
 

 

Odwróć porządek 

 

Momentem przełomowym w życiu Franciszka była wojna, która toczyła się między 

Asyżem a Perugią.  Franciszek dostał się do niewoli i przesiedział w niej rok. Niewola 

skończyła się chorobą, Dokonała w nim dość intensywnej przemiany.  

U Tomasza z Celano czytamy bardzo istotny tekst,  jeden z kluczy do Franciszka                

(odkryłem go dopiero po jakiś 30 latach badań nad tym świętym!). Tomasz pisze, że 

Franciszka w trakcie choroby przestało cieszyć to, co kiedyś sprawiało mu największą 

przyjemność,  a to,  co przedtem wydawało mu się smutne, stało się radosne. 

 Odkrycie to wprawiło go w wielkie zdumienie. 

W jego życiu zaczął się odwracać porządek, zaczęło się dokonywać jakieś 

przewartościowanie. To,  co wcześnie uważał za jakąś swoją ambicję i mądrość, teraz 

stało się dla niego absolutną głupotą.  Tomasz skomentował to dosadnym 

stwierdzeniem: "bardzo głupi są amatorzy tych rzeczy".  Franciszek na początku tylko 

tą przemianę zauważył,  choć jeszcze nie potrafił jej zrozumieć. 

 

 

Wypełnić Ewangelię dokładnie co do litery – to jest 

pomysł na życie. Nie szukać niczego innego, tylko 

czerpać z tego, co jest napisane.  

   Arcybiskup Grzegorz Ryś zabiera nas w podróż 

śladami jednego z najważniejszych ludzi w historii 

Kościoła – św. Franciszka. Przybliża życiorys 

świętego i odkrywa przed nami jego duchowość.                

Prowokuje nas także do wyłamania się z 

„porządku”, jaki proponuje współczesny świat i 

zaufania Bogu oraz Kościołowi. 

   Te teksty pokazują, o co tak naprawdę chodzi w 

chrześcijaństwie.  

Nic nie dzieje się w życiu ot tak. Słowo musi w 

człowieku popracować. Człowiek musi mieć do siebie 

odrobinę cierpliwości, bo inaczej będzie się sobą 

gorszył, że przeżył coś, co powinno go zmienić, a nic 

się nie zmienia. Daj sobie czas – słowo musi w tobie 

dojrzeć. Po jakimś czasie – konsekwentnie – to, co 

było na zewnątrz, zaczynasz brać jako swoje ubranie, 

jako coś, co o tobie mówi. 



 Gdybyśmy na chwilę zostawili Franciszka, możemy sięgnąć do dalekiej, ale 

ciekawej analogii:  Ignacy Loyola (1491-1556)  nawrócił się w podobnym 

momencie życia co Franciszek.  Ignacy wojował, aż w jednej bitwie został tak ciężko 

ranny,  że z trudem przeżył. Wskutek odniesionych obrażeń  miał niesprawne obie 

nogi,  rekonwalescencja trwa bardzo długo.  Na szczęście pasją Ignacego było 

czytanie. Zawsze chętnie sięgał  po romanse, ale gdy był obłożnie chory,  stracił do 

nich sympatię. Zdał sobie sprawę, że chociaż książki tego rodzaju dają przyjemność w 

trakcie czytania, to nie zapadają w pamięć i stają się źródłem złości, że tylko straciło 

się na nie czas. A potem zaczął czytać inne książki, na przykład Żywot Jezusa 

Chrystusa autorstwa jednego z braci kartuzów. Wprawdzie lektura była trudna, ale 

przebrnięcie przez taki tekst dawało wiele satysfakcji i przynosiło duchowe owoce. 

Początkowo Ignacy tego nie rozumiał, jednak po wielu latach,  gdy już był 

czcigodnym ojcem Ignacym z Loyoli,  odkrył tę różnicę.  Coś ci sprawia radość w 

momencie, kiedy to robisz, ale potem czujesz do tego  wstręt,  do siebie żal.                           

I odwrotnie:  robisz coś, co wydaje się przykre, ale potem przynosi radość,  okazuje się 

czymś, co sprawia przyjemność widzianą w dłuższej perspektywie. 

To samo przeżył Franciszek w trakcie swojej rekonwalescencji. Jeszcze siebie nie 

rozumiał. Do momentu, kiedy - jak pisze Tomasz - Pan rzekł mu w duchu: 

Franciszku, jeśli chcesz Mnie poznać, bierz to, co gorzkie, za słodkie, 

wzgardź samym sobą; dokonaj tego odwrócenia porządku, a zacznie ci 

smakować  to, o czym ci mówię (Życiorys drugi 9). 

Dziś takie słowa niekoniecznie robią na nas wrażenie, dopóki nie uświadomimy 

sobie, że  w średniowieczu słowo "porządek" - ordo - jest jednym z absolutnie 

kluczowych pojęć. U Tomasza w oryginale jest napisane ordine verso: 

"odwróciwszy porządek". 

➢ Dlaczego to słowo jest takie ważne? 

Ponieważ społeczeństwo średniowieczne było uporządkowane. Każdy miał w nim 

swoje miejsce. 

Jeśli kiedyś będziecie w Burgundii, to w Cluny zobaczycie ruiny największego (do 

czasów bazyliki św. Piotra) kościoła w Europie. 

 



 

 
 

Cluny - jako budowla - było niezwykle skomplikowaną strukturą, która miała 

odzwierciedlać cały hierarchiczny porządek świata. 

Ulubionym zdaniem pisarzy średniowiecznych był werset z Listu św. Pawła do 

rzymian (Rz 13,1); musimy go najpierw przytoczyć w "ówczesnym" języku Kościoła 

(to znaczy po łacinie), gdyż dzisiejszy polski przekład jest trochę niedokładny:  

Non est potestas nisi a Deo, quae autem sunt a Deo, ordinate sunt  

("Nie ma żadnej władzy niepochodzącej od Boga, te zaś, które pochodzą od 

Boga, są uporządkowane"). 

To, co jest - jest od Boga, a to, co jest od Boga - jest uporządkowane. 

Kto żył w średniowieczu, musiał wiedzieć, gdzie jest jego miejsce w porządku 

społecznym. 



Niektórzy mówią, że w Kościele też jest ważne, żeby wiedzieć, gdzie kto ma swoje 

miejsce: papież, kardynałowie, biskupi, prezbiterzy, diakoni, a na końcu ... ciury 

obozowe. 

To ks. Piotr Skarga, trochę żartem, przyrównywał Kościół do pułku husarii: jest 

pułkownik, potem są towarzysze, giermkowie i wreszcie ciury obozowe. Każdy na 

swoje miejsce. 

 

➢ Z czego wynikało owo miejsce człowieka w średniowiecznym 

społeczeństwie? 

Zasadniczo z własności. 

Świat dzielił się na tych, którzy mają, oraz tych, którzy od nich otrzymują. 

➢ Znamy słowo lenno. Skąd brało się lenno?  

Ktoś miał ziemię, a ktoś inny jej nie miał, ale też chciał z czegoś żyć.  

Więc ten, kto nie miał, szukał protekcji tego, kto posiadał. Klękał przed nim, 

składał ręce, tamten te ręce brał w swoje (tak do dzisiaj wygląda przyrzeczenie 

posłuszeństwa przed święceniami). 

Tak wyglądała przysięga posłuszeństwa za kawałek ziemi. Czyli ten, kto miał 

własność, podporządkowywał sobie tamtego, który chciał z czegoś żyć. Po śmierci 

tego ostatniego to jego syn przychodził do właściciela, znów (tak jak ojciec) klękał, 

składał przyrzeczenie posłuszeństwa i dostawał po ojcu tę samą ziemię - w lenno.  

Warunkiem było złożenie przysięgi posłuszeństwa. 

 

Własność wyznaczała więc miejsce w społeczeństwie. Byłeś kimś, kiedy miałeś. 

Jeśli nie miałeś - prosiłeś, w zamian oferując dozgonne oddanie. 

 

Uczciwym człowiekiem byłeś wtedy, kiedy zachowywałeś to przyrzeczenie. 

Uważano cię wówczas za wiernego (fidelis). A gdy okazywałeś się nieposłuszny, 

byłeś zdrajcą. W średniowieczu to właśnie oznaczało słowo zdrajca: był to ktoś, kto 

złamał przysięgę lenną, przysięgę posłuszeństwa. 

Własność stanowiła więc podstawową rzecz w średniowieczu, określaną w 

średniowiecznej łacinie słowem dominium. 

Dominium oznacza: własność i władza. Kto ma własność, ten ma władzę. Jedno 

słowo opisuje dwie rzeczywistości, które faktycznie sprowadzają się do jednego. 

 

 



I oto w takim właśnie średniowiecznym społeczeństwie nagle pojawił się człowiek 

o imieniu Jan Chrzciciel, zwany Franciszkiem, który powiedział:  

"A ja nie chcę własności". Człowiek zupełnie z innego świata! 

 

 

Caravaggio - Święty Franciszek z Asyżu w ekstazie (Saint Francis of Assisi in Ecstasy) 

 

Jest porządek, który wszyscy rozumieją, a ten człowiek mówi:  

"To nie moja bajka; mnie ten porządek w ogóle nie obchodzi!". 

To jest właśnie powód, dla którego Bonawentura "od nowa" pisał życiorysy. Nawet 

Kościół nie był w stanie znieść kogoś, kto żył bez własności! 

I nie minęło nawet sto lat, a trzeba było poprawić Franciszka, bo nikt już nie 

rozumiał, o co w tym chodzi - że można być w ogóle poza porządkiem. 

Tu nie chodziło o takie proste stwierdzenie: "Jestem ubogi, bo pieniądze są 

wstrętne". Chodziło o to, że Franciszek postawił się zupełnie poza panującym 

porządkiem. 

 

Pierwszym wymiarem tego porządku jest więc własność. Drugim - pieniądze. 

Italia się rozwija, kupcy się bogacą, miasta kwitną; a Franciszek mówi, że pieniądze 

go nie obchodzą. 

Trzecia wartość, która wyznaczała porządek, to wykształcenie. To jest czas, kiedy 

zaczynają się tworzyć uniwersytety.  



Jeśli ktoś nie miał znaczącego miejsca w społeczeństwie, bo po pierwsze - nie miał 

własności, a po drugie - nie miał pieniędzy, to mógł mieć ważne miejsce jeszcze przez 

to, że się czegoś nauczył, wykształcił się. 

To zupełnie nowa hierarchia w społeczeństwie - ludzie uczeni. 

Znamy list Franciszka do Antoniego. Franciszek pisze:  

"Bratu Antoniemu brat Franciszek śle pozdrowienie. Podoba mi się, że uczysz braci 

świętej teologii, bylebyś nie gasił ducha modlitwy i pobożności". 

To cały list - dwa piękne zdania, które pokazują dystans Franciszka do kształcenia.  

Więc jeśli ktoś nie chce ani własności, ani pieniędzy, ani wykształcenia, to w jakim 

porządku funkcjonuje? To jest odwrócenie porządku. 

 

 Odwrócenie porządku stanowi pierwszy klucz do Franciszka. 

Prawie pod koniec jego życia odbyła się tzw. Kapituła Namiotów. Do Franciszka 

przyszli bracia i zaproponowali wymyślenie takiej reguły, która czerpałaby trochę ze 

św. Augustyna albo św. Benedykta. A Franciszek odpowiedział: "Nie mówcie mi o 

innych regułach, bo mnie Pan Bóg wybrał na novellus paccus". 

Trudno dokładnie przetłumaczyć to określenie, w przybliżeniu oznacza: nowy 

błazen. Ale słowo błazen nie ma tu znaczenia "głupek". 

Błazen to ktoś, kto w średniowieczu stoi na głowie, robi sztuczki, żongler. 

W XII wieku przekazywano sobie legendę o żonglerze Matki Bożej, który nie umiał 

się modlić, więc dla matki Bożej żonglował. 

Kiedyś, gdy jeździłem ze studentami po Burgundii, odkryliśmy, że nieraz w 

klasztorach średniowiecznych na kapitelach w krużgankach byli rzeźbieni stojący na 

głowie błaźni albo klauni. 

Zaintrygowało mnie to do tego stopnia, że zacząłem szukać, skąd taki motyw. 

Zrozumiałe by było, gdyby tam był na przykład Pan Jezus. Kogo człowiek może się 

spodziewać na krużgankach u mnichów? 

Mogą być: Pan Jezus, Matka Boża, trzej Królowie ... ale błazen, który stoi na 

głowie? 

Mnisi mieli poczucie, że klasztor jest miejscem, gdzie wszystko się odwraca. 
 

❖ To, co w świecie uchodzi za wielkie, tu uznaje się za małe.  

❖ I odwrotnie: to, co w świecie uważa się za rzecz nieistotną, u nas jest 

wielkie. 

To jest klucz do Franciszka: odwrócenie porządku, inne ordo. 



 

Wydarzeniem, które mu to dobitnie pokazało, było spotkanie trędowatego. 

Franciszek wspomina o tym w swoim Testamencie1. Pisze, że kiedy był młody, 

nie było dla niego nic bardziej wstrętnego od widoku trędowatych. Kiedy ich widział, 

uciekał. 

W sumie nic dziwnego, gdyż trąd był nieuleczalną chorobą. Każdy bał się 

zarażenia. I żadna przyjemność zobaczyć człowieka, którego ciało się rozkłada. 

 Ale Franciszek już wiedział, że to co gorzkie, ma być słodkie, i że ma 

odwrócić porządek. 

Spotkanie z trędowatym było okazją do przećwiczenia tego w praktyce. 

W pierwszym odruchu Franciszek chciał uciec, ale opamiętał się, podszedł                         

i ucałował chorego. Po kilku dniach poszedł do trędowatych i każdego - Tomasz                    

z Celano pisze bardzo dokładnie, warto zwrócił uwagę na ten szczegół! - pocałował              

"w rękę i w usta". (...) 

Zwracam uwagę na pocałunek w usta, bo dzisiaj nikt nie rozumie tego gestu. 

Marzy mi się sesja naukowa o znaczeniu pocałunku w średniowieczu, tylko na razie 

nie znalazłem chętnych do jej przeprowadzenia. 

Pozwolę sobie na małą dygresję: w średniowieczu dość często całowano się w usta, 

tyle, że był to gest zarezerwowany dla wyjątkowych sytuacji. Było ich jednak sporo i 

czasem pocałunek w usta był wręcz obligatoryjny. 

Ten gest był dla mnie niezrozumiały, póki nie zacząłem czytać obrzędów koronacji 

cesarzy w średniowieczu. Cesarz był zawsze koronowany przez papieża, najczęściej w 

Watykanie. 

Podczas tej uroczystości cesarz całował papieża dwa razy. Pierwszy raz całował w 

brzuch, i to odsłonięty. Był to znak, że cesarz papieżowi podlega. Gdy ktoś jest nad 

tobą, to cię karmi. 

Społeczeństwo średniowiecza było społeczeństwem akcji symbolicznej, kazało 

kandydatowi na cesarza pocałować papieża w brzuch, żeby uznał jego wyższość nad 

sobą. 

A po koronacji papież całował cesarza w usta na znak tego, że stali się sobie równi. 

Kiedyś czytałem piękny tekst dedykowany królowej Jadwidze - O życiu 

aktywnym i o życiu kontemplacyjnym, autorstwa Henryka z Bitterfeldu, 

dominikanina. Czytamy tam, że kiedy przychodzimy do Chrystusa, to chcemy Go 

całować w stopy, ale On nas podnosi i każe się całować w usta. 

 
1 Tekst Testamentu umieściłem na końcu tego opracowania (MK) 



To jest modlitwa, którą on nazywa kontemplacją. \ 

Przychodzimy w poczuciu własnego grzechu i chcemy całować Chrystusa w stopy, 

bo czujemy się niegodni i uznajemy Go za Pana, ale  

w kontemplacji On nas dźwiga i pokazuje, że stajemy się dla Niego partnerami, 

że jesteśmy Mu równi, więc całuje nas w usta. 

Ten piękny obraz pokazuje, o co tu chodzi. 

Franciszek pocałował trędowatego nie tylko w rękę, ale również w usta, pokazując, 

że są sobie równi. 

I to jest owo kompletne zburzenie ordo, bo w społeczeństwie średniowiecznym 

trędowaty był nikim, był człowiekiem poza porządkiem. 

Wykluczony. Wyrzucony. A Franciszek mówi mu: jesteśmy sobie równi. 

I to są te ćwiczenia z odwrócenia porządku.  

Zwracam na to uwagę, pomyślmy o tym. Bo my - choć może nie w takim stopniu 

jak w średniowieczu - jesteśmy społeczeństwem głęboko uporządkowanym; zwłaszcza 

ci, którzy są wyżej, wiedzą, kto jest niżej. 

 

My naprawdę wprowadzamy własne porządki, własną hierarchię:  

          ten jest mądry, ten głupi, ten ma pieniądze, ten nie ma. 

 

Zapytajmy się samych siebie, w jakich porządkach funkcjonujemy. 

Czy czujemy, że Ewangelia musi nas z tego wyrwać? 

Jeśli ktoś stanie poza porządkiem, to świat i Kościół zrobią wszystko, by go z 

powrotem w ten porządek wcisnąć. To jest oczywiste. 

Tu trzeba być naprawdę człowiekiem wolnym, by utrzymać się poza tym 

porządkiem. 

To jest tekst Tomasza z Celano, który pozostawiam do przemyślenia. 

 

W drugim Życiorysie Tomasz zapisuje z kolei klucz do tego innego 9odwróconego) 

porządku. Chrystus mówi do Franciszka: 

 Miłość wszystkie przykre rzeczy umila, 

A wszystko, co słodkie, czyni gorzkim (Życiorys drugi 14). 

To jest klucz. Bo można odwracać porządek na zasadzie zwykłego buntu. 

(W pewnym wieku jest to nawet potrzebne. Nieraz sobie myślę, że dobrze, jeśli 

człowiek ma się przeciw czemu zbuntować). 



Ale tu nie chodziło o bunt. Odwrócenie porządku musi wynikać z miłości. 

"Miłość wszystkie przykre rzeczy umila, a wszystko, co słodkie, czyni gorzkim". 

 W imię miłości można - i trzeba! - odwracać porządek. 

Bo może być tak, że nie odważę się na to z braku miłości. Może się okazać, że 

niczego tak naprawdę nie kocham na tyle, żeby zaryzykować. 

 

We wcześniejszym tekście było napisane: "jeśli chcesz Mnie poznać, bierz to, co 

gorzkie, za słodkie". Tu nie chodzi o bunt. 

 

Tu chodzi o klucz do poznania Boga. Motywacją jest chęć poznania Go. 

➢ Bóg jest inny niż to wszystko, co funkcjonuje w świecie.  

➢ Bóg jest poza "porządkiem", nawet jeśli ten porządek się na Niego 

powołuje. 

➢ Bóg jest zawsze inny! 

 

Nie chodzi o to, żebym się miał buntować, tylko o to, żebym chciał 

poznać, kim jest Bóg, i na tyle pokochać człowieka, by zaryzykować 

wyłamanie się z porządku. 

 

Często kładziemy uszy po sobie, podporządkowujemy się wszystkiemu: grupie, 

modzie, innym rzeczom, bo tak naprawdę niczego nie kochamy.  

Niczego nie kochamy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TESTAMENT  ŚW. FRANCISZKA 

  

Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty: 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; i potem nie czekając długo, porzuciłem świat. I Pan dał mi                  

w kościołach taką wiarę, że tak po prostu modliłem się i mówiłem:  

„Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, [tu] i we wszystkich kościołach Twoich, 

które są na całym święcie i błogosławimy Tobie, że przez święty krzyż Twój 

odkupiłeś świat”. 

Potem dał mi Pan i daje tak wielkie zaufanie do kapłanów, którzy żyją według 

zasad świętego Kościoła Rzymskiego ze względu na ich godność kapłańską, że 

chociaż prześladowaliby mnie, chcę się do nich zwracać. 

 I chociaż miałbym tak wielką mądrość jak Salomon, a spotkałbym bardzo biednych 

kapłanów tego świata, nie chcę wbrew ich woli nauczać w parafiach, w których oni 

przebywają. I tych, i wszystkich innych chcę się bać, kochać i szanować jako moich 

panów. I nie chcę dopatrywać się w nich grzechu, ponieważ rozpoznaję w nich Syna 

Bożego i są moimi panami.  

I postępuję tak, ponieważ na tym świecie nie widzę niczego wzrokiem cielesnym                

z Najwyższego Syna Bożego, tylko Jego Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew, które 

oni przyjmują i oni tylko innym udzielają. I pragnę aby te najświętsze tajemnice były 

ponad wszystko czczone, uwielbiane i umieszczane w godnych miejscach.  

Gdzie tylko znajdę w miejscach nieodpowiednich napisane najświętsze imiona                    

i słowa Jego, pragnę je zbierać i proszę, aby je zbierano i składano w odpowiednim 

miejscu. I wszystkich teologów i tych, którzy nam podają najświętsze słowa Boże, 

powinniśmy szanować i czcić jako tych, którzy dają nam ducha i życie (por. J 6, 64). 

I gdy Pan zlecił mi troskę o braci, nikt mi nie wskazywał, co mam czynić, lecz sam 

Najwyższy objawił mi, że powinienem żyć według Ewangelii świętej. I ja kazałem to 

spisać w niewielu prostych słowach, i Ojciec św. potwierdził mi.  

A ci, którzy przychodzili przyjąć ten sposób życia, rozdawali ubogim wszystko, co 

mogli posiadać (por. Tb 1, 3); i zadowalali się jedną tuniką połataną od spodu                        

i z wierzchu, sznurem i spodniami.  I nie chcieliśmy mieć więcej. 

Oficjum odmawialiśmy my, klerycy, jak inni duchowni; nieklerycy odmawiali:  



 

Ojcze nasz; i bardzo chętnie przebywaliśmy w Kościołach.  I byliśmy 

niewykształceni i ulegli wszystkim. I ja pracowałem własnymi rękami i pragnę 

pracować; i chcę stanowczo, aby wszyscy inni bracia oddawali się pracy, co jest 

wyrazem uczciwości. 

 Ci, którzy nie umieją, niech się nauczą, nie z powodu chciwości, aby otrzymać 

wynagrodzenie za pracę, lecz dla przykładu i zwalczania lenistwa.   A kiedy nie dadzą 

nam zapłaty za pracę, udajmy się do stołu Pańskiego i prośmy o jałmużnę od drzwi do 

drzwi. 

Pan objawił mi, abyśmy używali pozdrowienia: niech Pan obdarzy was pokojem 

(por. Lb 6, 26).  

Niech bracia strzegą się, aby wcale nie przyjmowali kościołów, ubogich mieszkań             

i wszystkiego, co się dla nich buduje, jeśli się to nie zgadza ze świętym ubóstwem, 

które ślubowaliśmy w regule, goszcząc w nich zawsze jak obcy i pielgrzymi                     

(por. 1 P 2, 11). 

Nakazuję stanowczo na mocy posłuszeństwa wszystkim braciom, gdziekolwiek są, 

aby nie ważyli się ani osobiście, ani przez pośredników prosić w kurii rzymskiej 

o jakiekolwiek pisma [polecające] ani dla kościoła, ani dla żadnego innego miejsca, 

ani pod pozorem kaznodziejstwa, ani z powodu prześladowania cielesnego; lecz jeśli 

ich gdzieś nie przyjmą, niech się schronią do innego kraju, aby tam z 

błogosławieństwem Bożym czynić pokutę. 

I bardzo pragnę być posłusznym ministrowi generalnemu tego braterstwa i temu 

gwardianowi, którego on zechce mi wyznaczyć. I tak chcę być ujęty w jego rękach, 

żebym bez jego woli i wbrew posłuszeństwu nie mógł się poruszać ani cokolwiek 

czynić, gdyż on jest moim panem. 

I chociaż jestem człowiekiem prostym i chorym, pragnę jednak mieć zawsze 

kleryka, żeby mi odmawiał oficjum, jak przepisuje reguła. I wszyscy inni bracia 

powinni tak samo słuchać swoich gwardianów i odmawiać oficjum według reguły.  

A jeśli znaleźliby się bracia, którzy nie odmawialiby oficjum według reguły i 

chcieliby wprowadzić jakieś zmiany albo nie byliby katolikami, to wszyscy bracia, 

gdziekolwiek przebywają, spotkawszy któregoś z nich, obowiązani będą pod 

posłuszeństwem doprowadzić go do najbliższego kustosza tego miejsca, gdzie go 

znaleźli. A kustosz pod posłuszeństwem obowiązany jest strzec go pilnie we dnie i w 

nocy jak więźnia, aby nie mógł mu uciec, dopóki go we własnej osobie nie odda w 

ręce swego ministra. I minister pod posłuszeństwem obowiązany jest odesłać go przez 

takich braci, którzy będą go strzec we dnie i w nocy jak więźnia, dopóki nie 

przyprowadzą go do pana Ostii, który jest panem i opiekunem całego braterstwa, 

utrzymującym je w karności.  



 

 

I niech nie mówią bracia: „To jest inna reguła”, jest to bowiem przypomnienie, 

pouczenie, zachęta i mój testament, który ja, maluczki brat Franciszek, zostawiam 

wam, braciom moim umiłowanym, po to, abyśmy bardziej w duchu katolickim 

zachowywali regułę ślubowaną Panu. 

A ministrowi generalnemu i wszystkim innym ministrom i kustoszom zabraniam na 

mocy posłuszeństwa cokolwiek do tych słów dodawać lub ujmować. Niech to pismo 

zawsze mają przy sobie wraz z regułą. I na wszystkich kapitułach, które odprawiają, 

czytając regułę, niech przeczytają i te słowa. I wszystkim moim braciom klerykom i 

nie-klerykom zakazuję stanowczo na mocy posłuszeństwa wprowadzać wyjaśnienia do 

reguły i do tych słów; niech nie mówią: „Tak należy je rozumieć”.  

Lecz jak Pan dał mi prosto i jasno mówić i napisać regułę i te słowa, tak prosto i bez 

wyjaśnień rozumiejcie je i gorliwie zachowujcie aż do końca. 

 

I ktokolwiek to zachowa, niech w niebie będzie napełniony błogosławieństwem 

Ojca najwyższego, a na ziemi błogosławieństwem umiłowanego Syna Jego z 

Najświętszym Duchem Pocieszycielem i ze wszystkimi mocami niebios, i ze 

wszystkimi świętymi. I ja, brat Franciszek, najmniejszy wasz sługa, jak tylko mogę, 

wewnętrznie i zewnętrznie potwierdzam wam to najświętsze błogosławieństwo. 

 


