
W tym tygodniu poznamy pierwszego wielkiego proro
ka zawierzenia Maryi. Najpierw opowiemy o jego życiu, 
a następnie będziemy rozważać główne aspekty jego ma
ryjnego nauczania.1

DZIEŃ 1 
Żarliwy święty z Bretanii

Spójrz na mapę Francji. Zwróć uwagę na jej kształt. Za
uważ, że pewna część kraju jest niemal całkowicie wy

sunięta na północny zachód, jakby uciekała od reszty lądu 
w kierunku Morza Celtyckiego. Obszar ten nosi nazwę 
Bretanii -  to stamtąd pochodził św. Ludwik Maria Grig- 
nion de Montfort.

Ta część Francji wyróżnia się na tle kraju z jeszcze jed
nego powodu: celtyckiej kultury, która, co zrozumiałe, wy
warła wpływ także na św. Ludwika. Bretania zalicza się do 
grupy sześciu krain celtyckich, przetrwały tam bowiem ję
zyk i kultura Celtów. Jedna z cech tej kultury szczególnie 
głęboko przeniknęła serce św. Ludwika: wysokie morale, 
z którego słynęli celtyccy wojownicy.

Od czasów starożytnych budzili oni postrach w sercach 
wrogów. Jeżeli widziałeś film Brareheart -  Waleczne Serce, 
wiesz, co mam na myśli. Przypomnij sobie postać nie
ustraszonego sir Williama Wallacea (granego przez Mela 
Gibsona) i jego szaloną drużynę szkockich wojowników

1 Nie ma tu miejsca, by napisać o wszystkich zasadniczych aspek
tach nauczania św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. Pominięte 
elementy przedstawimy w kolejnych tygodniach.
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stawiających czoła angielskim wrogom, którzy wielokrot
nie przewyższali ich liczebnie. Mówi to wiele o celtyckim 
duchu walki, ale rzeczywistość była jeszcze bardziej wyra
zista niż film. Prawdziwi celtyccy wojownicy, którzy nosili 
wymalowane niebieskie barwy wojenne, w czasie walki 
wpadali w szał, z dzikimi okrzykami siekąc swoich wro
gów olbrzymimi dwuręcznymi mieczami. Ci ludzie, mimo 
iż nie byli zdyscyplinowani, nie nosili zbroi ani nie umieli 
się podporządkować, byli wyjątkowo skuteczni w walce 
z powodu odwagi graniczącej z szaleństwem i wyjątkowe
go okrucieństwa. Przez całe wieki nikt nie chciał wchodzić 
w drogę tym szalonym celtyckim wojownikom.

Ojciec św. Ludwika, Jean Grignion, musiał być ich 
potomkiem, gdyż nikt nie chciał z nim zadzierać. Słynął 
z najbardziej porywczego i zapalczywego usposobienia 
w całej Bretanii. Jak opisał go jeden ze współczesnych mu 
autorów: „Był jak często wybuchający wulkan”2. Sądzicie 
zapewne, że św. Ludwik stanowił jego przeciwieństwo 
i był łagodny jak baranek. Nic bardziej mylnego! Wyznał 
kiedyś, że cechował go temperament jeszcze większy od 
temperamentu ojca, postanowił jednak ukierunkować siłę 
swoich gwałtownych uczuć nie na groźby i przemoc, ale ku 
większej chwale Boga -  no może z wyjątkiem tych chwil, 
gdy zdarzyło mu się powalić paru pijaków, którzy nękali go 
w trakcie głoszenia kazań. Istotę nadzwyczajnej gorliwości 
Ludwika poznamy lepiej, kiedy opowiemy o tym etapie 
jego życia, gdy był duchownym. Trwało to krótko, ale czas 
ów był wyjątkowo owocny.

Święty Ludwik zmarł w 1716 roku, mając jedynie czter
dzieści trzy lata, z czego przez tylko szesnaście był księ
dzem. Niestrudzone wysiłki i prace, których celem było

2 Eddłe Doherty, Wisdom ’s Fool. A  Biography oj St. Ludwik de Mont- 
fort, Montfort Publications, Bay Shore 1993, s. 31.
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doprowadzenie ludzi do Jezusa przez Maryję, zwłaszcza 
działania apostolskie i misyjne w niezliczonych parafiach, 
ostatecznie doprowadziły go do przedwczesnej śmierci. 
I jakby te wyczerpujące życiowo trudy nie były dla niego 
dostatecznym cierpieniem, musiał znosić straszne prze
śladowania ze strony kleru i heretyków jansenistycznych3, 
którzy posuwali się wobec niego wręcz do przemocy fi
zycznej. Dość powiedzieć, że próbowali go nawet otruć. 
Mimo to ten nieugięty wojownik wytrwale posuwał się 
naprzód na polu walki i nie ustawał w głoszeniu, że dro
gą prowadzącą do Jezusa jest Maryja. A gdy hierarchowie 
Kościoła we Francji myśleli, iż położyli już kres jego dziełu, 
Ludwik przemierzył pieszo tysiące kilometrów, by dotrzeć 
do Rzymu, do papieża. Pragnął zasięgnąć jego mądrości 
i prosić go o radę. Ojciec Święty nie tylko polecił mu wró
cić do Francji i nadal głosić kazania, ale także nagrodził 
tytułem „misjonarza apostolskiego”. W posłuszeństwie 
wobec papieża pełen radości św. Ludwik wrócił do Francji 
i nadal szerzył swoją naukę, pisał i cierpliwie znosił wiele 
cierpień z miłości do Jezusa, Maryi i dusz ludzkich.

Zapał i gorliwość św. Ludwika wznieciły ogień w ser
cu młodego Karola Wojtyły, przyszłego papieża Jana Paw
ła II. Na kilka lat przed śmiercią udało mu się zrealizować 
życiowe marzenie i nawiedzić grób de Montforta. Wypo
wiedział tam wówczas słowa: „Bardzo raduję się z tego, że 
początek mojego pielgrzymowania po ziemi francuskiej 
jest związany z tą wielką postacią. Jak wiecie, bardzo wiele

3 Herezja jansenistyczna była bardzo surowa i formalistyczna. 
Skupiała się na grzeszności ludzkiej natury a nie na Bożym miłosier
dziu. Jej twórcy głosili, że by zasłużyć na miłość Jezusa i móc się do 
Niego zbliżyć, musimy być doskonali i czyści. Swoimi tezami wzbu
dzali w wierzących strach przed Bogiem i Jego sprawiedliwością. 
Zwalczali nauczanie św. Ludwika de Montforta, ponieważ podkreślał 
znaczenie Bożego miłosierdzia, które otrzymujemy przez wstawien
nictwo Maryi.
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zawdzięczam temu świętemu i jego Traktatowi o prawdzi
wym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny4.

A co z nami? Czy w chwili, gdy rozpoczynamy te reko
lekcje, również mamy w sercach taki zapał? Powinniśmy 
go mieć. A przynajmniej do tego dążyć. Pragnienie i wiel
koduszność -  to podstawa owocnych rekolekcji. Ufam, 
że choć będziemy musieli uporać się ze zmęczeniem, 
roztargnieniem i przeciwnościami, Maryja wstawi się za 
nami podczas tych rekolekcji, a Duch Święty napełni nas 
żarliwością i sumiennością. I pamiętajmy o tym, że to, co 
musimy znieść w czasie umartwiania się i modlitw, jest ni
czym w porównaniu z tym, co przeszedł św. Ludwik, któ
ry wstawia się teraz za nami. Polegając na jego orędowni
ctwie oraz na wstawiennictwie Matki Bożej, postanówmy 
oddać się tym rekolekcjom z żarliwością i intensywnością 
celtyckiego wojownika (choć bez malowania twarzy i dzi
kich okrzyków).

MODLITWA DNIA:

Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Pomóż mi odprawić te rekolekcje 
z wielkodusznością i żarliwością.

4 Jan Paweł II, Kazanie w czasie nieszporów w bazylice św. Ludwika 
Marii Grignona de Montforta [19 września 1996 r.], „L’Osservatore Ro
mano” nr 11-12 (1996), s. 22.


