Frances Alice Forbes
Święty Ignacy Loyola: Żołnierz Jezusa
- Dajcie mi jakąś książkę, powieść, obojętnie co, bylebym tylko miał się czym zająć! - zakrzyknął. Młody
Ignacy dzielnie zniósł prymitywną operację - ponowne otwarcie rany odniesionej w bitwie, odpiłowanie
kawałka kości w nodze i rozciągnięcie nogi metalowym aparatem. Zacisnął zęby i zniósł ból, nawet nie
drgnąwszy. Teraz jednak tygodnie, gdy leżał dochodząc do siebie, dłużyły się niemiłosiernie. Jedną z książek,
które w tym czasie wpadły w ręce młodzieńca był „Żywot Chrystusa”. Serce odważnego, lecz oddanego
sprawom doczesnym żołnierza miało wkrótce doznać łaski. Gdy wyzdrowiał, porzucił karierę wojskową i
zaczął poszukiwać świętości i wiedzy. Później Ignacy założył zakon jezuitów - zakon księży zorganizowany
niczym armia Chrystusa, którą dysponował papież. W trakcie swojego życia Ignacy napisał sławne „Ćwiczenia
duchowne”, opiekował się chorymi, był oskarżony o herezję, spowodował nawrócenie św. Franciszka
Ksawerego i posłał swoich jezuitów na Sobór Trydencki. Oto historia wielkiego człowieka, który w czasach
poważnego kryzysu został posłany przez Boga, by pomóc Kościołowi podnieść się po protestanckiej rewolcie,
tak aby mógł rozkwitnąć nawet bardziej niż poprzednio.
Święty Wincenty à Paulo: Apostoł miłosierdzia
- Proszę was tylko o jedno słowo - powiedział Wincenty Paniom Miłosierdzia. - Będziecie pracować dalej - tak
czy nie? Dziesięć lat wcześniej Panie Miłosierdzia zaczęły przyjmować pod swoją opiekę dzieci, bez dachu nad
głową i jakiejkolwiek pomocy, porzucone na ulicach Paryża. Zaczęło się od dwunastu maleństw. W dekadę
później adoptowano już cztery tysiące dzieci, z których większość nie została przedtem ochrzczona. Otrzymały
chrzest i opiekę, a ich liczba stale wzrastała. Teraz jednak budżet przedsięwzięcia był na granicy załamania.
Szalała Wojna Trzydziestoletnia, było wiele innych wydatków i dalsza opieka nad dziećmi wydawała się
niemożliwa. Wincenty wiedział jednak, że zagrożony jest nie tylko doczesny dobrobyt, ale także wieczne życie
dzieci; myśl o porzuceniu ich w potrzebie łamała mu serce. Stanął więc w błagalnej postawie przed Paniami
Miłosierdzia. Taki właśnie był wielki Apostoł Miłosierdzia, św. Wincenty à Paulo. Jego godne podziwu życie
rozpoczęło się w chłopskiej chacie, ale zawarło w sobie niewolę w północnej Afryce, ucieczkę z powrotem do
Francji, potyczki z heretykami wyznającymi jansenizm, pomoc dla niezliczonych bezdomnych sierot,
polityczne perypetie na królewskim dworze i założenie dwóch wspaniałych zgromadzeń religijnych Wincentian i Sióstr Miłosierdzia.
Święty Atanazy: Strażnik wiary
- Atanazy! - zawołał stary biskup ze swojego łoża śmierci. Nie było odpowiedzi. Młody sekretarz biskupa
uciekł z miasta bojąc się, że zostanie wybrany na jego następcę. - Atanazy! - zawołał raz jeszcze patriarcha. Myślisz, że możesz uciec, ale nie uda ci się to. - Z tymi słowami zmarł. Niedługo później biskupi zebrali się by
wybrać następcę patriarchy Aleksandrii. Katolicy zebrali się na zewnątrz i krzyczeli „Dajcie nam Atanazego!
Dajcie nam Atanazego!". Biskupi nie znali nikogo, kto lepiej nadawałby się na ten urząd. Tak rozpoczął się
długi i emocjonujący episkopat św. Atanazego, biskupa i patriarchy Aleksandrii. Był doradcą swojego biskupa
na Soborze Nicejskim w 325 roku, w czasie swego panowania wszedł w konflikt z cesarzami rzymskimi, był
fałszywie oskarżany przez ariańskich heretyków, został wygnany ze swojej diecezji co najmniej pięć razy,
wiele razy o włos umykał wrogom, potajemnie odwiedzał wiernych - ponadto napisał żywot św. Antoniego
Pustelnika, swojego dobrego przyjaciela i ojca monastycyzmu na Wschodzie i Zachodzie. Oto historia
wielkiego „Ojca Ortodoksji”, który został wybrany przez Boga, by podtrzymywać prawdziwą wiarę w czasach
kryzysu oraz by przekazać nam katolicką naukę, że Chrystus jest Bogiem.
Święta Monika: Ideał matki chrześcijanki
Życie świętej Moniki jest klasyczną opowieścią o niezwykłej matce - jakże inaczej krnąbrny Augustyn zostałby
wielkim świętym, gdyby nie modlitwy i przykład jego własnej matki? Monika stanowi też niedościgniony wzór
dla katolickich żon. Jako młoda katoliczka poślubiona poganinowi nieugięcie wyznawała swoją wiarę. Jej
oddanie innym zaowocowało nawróceniem się na katolicyzm męża oraz jego matki. Książka opisuje bolesną
lekcję młodej Moniki na temat nadużywania wina, utratę kontaktu z synem, gdy ten dorósł i zwrócił się ku
pogaństwu, jej rozpacz po odrzuceniu wiary katolickiej przez Augustyna, jego fascynację manicheizmem oraz
okrutne oszustwo wobec matki i późniejsze dramatyczne zmagania, by uwolnić się od pogaństwa i wreszcie
radość Moniki, gdy Augustyn przyjął chrzest w wieku trzydziestu trzech lat. „Święta Monika. Ideał matki
chrześcijanki” to książka dająca nową nadzieję i wiarę matkom wychowującym dzieci w środowisku innym niż
chrześcijańskie. Co więcej, jest to całkowicie prawdziwa, inspirująca każdego historia niezwykłej kobiety,

matki oraz świętej. To także jedna z najwspanialszych opowieści przedstawiająca dzieje osoby, której modlitwy
zostały wysłuchane.
Święta Teresa z Avilli: Odnowicielka Karmelu
Całe miasto było poruszone. Niech Teresa lepiej siedzi cicho we własnym klasztorze, zamiast wywracać
wszystko do góry nogami. Co za sens wracać do pierwotnej reguły z całą jej surowością, odosobnieniem i
milczeniem! Musi być szalona, skoro chce opuścić konwent, w którym jest jej tak wygodnie. Lecz Teresa
wiedziała, że jest to Boski plan; utwierdził ją w tym przekonaniu kierownik duchowy. Niczyja opinia nie
odwiodłaby jej od zamiaru. Taka była Teresa z Avilli, wybitna reformatorka zakonu karmelitańskiego. W
młodości robiła wszystko, by zostać zakonnicą, a i w późniejszych latach miała podjąć wiele odważnych
decyzji. Jej udziałem były wielkie łaski mistyczne, obawa przed zwiedzeniem przez szatana, widzenie
ewentualnie czekającego na nią miejsca w piekle, liczne podróże w celu zakładania nowych klasztorów,
współpraca z innymi świętymi, kontakty z trudnymi ludźmi. To jest opowieść o wielkiej Teresie z Avilli,
świętej o gorącym sercu i nadzwyczajnym zdrowym rozsądku, jednej z najważniejszych kobiet w historii
ludzkości. Zreformowała zakon karmelitów, czyniąc go kolebką świętych i odciskając wyraźne piętno na
Kościele katolickim, widoczne jeszcze dziś.
Święta Katarzyna ze Sieny: Doktor Kościoła
Katarzyna biegła do więzienia, jak tylko mogła najszybciej. Tam na egzekucję czekał Niccolo, młodzieniec,
którego dusza zagrożona była niebezpieczeństwem wiecznym. Niccolo nigdy nie praktykował swej religii,
nigdy nawet nie przystąpił do Pierwszej Komunii. Kiedy ksiądz poszedł przygotować go na śmierć, znalazł na
wpół szalonego człowieka, pełnego wściekłości i rozpaczy, i nie mógł z nim nic zrobić. Wtedy do więzienia
przyszła Katarzyna, zdobywając skazańca sercem prawdziwej matki. Jego prawdziwie chrześcijańska śmierć
następnego ranka, rezultat jej wizyty, była jedną z najbardziej zdumiewających egzekucji, jakie kiedykolwiek
przeprowadzono. Młoda Katarzyna, od której oczekiwano rychłego zamążpójścia, obcięła włosy, aby
zniechęcić starających się o jej rękę, gdyż przyrzekła, iż nie będzie miała poza Chrystusem innego Oblubieńca.
Na niezwykłe 33 lata życia składają się: heroiczna dobroczynność, negocjacje z papieżami i kardynałami,
namówienie papieża do powrotu z Awinionu we Francji do Rzymu, mistyczne doświadczenia, nękanie przez
diabły, uwalnianie opętanych i przyciąganie ogromnej liczby uczniów, którzy podążali za nią przez całe
Włochy, inspirowani jej wielką miłością do Boga. To jest historia jednej z największych Świętych Kościoła i
jednej z najbardziej niezwykłych kobiet w historii świata.
Święty Jan Bosko: Przyjaciel młodzieży
Biedny don Bosko. Co za szkoda, że taki dobry młody ksiądz traci kontakt z rzeczywistością. Czemu ciągle
marzy o przyszłych kościołach, rozległych placach zabaw, mnóstwie pomocników i tysiącach chłopców!
Czemu nie zbadać go w szpitalu dla obłąkanych zanim sprawy wymkną się spod kontroli? Z tego właśnie
powodu dwóch księży przyjechało do oratorium zaprosić ks. Jana Bosko na przejażdżkę. Zgodził się, lecz
nalegał, by to oni pierwsi wsiedli do powozu. Szybko zatrzasnął za nimi drzwi. - Do szpitala dla obłąkanych.
Szybko! — zawołał do woźnicy, który posłuchał polecenia i ruszył galopem. - Na litość Boską! - dziwili się
pielęgniarze w szpitalu. - Dwaj obłąkani i to agresywni! Trzeba było wielu wyjaśnień, zanim lekarz przełożony
wreszcie uwierzył, że są psychicznie zdrowi. O don Bosko nikt więcej nie wspominał. Na niezwykłe życie św.
Jana Bosko składały się: napaści opryszków, prześladowanie przez urzędników rządowych, opieka ze strony
dużego, tajemniczego psa, nadzwyczajne uzdrowienia, „cudowne” zbiórki pieniędzy, szacunek papieży oraz
założenie Towarzystwa Salezjańskiego. Ta książka to historia jednego z największych i najbardziej kochanych
świętych Kościoła.
Święty Pius X: Dobry pasterz
Książka jest opowieścią o wspaniałym człowieku o bogatej osobowości, a przy tym wielkiej pokorze ducha;
człowieku, który został świętym Piusem X. Urodzony jako Giuseppe Sarto w roku 1835, był drugim z
dziesięciorga dzieci ubogiej rodziny chłopskiej. Wartka akcja ukazuje wybicie się Piusa X z pozycji zwykłego
parafialnego księdza na stanowisko głowy Kościoła. Wybrany na papieża, Pius X energicznie zabrał się za
wprowadzanie reform, zwalczanie błędnych teorii i głoszenie misji Kościoła. Dzisiaj znany jest najbardziej ze
swojej walki z modernizmem, który nazwał „zbiorem wszystkich herezji”. To on ustanowił wiek przyjmowania
Pierwszej Komunii świętej na siedem lat (zamiast dwunastu czy czternastu). Wyeliminował ostatnie ślady
jansenizmu, opowiadając się za częstą, a nawet codzienną Komunią świętą. Zreformował muzykę liturgiczną,
przywracając chorał gregoriański. Udoskonalił brewiarz. Popierał głoszenie nauk w prostych i bezpośrednich

słowach. Walczył z błędną interpretacją rozdziału Kościoła od państwa. Propagował czytanie Pisma Świętego.
Zainicjował wydanie Kodeksu Prawa Kanonicznego. Sprzyjał gorąco głoszeniu wiary na ziemiach misyjnych.
Był to wreszcie papież, który rzucił Kościołowi katolickiemu wyzwanie „odrodzenia wszystkiego w
Chrystusie”.

