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Temat 1: Proces kanonizacji Brata Karola, a nasza opcja na rzecz ubogich
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„Pandemia ukazała trudną sytuację ubogich i wielką nierówność panującą na świecie” powiedział papież Franciszek 19 sierpnia, dodając, że: „Chociaż wirus nie czyni różnic
między ludźmi, to jednak napotkał na swojej destrukcyjnej drodze wielką nierówność i
dyskryminację pomiędzy ludźmi. I jeszcze stał się przyczyną jej pogłębienia!” Innymi
słowy: biedni cierpią dziś bardziej niż kiedykolwiek z powodu braku opieki zdrowotnej,
bezrobocia i głodu.
Ojciec Święty zdał sobie sprawę, że odpowiedź na pandemię musi być dwojaka. Z jednej
strony: „ważne jest, aby znaleźć lekarstwo na małego, ale strasznego wirusa, który rzuca na
kolana cały świat”. Z drugiej strony mówił papież: „Musimy także znaleźć lekarstwo na
wielkiego wirusa, a mianowicie na niesprawiedliwość społeczną, nierówność szans,
marginalizację i brak ochrony najsłabszych”. Ta sytuacja skłania nas do wybrania i
wzmocnienia istotnej dla Ewangelii opcji na rzecz ubogich.
W swojej katechezie Franciszek powiedział: „Wiara, nadzieja i miłość zachęcają nas do
skupienia się na najbardziej potrzebujących, co wykracza poza wsparcie jednynie
konkretnego człowieka. Chodzi o to, abyśmy szli przez życie razem z potrzebującymi i
pozwolili się przez nich ewangelizować. Ubodzy dobrze znają z własnego doświadczenia
cierpiącego Chrystusa. Pozwólmy się przez nich „zarazić” ich doświadczeniem zbawienia,
ich mądrością i kreatywnością. Dzielenie się z biednymi oznacza wzajemne ubogacanie się.
Kiedy istnieją chore struktury społeczne, które uniemożliwiają im marzyć o przyszłości,
musimy współpracować, aby te struktury uzdrowić i zmienić ”. (Któż nie rozpoznałby w
tych słowach ścieżki ewangelizacji brata Karola?)
Ojciec Święty stwierdza dobitnie, że: „pandemia to kryzys, a z kryzysu wychodzi się
przemienionym: albo staniemy się lepsi albo gorsi. Powinniśmy wyjść z niej jako lepsi
ludzie, aby położyć kres niesprawiedliwości społecznej i degradacji środowiska”.

To nie przypadek, że kanonizacja brata Karola odbywa się w kontekście pandemii. Poprzez
to wydarzenie łaski, jakim jest kanonizacja, Bóg chce uczynić Brata Karola widzialnym dla
wszystkich ludzi, ukazać go jako wierzącego, kapłana, misjonarza, który poświęcił się
ciałem i duszą najuboższym i najbardziej opuszczonym swoich czasów – Tuaregom. Stał
się jednym z nich, był u ich boku i pozwalał się im ewangelizować. Dziś świętość ukazuje
się jako podstawowa opcja na rzecz ubogich.
Jeśli mamy dobrze przygotować i celebrować kanonizację brata Karola, to nie chodzi o
jego gloryfikowanie, ale o wzmocnienie w całym Kościele aktywnej miłości do
najmniejszych. To jest dziś bardziej potrzebne niż kiedykolwiek. Papież mówi w adhortacji
apostolskiej Evangelii Gaudium: „Piękno Ewangelii nie zawsze może być ukazane przez
nas wiernie, ale jest znak, którego nigdy nie może zabraknąć: opcja na rzecz ostatnich,
tych, których społeczeństwo odrzuca.” (nr 195).
Jako duchowa rodzina brata Karola, zostaliśmy zaszczyceni łaską jego charyzmatu, który
jest szczególnie aktualny i ważny w kontekście przeżywanej obecnie pandemii. Nie
powinniśmy tego charyzmatu ukrywać, zaniedbywać albo pozwolić, by pozostał
bezowocny. „Z tej właśnie przyczyny – pisze św. Paweł w Drugim Liście do Tymoteusza –
przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie
moich rąk” (1,6). To jest zaproszenie, które kieruje do nas nasz brat Karol i nasz Pan Jezus
Chrystus, abyśmy przyczynili się do wielkiej odnowy Kościoła, którą Duch Święty dzisiaj
promuje przez papieża Franciszka. Dlatego spoczywa na nas wielka odpowiedzialność.
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Czy widzę związek między opcją na rzecz ubogich, odnową w Kościele a kanonizacją brata
Karola?
Co potrzebuje we mnie nawrócenia, do którego Pan mnie zaprasza przez tę kanonizację?
Co mogę zrobić, aby kanonizacja przyniosła wszystkie owoce, jakich Bóg od niej
oczekuje?

