OMÓWIENIA I RECENZJE

Ks. Stanisław MOJEK
ŚWIĘTY - JED EN Z NAS
Nakładem wydawnictwa Jaca
Book w Mediolanie ukazała się w li
stopadzie 1991 r. książka księdza Pri
mo Soldiego poświęcona Pier Griorgio
Frassatiemu*. Słowo wstępne napisał
biskup Paul Joseph Cordes z Papies
kiej Rady do Spraw Świeckich. Autor,
doktor teologii moralnej, jest duszpa
sterzem akademickim i dziennikarzem
pracującym w diecezji turyńskiej.
Książkę swą dedykuje księdzu Luigi
Giussaniemu i młodzieży działającej w
ruchu „Comunione e Liberazione”.
Jako duszpasterz akademicki ks.
Soldi wie, że młodzież szuka wzorów
zachowania, dlatego wychodzi z pro
pozycją, aby wspólnie popatrzeć na ży
cie Pier Giorgio Frassatiego, człowieka
świeckiego, studenta politechniki, w
roku 1990 ogłoszonego przez Kościół
błogosławionym.
Język książki jest daleki od trady
cyjnych prac o życiu świętych. Jest to
książka dla dzisiejszej młodzieży. Dla
nas Polaków ma ona dodatkowo miły
aspekt, mianowicie Autor często od
wołuje się do studenckich, młodzieżo
wych środowisk polskich, w których
Pier Giorgio Frassati był znany i cenio
ny na długo przed ogłoszeniem go bło
gosławionym. Ks. Soldi cytuje wielo
krotnie przemówienia i kazania kardy
nała Karola Wojtyły, w których arcy
biskup Krakowa przedstawia młodzie

ży polskiej Pier Giorgio Frassatiego
jako wzór człowieka głębokiej wiary,
nadziei i miłości. Książka zawiera też
sporo wypowiedzi Jana Pawła II uka
zujących młodzieży Italii i innych na
rodów Frassatiego jako wzór godny
naśladowania, i to właśnie w tych obe
cnych, trudnych czasach.
Co zamierzał powiedzieć dzisiej
szej młodzieży ks. Soldi pisząc tę książ
kę?
Najpierw chce powiedzieć, że bło
gosławiony Pier Giorgio to człowiek
obecnego wieku, żyją przecież jeszcze
ludzie z jego najbliższego otoczenia rodzina, siostra Luciana, znajomi i
przyjaciele.
Pier Giorgio Frassati urodził się 6
IV 1901 r. w Turynie. Jego ojciec, Al
fred, był założycielem, właścicielem i
dyrektorem dziennika „La Stampa”; w
1913 r. został on senatorem, a w 1921
mianowano go ambasadorem Italii w
Berlinie. Pier Giorgio ukończył gimna
zjum i liceum Massimo D’Azeglio i
Istituto Sociale prowadzone przez je
zuitów, a w listopadzie 1918 r. zapisał
się na politechnikę w Turynie. Był to
czas jego intensywnej pracy naukowej
i społecznej, czas aktywności w wielu
grupach i wspólnotach młodzieżowych
inspirujących się w swej działalności
duchem Ewangelii. Był to także czas
jego działalności charytatywnej.
W 1922 r. wstąpił do trzeciego za
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św. Dominika w Turynie i przyjął imię
Girolamo na cześć Savonaroli.
Zmarł 4 VII 1925 r. na krótko
przed ukończeniem studiów, po czte
rech zaledwie dniach bolesnej i cięż
kiej choroby.
Już w roku 1932 kard. Maurilio
Fossati, arcybiskup Turynu, otworzył
diecezjalny proces informacyjny doty
czący heroiczności cnót Pier Giorgio.
Trzy lata później dokumenty przesłano
do Watykanu. W roku 1977 Paweł VI,
który znał osobiście Frassatiego, prosił
o przyspieszenie prac prowadzących do
beatyfikacji, która nastąpiła 20 V 1990 r.
w Rzymie.
Ks. Soldi ukazuje Błogosławione
go jako człowieka pełnego energii,
siły, entuzjazmu i radości. To czło
wiek, który pasjonuje się sportem, ko
cha góry, jest silnie zaangażowany w
pracy społecznej i politycznej. Nie ma
u niego rozłamu między wyznawaną
wiarą a życiem codziennym. Ten ostat- '
ni moment ks. Soldi, jako teolog mo
ralista i wychowawca, podkreśla bar
dzo mocno.
Dzisiejszy młody człowiek chce jak młody człowiek w każdej epoce doświadczyć miłości, wolności, spra
wiedliwości i pokoju. Pier Giorgio
ukazany jest w omawianej książce jako
człowiek tych właśnie wartości wypły
wających z zażyłości z Chrystusem.
Dwudziestoletni Pier Giorgio jawi się
na kartach książki jako człowiek mąd
ry mądrością Bożą: „Dzięki niej znaj
dę chwałę u ludu i cześć u starszych,
sam będąc młody” (Mdr 8, 10) - to
słowa cytowane i odniesione przez Au
tora do Błogosławionego.
Pier Giorgio chciał, aby dany mu
czas został wypełniony dobrą aktywno
ścią, owocnym trudem. Chciał, aby •
miłość do Chrystusa przynaglała go do
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hycia Jego świadkiem, aby nikt nie
miał wątpliwości, do kogo należy, na
kim wzoruje się w swoim myśleniu,
wartościowaniu, działaniu i miłowa
niu.
Mawiał, że im bardziej wierzy,
tym bardziej czuje się wolny, tym bar
dziej poznaje prawdziwy i głęboki
smak życia, piękno miłości rodzinnej,
miłości przyjaciół i ubogich, piękno
gór, kwiatów, przyrody, sportu, pięk
no pracy społecznej i politycznej.
(Między innymi listy Błogosławionego
odczytane przez ks. Soldiego właśnie o
tym mówią.)
Cytowane wypowiedzi tych, którzy
go znali osobiście, potwierdzają, że był
człowiekiem radości, uśmiechu i wiel
kiej pogody ducha. Do tych jego cech
nawiązują pytani o opinię ludzie dzi
siejszej sceny politycznej Włoch i oni
też proponują młodzieży włoskiej ide
ał życia Frassatiego.
Ojciec święty Jan Paweł II nazywa
go człowiekiem ośmiu błogosła
wieństw.
Wiara i miłość sprawiły, że prowa
dził życie bardzo aktywne. Fundamen
tu jego apostolskiej gorliwości trzeba*
szukać w jego postawie ascetycznej i
duchowej, w uczestnictwie w liturgii
eucharystycznej, w modlitwie, w czę
stej, także nocnej adoracji Najświęt
szego Sakramentu, w medytacji Słowa
Bożego, w czystości serca i w umiłowa
niu ciszy.
Jego młode, bardzo aktywne życie
włączone było w Tajemnicę Boga, usil
nie szedł on „verso 1*Assoluto”, w kie
runku Absolutu, widział człowieka
jako tego, którego Ojcem jest Bóg.
Pier Giorgio życiem swym ukazuje,
jak można integralnie rozwijać się ufa
jąc Chrystusowi i Jego Kościołowi.
Ukazuje też, co znaczy i dlaczego war
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to być w swojej społeczności „zna
Jan Paweł II, mówiąc młodzieży o
kiem, któremu sprzeciwiać się będą”, nowej ewangelizacji, wskazał na bło
jak można jako człowiek świecki żyć *< gosławionego Pier Giorgio Frassatiew mocy sakramentu chrztu i bierzmo go, którego zaangażowanie w sprawy
wania.
wiary jest wzorem dla wszystkich. OjPier Giorgio Frassati zwykł był
ciec święty chce, aby dzisiejsi młodzi
mawiać, że nie ma nic piękniejszego
w codziennośd swego żyda okazywali
od wiary, którą wyznaje i którą żyje.
się dojrzali na miarę tego młodego
Dziś poucza on wszystkich, a zwłasz ewangelizatora.
cza młodych, czym jest powołanie
Pier Giorgio dzisiaj pokazuje i
chrześcijanina, poucza, że tylko Chry
przekonuje, że świętość jest dostępna
stus może dać prawdziwy i pełny sens
dla wszystkich. Ogłaszając go błogo
naszemu żydu, że tylko Chrystus może
sławionym, Kośdół to właśnie cbtial
uszczęśliwić człowieka.
światu powiedzieć.

