6).   

 

Wszyscy pobłądziliśmy - podkreśla Izajasz. Wszyscy, bez wyjątku! Dlatego nikt z nas nie 

ma prawa uważać się za lepszego od innych. Wszyscy jesteśmy grzesznikami 

potrzebującymi miłosierdzia i właśnie dlatego Franciszek zsiadł z konia, by stanąć przed 

trędowatym, jak równy z równym.  Może zrozumiał, że tak wygląda Chrystus w tym 

właśnie człowieku. Tak wygląda każdy z nas w oczach Chrystusa, gdy jesteśmy               

w grzechach i On nie lęka się, ani się nie brzydzi nas dotknąć łaską uzdrawiającego 

przebaczenia (por. Mt 8, 1-4). Każdy więc, kto pragnie zbliżyć się do Boga i zrozumieć  

Jego słowa, będzie wprowadzony między trędowatych, aby w konfrontacji z nimi poznał 

stan swojego serca i ucałował trądy, które stoją na drodze wiodącej do przemiany życia.  

 

Ale czy Bóg wymaga od nas, abyśmy ucałowali grzech, który przecież odłącza nas od 

Jego łaski, krzywdzi nas samych i innych ludzi? Czy żąda, abyśmy rzucili się w ramiona 

tych osób, które nas zabijają swoimi słowami i czynami? Jak powiedzieć do agresywnego 

człowieka, który zniszczył nam życie: dobrze że jesteś?! Komu przejdzie to przez gardło? 

Czego więc oczekuje od nas Bóg stawiając w obliczu naszych trądów?  

 

Zacznijmy od tego, że wszystko, co Bóg stworzył jest dobre, a więc i ja, i ten człowiek, 

któremu nie mogę przebaczyć. Więcej! Istnienie każdego z nas jest realizacją 

odwiecznego zamysłu Boga i stanowi część niepojętego dla nas dzieła zbawienia. Bóg, 

kochając słabego, zranionego zmazą grzechu człowieka, kieruje słowo ostrzeżenia: „jeśli 

nie postępujesz dobrze, grzech czyha u twych drzwi i cię pociąga, a przecież ty masz nad 

nim panować” (rdz 4, 7b). Nawet jeżeli człowiek Go nie posłucha i ulegnie złu, choć 



wstrętna jest Mu ludzka nieprawość, nie może przestać kochać tego, kogo z miłości 

powołał do istnienia. Będzie o niego walczył, aby się nawrócił i miał życie wieczne. Tak 

więc, Pan Bóg, patrząc na każdego z nas mówi: dobrze, że jesteś(!), ale gdy grzeszymy 

stwierdza: niedobrze, że taki jesteś, że tak bardzo odszedłeś od obrazu, na wzór którego 

cię stworzyłem. A gdy nas wprowadza między trędowatych, nie chce, abyśmy umiłowali 

trąd, bo nawet jako choroba ciała jest on wstrętny i wymaga leczenia. Pan Bóg pragnie 

tylko, abyśmy tak, jak On, przyjęli za dobre istnienie każdego człowieka, nie ze względu 

na jego czyny, ale dlatego, że tak, jak i my, jest on dzieckiem Bożym. Stąd nie muszę się 

rzucać na szyję komuś, kto mnie skrzywdził, ale nie mogę nim gardzić, nie mogę go 

krzywdzić. Święty  Franciszek będzie pouczał później w swoich Pismach: „Jeżeli nie 

możesz kogoś kochać, to przynajmniej nie czyń mu zła”. 

 

Dlaczego musimy pojednać się z ludźmi? Czy nie można inaczej? Czy nie da się 

prawdziwie nawrócić pomijając to, co jest trądem w naszym życiu? Niestety nie, bo jak 

napisał św. Jan Apostoł: „Jeżeli ktoś powie: Miłuję Boga, a jednocześnie nienawidzi 

swego brata, jest kłamcą. Kto nie miłuje swego brata, którego widzi, nie może miłować 

Boga, którego nie widzi. Takie otrzymaliśmy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje 

Boga, miłował też swojego brata” (1J 4, 20-21). Przebaczenie wymaga otwarcia się na 

moc Bożą, na działanie łaski Bożej w naszych sercach. Pamiętajmy, że gdy Franciszek 

spotyka trędowatego, ma już wcześniej przemienione serce i całym tym sercem zwrócony 

jest ku Panu. Modli się gorliwie, hojnie wspiera ubogich, szczerze pragnie poznawać 

wolę Boga i kierować się nią w codzienności. Podobnie i my musimy najpierw przyjąć 

moc łaski i miłości Boga, aby móc z miłosierdziem potraktować siebie i drugiego 

człowieka.  
  



NNNAAAWWWRRRÓÓÓCCCEEENNNIIIEEE   ---   DDDOOOJJJRRRZZZEEEWWWAAANNNIIIEEE   DDDOOO   MMMIIISSSJJJIII   
  

 

1. Ciemność i udręka… 
      

Nawrócenie jest procesem, w czasie którego dokonuje się przemiana naszych odniesień   

w stosunku do Boga, do bliźnich i do Kościoła. Widać to bardzo wyraźnie na przykładzie 

życia św. Franciszka z Asyżu. Najpierw Pan pozyskał jego serce i rozmiłował                   

w modlitwie, żeby mógł wsłuchiwać się w słowo Boże. Potem skonfrontował go               

z trędowatym, aby uwolnić od uprzedzeń i niechęci względem bliźnich. Odwiedzając 

trędowatych i służąc im, Franciszek, poczuł się naprawdę szczęśliwy. Wprawdzie wracał 

jeszcze do Asyżu, do swojego domu, do środowiska ludzi zdrowych i zamożnych, ale 

gdzieś głęboko w swoim sercu utwierdzał się w przekonaniu, że podążanie za Panem 

niewiele ma wspólnego z wygodnym i dostatnim życiem, i że nie tutaj jest jego miejsce.  

 

Teraz przyszedł czas na kolejny krok w kierunku przemiany życia. Zwiastunem tego  

etapu Franciszkowej metanoi było spełnienie drugiej części zapowiedzianej obietnicy: to, 

co dotąd było dla niego słodyczą powinno zamienić się w gorycz. Ponieważ po spotkaniu 

z trędowatym, młody Bernardone nadal nie miał jasności co do dalszych planów Bożej 

Opatrzności względem sposobu życia jaki miał podjąć, znowu gorliwie się modlił. Szukał 

- jak to określa Raulo Manselli -zewnętrznych ram dalszego postępowania. Udawał się 

więc  ze swoim przyjacielem do pewnej groty położonej w pobliżu miasta i w tym 

odosobnieniu usilnie prosił Boga, „by mu ustawicznie pomagał w zdobywaniu skarbu 

niebieskiego”. To samotne przebywanie na modlitwie jest potwierdzeniem jak intymną 

rzeczywistością jest rodząca się więź miłości między człowiekiem i jego Panem. Nie da 

się w nią wprowadzić żadnego towarzysza - nawet najbliższego i zaufanego przyjaciela - 

Franciszek pozostawiał go przed wejściem do groty. Czuł w sercu przynaglenie, aby być 

z Panem sam na sam.  

 

Niebawem przyszedł czas dotkliwej próby. Gdy w odosobnieniu gorliwie się modlił 

zaczął odczuwać głęboki lęk wywołany pokusami złego ducha, że stanie się garbaty          

i poskręcany jak pewna kobieta, która ze względu na daleko posuniętą deformację ciała 

budziła wśród mieszkańców Asyżu strach i obrzydzenie. Odtąd Franciszkowa modlitwa 

stała się udręką i ogromnym zmaganiem z wyobraźnią podsuwającą wspomnienia             

o kalekiej kobiecie oraz natrętnym przekonaniem, że takim szkaradnym plonem 

zaowocuje jego podążanie za Panem. Próby odsuwania tych myśli i wyobrażeń nie tylko 

kończyły się niepowodzeniem, ale wzmagały cierpienia, do których dołączyły 

wspomnienia nie tak przecież dawnego, grzesznego postępowania i niepewność czy         

w przyszłości zdoła oprzeć się złu. Nigdy dotąd modlitwa nie była tak przesycona 



goryczą. Bóg milczał, a udręki wciąż się nasilały. Na pewno nie bez znaczenia było to, że 

Franciszek wciąż przebywał w dawnym otoczeniu. Spotykał się więc z niezrozumieniem 

znajomych i bliskich, w których rodziły się obawy o stan zdrowia Franciszka. Nadal żył 

między nimi, ale będąc wewnętrznie przemieniony, jednocześnie przebywał jakby            

w innym świecie. Otoczony ludźmi nie miał żadnego wsparcia w człowieku. Radość, 

niegdyś tak obficie płynąca z modlitwy, zamieniła się w gorycz trwania przy Panu, 

trwania mimo wszystko: mimo pokus, mimo ciemności i niepewności. Franciszkowe 

serce stało się terenem uciążliwych wewnętrznych zmagań.  

 

Podobnie dzieje się w przypadku każdego człowieka, który dotknięty Bożą łaską zostaje 

pociągnięty do przemiany dotychczasowego sposobu życia. Po pierwszych 

doświadczeniach bardzo realnej bliskości Boga przychodzą chwile oschłości, pustki           

i jakby odczucia, że poddaliśmy się jakiemuś złudzeniu, że poniosły nas emocje, że tak 

naprawdę, to może wcale nie był Pan, może wpadliśmy w jakąś dewocję -  w jakąś 

wykrzywioną pobożność. Na pewno nie jest to przyjemne doświadczenie, gdy w sercu 

wszystko woła o bliskość, o jakiś znak, że Bóg nadal nas prowadzi, a jedyne czego 

doświadczamy to ból, lęk, pustka. Pojawiają się wówczas pytania: dlaczego niby mamy 

żyć inaczej niż dotąd? Dlaczego? Co było nie tak? Tyle ludzi nas otacza, żyją, pracują, są 

szczęśliwi, dlaczego akurat ja mam coś zmieniać?  A jeżeli już mamy być lepsi, to 

przecież i tak dużo się dokonało: zerwaliśmy z rozrywkowym trybem życia, modlimy się, 

przebaczamy, nie odwracamy się od nieprzyjaciół i od ludzi potrzebujących pomocy. Czy 

nie wystarczy? Czego jeszcze Pan Bóg oczekuje? Przecież już jest całkiem dobrze…  

 

Otóż, gdy Pan Bóg zostanie wpuszczony do wewnętrznej przestrzeni naszego świata 

myśli, uczuć, pragnień i działań; gdy zostanie zaproszony do tego, by objawił nam swoją 

wolę, wówczas trzeba się zgodzić także na Boży sposób działania, który raczej                 

w niewielkim stopniu odpowiada naszym ludzkim wyobrażeniom o nawróceniu. To, co 

Franciszek odczuwał jako milczenie Boga wobec dręczących go niepokojów                      

i wątpliwości, tak naprawdę było wypełnieniem danej mu wcześniej obietnicy przemiany 

słodyczy w gorycz.  

 

Tak więc Bóg nie milczał, ale przemawiał teraz nieco innym językiem. Nie jakimś 

poruszeniem serca, nie wewnętrznym głosem, ale konkretnym doświadczeniem. 

Franciszek musiał poczuć smak goryczy i wytrwać przy Panu mimo to, aby móc sięgnąć 

po więcej, aby nie zatrzymać się na powierzchni łaski nawrócenia - na samych emocjach, 

które nieuchronnie takiemu doświadczeniu towarzyszą. Trzeba przejść od tego, co się 

czuje do tego, czego się doświadcza, a wówczas będziemy musieli jedynie siłą woli trwać 

przy dobru,     za którym wcześniej się opowiedzieliśmy. Pan Jezus, dotykając naszego 

serca, oczekuje od nas przede wszystkim świadomej decyzji wejścia w dogłębne 



nawrócenie we współpracy z Nim, a to łączy się nie tyle z dobrym samopoczuciem, co      

z wysiłkiem woli, by się nie wycofać, gdy drogę spowijają mroki i gdy wydaje się, że 

podążamy w coraz większą ciemność. 



22..  SSppoottkkaanniiee  zz  ŻŻyyjjąąccyymm  PPaanneemm  

  

 Wewnętrzne udręki, których doznawał na modlitwie nie zniechęciły Franciszka do     

wytrwałego błagania Boga       o wskazanie, co ma dalej czynić. Ta wierność modlitwie, 

mimo doświadczanej goryczy, zaowocowała wkrótce kolejnym tchnieniem łaski. Pan Bóg 

dał mu poznać, że niebawem otrzyma odpowiednie pouczenie. I oto, jak czytamy             

w Relacji Trzech Towarzyszy, gdy przechodził koło kościoła św. Damiana, zostało mu 

powiedziane w duchu, by wszedł tam na modlitwę. Wszedł więc do kościoła i zaczął 

żarliwie błagać ukrzyżowanego Pana: „Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności 

mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, 

zrozumienie i poznanie, abym wypełnił Twoje święte i prawdziwe posłannictwo”. 

Wówczas Jezus przemówił do niego łagodnie i słodko: „Franciszku, czyż nie widzisz, że 

ten dom mój chyli się ku upadkowi? Idź więc i napraw mi go!” Drżący i zdumiony 

powiedział: „Panie, chętnie to uczynię”. Myślał, że chodziło o ten kościół, który                

z powodu starości był zagrożony rychłą ruiną.  

 

Było to pierwsze naprawdę mistyczne doświadczenie w życiu Franciszka. Odczuł            

w swojej duszy pewność, że ukrzyżowany Chrystus przemówił do niego. Dlatego aż drżał 

ze zdumienia. Zupełnie się tego nie spodziewał. Nie sądził, że modląc się usłyszy 

jakąkolwiek odpowiedź. Tymczasem ktoś zwrócił się do niego po imieniu(!) i to 

naprawdę był Pan (!) z wizerunku, który miał przed oczami. Jezus zwracał się do niego 

osobiście, słodko i łagodnie konkretyzując swoje oczekiwania: Czy nie widzisz tej ruiny? 

- zapytał - Idź, napraw mój dom.  

 

Kto z nas nie zadrżałby w takiej sytuacji? Niby wiemy, że Bóg nas wszystkich kocha, ale 

że każdego zna po imieniu, to raczej trudno sobie wyobrazić. A jednak - właśnie tak Bóg 

o nas myśli - o każdym osobno - po imieniu, w kontekście też konkretnego zadania, które 

mamy w życiu podjąć. Człowiek nawrócony musi otworzyć szeroko oczy, by dostrzec to, 

co ma do zrobienia w Kościele, a więc by odkryć swoją indywidualną drogę służby Bogu    

i ludziom. Każde ludzkie istnienie jest wkomponowane w odwieczne, stwórcze i zbawcze 

plany Boga względem konkretnego człowieka i całego świata. Nie ma przypadkowych 

istnień. Zostaliśmy stworzeni, aby swoim życiem uwielbić Boga i ubogacić istnienie 

innych osób.  

 

Nawrócenie, w którym Pan Bóg tak bardzo zbliża się do człowieka, pozwala odczuć 

ogromne szczęście, ale ono trwa tylko chwilę. Potem pozostaje już tylko wspomnienie     

o tej bliskości Pana, które ma stać się naszą siłą w wędrówce przez niełatwą codzienność. 

Zauważmy, że Pan Jezus przemówił do Franciszka w kościele zagrożonym ruiną - 

chylącym się ku upadkowi. Ukrzyżowany Zbawca pyta: „czy nie widzisz?” Trzeba więc 



najpierw zobaczyć ruinę, ale też na tym nie poprzestać - zobaczyć i nie przestraszyć się; 

zobaczyć po to, by zlitować się nad nią tak, jak Bóg lituje się nad wszelką ruiną, 

zmieniając pustynię w piękny ogród (por. Iz 51,3).  

 

Człowiek, który wchodzi w bliższą zażyłość z Bogiem, wsłuchuje się w Jego słowo           

i pragnie poznawać Jego wolę, dostrzeże w pewnym momencie również i to, co w jego 

otoczeniu chyli się ku upadkowi i wymaga naprawy. W ruinie mogą być np. relacje 

małżeńskie, rodzinne, wspólnotowe, przyjacielskie, ale także nasze sumienia, emocje, 

zdrowie czy też sprawy zawodowe. To wszystko są walące się budowle ludzkiego życia. 

Zapewne je zauważamy, ale jak wchodzimy do ich wnętrza? Czy na pewno z modlitwą?, 

czy może raczej ze złością i krytyką, z zaciśniętymi pięściami, a może nawet                     

z obezwładniającą rezygnacją? Franciszek przechodząc obok walącego się małego 

kościółka został łaską Bożą przynaglony, żeby wejść do niego na modlitwę. Wewnątrz 

zobaczył wizerunek ukrzyżowanego Jezusa i modląc się przed Nim usłyszał, co ma 

czynić. Znamienne jest to, że nie gdzieś na łonie przyrody i nie w pięknej katedrze, ale    

w ruinie - w czymś, czego się lękamy, co byśmy chcieli ominąć, albo od czego uciec, albo 

po prostu zniszczyć, żeby nie zwaliło się nam na głowę - właśnie w tym objawia się wola 

Boża. Dlaczego?, bo w samym centrum ruiny zamieszkuje sam Zrujnowany, 

ukrzyżowany Pan i objawia się każdemu, kto Go cierpliwie i szczerze poszukuje.  

 

W tym miejscu może ktoś pomyśleć: to przecież było romantyczne średniowiecze, więc 

rozmarzony Franciszek swoim rozpalonym umysłem usłyszał to, co chciał, na pewno 

uległ złudzeniu. Otóż nie! Bóg naprawdę daje się poznać w ruinach. Podobne 

doświadczenie miał również Tomáš Halik, jeden ze współczesnych, najbardziej 

poczytnych katolickich teologów, czeski ksiądz potajemnie (ze względu na panujący 

wówczas reżim komunistyczny) wyświęcony w 1978 roku. W swojej książce Cierpliwość 

wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą wspomina: „Dobrze pamiętam chwilę, gdy jako 

osiemnastoletni romantyk, który zaczynał lekturę Biblii (…) pielgrzymowałem do 

pewnego kościoła - zburzonego, z rozwalonym dachem, jakich wtedy było wiele na 

czeskim pograniczu - żeby się upewnić, czy wierzę w Boga, czy nie. Tak, ten na wpół 

zburzony kościół - całkowicie pozbawiony obrazów - sam był obrazem Kościoła tamtych 

czasów w naszym kraju; ale i ten kościół, kościół niemający nawet ołtarza, był miejscem, 

gdzie do szukającego mógł mówić Bóg. (…) aż w końcu usłyszałem dość wyraźnie           

i zrozumiałem, że woła mnie po imieniu. (…) Nie przerażają mnie dziury w dachu 

Kościoła po takich czy innych burzach. Pamiętam, że właśnie przez te ziejące otwory po 

raz pierwszy zobaczyłem oblicze Boże”.  

 

Również dziury w dachu i nadwątlone ściany naszych życiowych budowli mogą być 

miejscem spotkania z Żyjącym Panem, a w konsekwencji także punktem zwrotnym        



w naszym dotychczasowym rozumieniu sensu tak, a nie inaczej, toczącej się 

codzienności. Czy nie czytamy w Piśmie Świętym, że jesteśmy Bożą budowlą? (por. 1 

Kor 3,9), że jesteśmy świątynią Ducha Świętego? (por. 1 Kor 6,19) że stanowimy 

mieszkanie Boga przez Ducha? (por. Ef 2, 22; 1 Kor 3,16). Trzeba tylko podjąć Boże 

przynaglenie, aby wejść do wnętrza tych ruin z modlitwą i - jak Franciszek - prosić Jezusa 

o rozjaśnienie ciemności serca, prosić o miłość, o wiarę, o nadzieję, o zrozumienie            

i poznanie Bożej woli, aby móc na nowo ułożyć swoje życie kamień po kamieniu. 

Pamiętając, że jedynym fundamentem budowli, która jest w stanie przetrwać duchowe 

burze, pożary, trzęsienia ziemi, powodzie czy i inne nawałnice, musi być Jezus Chrystus. 

Stąd każdy z nas powinien zobaczyć jak i na czym czy na kim buduje swoją wiarę po 

pierwszym zrywie nawrócenia (por. 1 Kor 3, 10-17).  

 

Niekiedy chcąc odbudować swoje życie z ruiny niewiary, jakiegoś smutku czy cierpienia  

zwracamy swój wzroku ku tym budowlom, które nas otaczają,  ku tym, którzy - według 

nas - na Bogu budują swoje życie, aby na nich się wzorować. Patrzymy w ich kierunku     

z zachwytem, jak to czynili uczniowie Jezusa oglądając mury i ozdoby świątyni 

jerozolimskiej: „Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle! Jezus mu 

odpowiedział: Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by 

nie był zwalony” (Mk 13, 1-2). Warto zapamiętać tę przestrogę, bo niczego trwałego nie 

jesteśmy w stanie zbudować opierając się na tym, co ze swej natury jest nietrwałe             

i przemijające. Bóg może posłużyć się drogą wiary jakiegoś człowieka, żeby mi pomóc 

wyjść z ciemności, ale jedynym światłem mojego życia ma być Jezus Chrystus. Czytamy 

o tym w Prologu czwartej Ewangelii: „Pojawił się człowiek posłany przez Boga (…) 

Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości (…). Nie był on światłością, 

lecz posłanym, by zaświadczyć o światłości” (J 1, 6-8). Co zrobimy, gdy nasze autorytety 

legną w gruzach? Gdy ksiądz albo siostra zakonna, gdy te świątynie - tak pięknie 

ozdobione łaskami Bożymi i darami - gdy te wzory, na których się opieramy, nagle zwalą 

się na ziemię? Stracimy grunt pod nogami i upadniemy razem z nimi. I z tej całej pięknej 

świątyni zostanie nam - tak, jak Izraelitom - tylko ściana płaczu…  

 

Bożych wezwań nie da się we właściwy sposób realizować z gorącą głową. Trzeba dać 

sobie czas na wyciszenie emocji, na przemodlenie tego duchowego doświadczenia.         

W innym razie zaczniemy działać pochopnie, jak Franciszek, naprawiając to, co nas 

otacza, bez większego namysłu. Ten neoficki zapał potrafi poparzyć nas samych i wiele 

osób z naszego otoczenia, zanim się zreflektujemy, że zabrnęliśmy już w jakiś ślepy 

zaułek, z którego nie wiadomo jak wyjść.  

 

Młody Bernardone nie zadał sobie trudu, aby na spokojnie zastanowić się nad tym, czego 

doświadczył w kościółku św. Damiana. Zatrzymał się na powierzchni Bożego przekazu. 



Zobaczył zniszczone mury, więc pokojarzył, że to ten dom Boży trzeba odbudować. 

Poszedł więc do sklepu ojca, wziął różne drogie materiały i sprzedał je w pobliskim 

miasteczku Foligno, a uzyskane   w ten sposób pieniądze przekazał księdzu-opiekunowi 

zrujnowanego kościoła. Ten jednak nie chciał ich przyjąć z obawy, że jest to jakiś żart, 

jak i z lęku przed gniewem Piotra Bernardone. Franciszek rzucił więc sakwę z pieniędzmi 

na okno, niewiele o nie dbając, a księdza poprosił, żeby mógł tutaj z nim zostać i modlić 

się. Otrzymawszy od niego przyzwolenie nie wrócił już do domu. Niczego ojcu nie 

tłumaczył. Po prostu zniknął.  

 

Franciszek opuścił dom, żeby pójść za Bożym wezwaniem, ale dom nie opuścił 

Franciszka. Pozostała w nim kupiecka mentalność. Uczynił  tak, jak nauczył go jego 

ojciec - po kupiecku. Na budowę były potrzebne pieniądze, a te z kolei uzyskuje się ze 

sprzedaży, więc sprzedał materiały ojca, bo przecież swoich nie posiadał. 

Prawdopodobnie nie pierwszy raz skorzystał z zasobnego ojcowskiego trzosa, ale w tym 

przypadku uzyskane środki spożytkował na coś innego niż zabawa z przyjaciółmi i nie 

wrócił do domu. Jakże pasuje tutaj Ewangeliczna przypowieść o bukłakach, z której 

dowiadujemy się, że młodego wina nie można wlewać do starych bukłaków, bo popękają     

i w ten sposób stracimy bukłaki i wino (por. Łk 5, 37-38). Nowego życia nie da się 

prowadzić starymi metodami, bo to skutkuje pęknięciami w relacjach z ludźmi, 

bolesnymi  konfliktami i rozczarowaniami. Chociaż Franciszek kierował się Bożym 

wezwaniem i na pewno nie chciał okradać ojca, to jednak naraził się na jego gniew. Jak 

widać szczere intencje i dobra wola to jeszcze za mało, by we właściwy sposób rozeznać  

i podjąć wolę Bożą.  

 

Gdy mieszkańcy Asyżu coraz głośniej mówili, że Franciszek postanowił służyć Bogu, 

Piotr Bernardone rozpoczął poszukiwanie syna, który zaś z lęku przed gniewem ojca 

ukrył się w grocie. Spędził w niej cały miesiąc. Jadł niewiele, bo tylko jednej osobie było 

wiadomo gdzie przebywa, a częste dostarczanie żywności było utrudnione z uwagi na to, 

by ojciec nie dowiedział się o kryjówce. Biografowie piszą, że  w tym czasie bardzo 

żarliwie modlił się, zalewając się łzami, i prosząc, by Pan uwolnił go od szkodliwego 

prześladowania i udzielił potrzebnych łask do zrealizowania tych pragnień, które sam w 

jego sercu wzbudził. Można powiedzieć, że były to swoiste rekolekcje. To właśnie był ten 

konieczny czas potrzebny do wyhamowania zbyt nagłych zrywów na drodze nawrócenia. 

Chodziło o to, żeby Franciszek dojrzał do wzięcia całkowitej odpowiedzialności za 

decyzję oddania swojego życia Bogu. 

 

Jego modlitwy zostały wysłuchane. Zrozumiał, że przecież nie może w nieskończoność 

ukrywać się wśród skał i drżeć ze strachu przed rozgniewanym ojcem, gdy Pan wzywał 

go do odbudowy Jego domu. Sercem należał już do Chrystusa, ale nie miał jeszcze 



odwagi stawić czoła własnemu ojcu, którego na pewno kochał, i któremu tak wiele 

zawdzięczał. Chciał służyć Bogu, ale wiedział też, że oczekiwania ojca wobec niego są 

zupełnie inne. W końcu jednak, błagając Pana w modlitwie o światło, zrozumiał, że skoro 

Bóg podarował mu łaskę nawrócenia, to też umożliwi mu prowadzenie nowego sposobu 

życia. Może przypomniały mu się słowa z Listu św. Pawła i stały się źródłem siły?: 

„Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują współdziała we wszystkim dla ich dobra,          

z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. (…) Cóż więc powiemy? Jeżeli Bóg      

z nami, któż przeciwko nam? (…) Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? 

Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? 

(…) Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas 

umiłował” (Rz 8, 28-37). 

  



33..  TTrruuddnnee  ddeeccyyzzjjee  

  

W życiorysie Franciszka czytamy, że „zdecydowanie położył swą nadzieję właśnie          

w Panu”. Postanowił opuścić kryjówkę i „uradowany udał się pospiesznie do Asyżu. 

Uzbrojony ufnością w Chrystusa i zapalony żarem Bożym, wyrzucając sobie dawny brak 

odwagi i próżny strach, wydał się w ręce prześladowców i jawnie wystawił na ich ciosy”. 

Wcale nie są to słowa pisane na wyrost. Franciszek nie tylko zetknął się z pogardą, 

wyzwiskami i obelgami Asyżan, którzy uznali go za wariata, bo przecież kto o zdrowych 

zmysłach zostawiłby lekkie, dostatnie życie przy boku zamożnego i obrotnego w handlu 

ojca, aby usługiwać trędowatym i żyć w nędzy? Mógł to zrobić tylko ktoś, komu odebrało 

rozum. Jednak o wiele dotkliwszym jeszcze cierpieniem, które go spotkało po przyjściu 

do Asyżu było to, że ojciec nie pytając o nic, nie dociekając motywów jego działania po 

prostu wtrącił go do ciemnego lochu (do piwnicy),  i usiłował słowami, i biciem nakłonić 

go do powrotu do dawnego sposobu życia, do takiego, jakim żyli jego rówieśnicy. Chciał 

nakłonić go do normalności, aby ustały złośliwe komentarze, aby nie musiał się już 

wstydzić, że oto ten, którego nie tak dawno, z takim przepychem wyposażył na wyprawę 

rycerską, nie dość, że wrócił z niczym, to jeszcze postradał zmysły i go okradł.  

 

Podjęcie drogi nawrócenia wymaga od nas niekiedy złożenia naprawdę niemałej ofiary. 

Chyba najboleśniejsze i najtrudniejsze jest to, gdy zbliżając się do Boga, nie znajdujemy 

zrozumienia wśród najbliższych, gdy przez to musimy wejść z nimi w bolesny konflikt. 

Dlaczego Pan Bóg dopuszcza do takich sytuacji? Czy nie można inaczej przeżyć swojego 

nawrócenia?, mniej zauważalnie dla innych?, mniej radykalnie? Trudno tutaj                    

o jednoznaczną odpowiedź. Jedynym światłem może być Boże słowo. W Ewangelii 

czytamy: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby on zapłonął. (…) 

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd 

bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje przeciw dwojgu, a dwoje 

przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu” (Łk 12, 49-53a). To słowo 

wskazuje, że przyjęcie Jezusa nie dlatego dzieli, że On tego chce, ale ze względu na 

zatwardziałość ludzkich serc, które nie dostrzegają w Nim ognia zbawczej Miłości. Z tego 

powodu Bernardone nie zrozumiał swojego syna, co stało się przyczyną cierpienia dla 

niego samego i całej rodziny. Matka także, choć z właściwą jej delikatnością i miłością, 

próbowała nakłonić Franciszka do podporządkowania się woli ojca. Jednak widząc, że 

niezmiennie trwa on przy dokonanym wyborze, pod nieobecność męża, wypuściła syna 

na wolność. Ten wrócił do kościoła św. Damiana i kontynuował prace przy jego 

odbudowie. Natomiast Bernardone po powrocie nie zastawszy syna w lochu wpadł          

w jeszcze większą złość i ostatecznie postanowił złamać wolę Franciszka oddając całą 

sprawę do sądu.  

 



Trzeba przyznać, że czyn Franciszka odnośnie do sposobu uzyskania pieniędzy, nie  był 

chwalebny i na pewno nie trzeba go w tym naśladować.  Z drugiej strony załatwianie 

spraw rodzinnych przed sądem, to też niezbyt dobry pomysł. Jednak okazuje się, że nawet 

błędy nasze własne czy innych ludzi, gdy całkowicie i szczerze zawierzymy swoje życie 

Bogu, okazują się prowadzić nas do coraz pełniejszego otwarcia na Jego miłość. Przed 

sądem dokonał się radykalny zwrot w życiu Franciszka.  

 

Piotr Bernardone najpierw udał się do rady miejskiej aby na drodze sądowej rozstrzygnąć 

konflikt z synem, ale ci odesłali go do biskupa, gdyż według ówczesnych przepisów 

prawnych każdy, kto zadeklarował służbę Bogu, podlegał sądownictwu kościelnemu. 

Wieść o sądzie szybko obiegła Asyż i - jak to było w zwyczaju zgromadziła - przed 

siedzibą biskupa liczną rzeszę mieszkańców. Stawił się też Franciszek. Ojciec domagał 

się, aby biskup wyegzekwował od syna zwrot pieniędzy. Franciszek bez wahania przystał 

na żądanie ojca, zapewniając, że chce mu oddać wszystko, nawet ubrania. Następnie udał 

się do jakiegoś pomieszczenia i po chwili wyszedł stamtąd na widok publiczny zupełnie 

nagi, niosąc na ręku ubranie i pieniądze. Oddając ojcu to wszystko powiedział do 

zebranych: „Aż dotąd nazywałem Piotra Bernardone moim ojcem. Ponieważ jednak 

zdecydowałem się służyć Bogu, oddaję mu pieniądze, z powodu których był 

rozgniewany, a także wszystkie szaty, które otrzymałem od niego. Chcę odtąd mówić: 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, a nie: ojcze, Piotrze Bernardone”. Możemy sobie 

wyobrazić jak trudne było to spotkanie w sądzie - zarówno dla ojca, jak i dla syna.  

 

Znowu mamy tutaj do czynienia z jedynym w swoim rodzaju zachowaniem Franciszka. 

Czyny te są wyrazem jego bardzo indywidualnej osobowości, a więc powielanie ich przez 

kogokolwiek innego nie miałoby sensu. Chodzi więc o uchwycenie głębi gestu obnażenia. 

W średniowieczu nagość była jedną z form upokorzenia, przewidzianą prawem 

kanonicznym dla pokuty publicznej. Franciszek zdejmując szaty, w których się bawił, 

tańczył, bywał na spotkaniach towarzyskich i włóczył po asyskich ulicach z przyjaciółmi, 

odrzucił  w całości przeszłość i wybrał drogę naśladowania obnażonego z szat Chrystusa. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że słowo szata tłumaczone jest na język łaciński jako 

habitus, które z kolei oznacza nie tylko strój, ale także sprawności moralne czyli cnoty. 

Dlatego, gdy Franciszek obnażył się z szat otrzymanych od swojego ojca, tym samym 

świadomie podjął decyzję, że rozstaje się ze wszystkim, co od niego otrzymał:                  

z konkretnym wychowaniem, wartościowaniem, myśleniem. Chciał w ten sposób 

wyrazić, że opuszcza wszystko, co mogłoby stanowić przeszkodę w pełnym zwróceniu 

się ku Ojcu, który jest w niebie. Odtąd pragnął być przez Niego wychowywany, Jemu 

podporządkowany i Jego szatą okryty. Dlatego, gdy biskup osłonił nagie ciało Franciszka 

swoim płaszczem, ten z radością przyjął ów gest jako okrycie szatą Kościoła 

Chrystusowego, któremu zapragnął służyć.  



 

Jeżeli chcemy naprawdę wejść w dogłębne nawrócenie to rozstanie z dawnym życiem jest 

konieczne. Nie chodzi jednak o to, że wszystko, co wiąże się z domem rodzinnym jest  

złem. Trzeba pozostawić to, co może rzucać cień i przeszkadzać w pełnym otwarciu serca 

na Bożą miłość - jak o tym poucza słowo Boże:„ co się tyczy poprzedniego sposobu życia 

- trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz,    

odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego 

według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.” (Ef 4, 22-24) „A zatem proszę 

was, bracia, przez miłosierdzie Boże (…) przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, 

abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest  dobre, co Bogu przyjemne i co 

doskonałe” (Rz 12, 1-3).  
  

Franciszek radykalnie zmienił sposób życia. Przybrał strój pustelnika: tunikę                    

z szorstkiego płótna, skórzany pasek, sandały i do ręki wziął kij. Nie posiadał żadnych 

środków do życia. Karmił się użebranym chlebem. Biografowie piszą, że gdy pierwszy 

raz skosztował tego, co użebrał do jedzenia, ledwo powstrzymał odruch wymiotny. 

Zbierał kamienie na budowę, żebrał o oliwę na oświetlenie kościoła. Tak minęły dwa lata. 

Lata przełamywania wstydu ilekroć z miską stawał u drzwi domów bogatych mieszczan, 

dwa lata znoszenia kpin i upokorzeń, ciężkiej pracy i życia w samotności. Nikt nie stanął 

przy nim, żaden z dawnych przyjaciół nie zdecydował się dzielić z nim takiego losu. 

Wszystko, co działo się wówczas w sercu Franciszka pozostaje tajemnicą. Można się 

jedynie domyślać, że nie było mu łatwo oczekiwać na kolejne dotknięcie Bożej łaski. 

Ważne jest to, że nie trwał w bezczynności. Modląc się i wielbiąc Boga, ciężko pracował, 

wypełniając zadanie, do którego wezwał go Chrystus. Odbudowywał kościół używając 

kamieni, ale bynajmniej nie remontowanie zniszczonych kościołów było jego misją. 

Gdzieś wewnątrz zdawał sobie sprawę, że Kościół jego czasów nie jest w najlepszej 

kondycji duchowej. Jednak mimo to szanował kapłanów i zakonników, chociaż wiedział, 

że nie chce być jednym z nich. Podejmując taki sposób życia miałby jeszcze lepiej niż 

jako syn kupca - posiadałby nie tylko dobra materialne, ale także znacznie większy prestiż 

społeczny. Nie zamierzał też przyłączyć się do żadnej grupy krytyków Kościoła i kleru, 

czyli ówczesnych heretyków. Więc jak miał żyć? 

 

W czasie Mszy św., gdy kapłan zaczął czytać Ewangelię, Franciszek usłyszał słowa 

Jezusa skierowane do uczniów: „Nie bierzcie na drogę ani złota, ani srebra, ani torby, ani 

ubrań, ani laski; nie miejcie sandałów na nogach ani dwóch tunik” (Mt 10, 9-10). To było 

olśnienie. Zrozumiał, że to jest to, czego chce (!): żyć w całkowitym ubóstwie według 

Ewangelii świętej. Nastąpiło wtedy bardzo mocne związanie Franciszkowego serca           

z żywym Słowem Bożym. Wkrótce zapragnął też dzielić się swoim odkryciem 

ukrzyżowanej Miłości, której tak realnie doświadczał. Zaczął więc głosić kazania.           



W jednej z biografii czytamy, że: „Pod wpływem działania Bożego stał się zwiastunem 

ewangelicznej doskonałości i zaczął po prostu publicznie głosić pokutę”. A ci, którzy go 

słuchali byli zadziwieni mocą jego słów. Głosił Chrystusa, i jak sam potem wyznał, Pan 

dał mu braci, i On też objawił mu, że mają żyć według Ewangelii świętej. O taką 

odbudowę kościoła chodziło Jezusowi - o powrót Kościoła do ewangelicznych ideałów     

i pociąganie wiernych do nawrócenia.  

 

Franciszek mógł postąpić jak katarzy czy waldensi - odejść z tego Kościoła, który nosił 

na sobie wiele ran ze względu na grzechy ówczesnego kleru. Ale odchodząc od czegoś, 

co jest w ruinie, nic się nie naprawi. Dlatego Pan Jezus wezwał Franciszka, by wszedł do 

środka Jego domu, który chylił się ku upadkowi i dźwignął go ewangelicznym życiem. 

Kościół zawsze najskuteczniej odbudowuje się własnym nawróceniem.  
  

 


