
RÓZANIEC  

120. rocznica urodzin bł. Pier Giorgia Frassatiego

          Największe wrażenie wywierała jego czystość, promienna radość,  pobożność, wolność
dziecka Bożego wobec wszystkiego, co jest w świecie piękne (Karl Rahner).

Kult  Pier  Giorgio  do  Matki  Bożej  i  jego  wierność  codziennemu  odmawianiu
Różańca  Świętego  są  dobrze  znane.  Z  pewnością  rozważając  tajemnice
Różańca Świętego i spoglądając w górę na Najświętszą Dziewicę, Pier Giorgio
nauczył się kontemplować blask Tota Pulchra i nauczyć się pielęgnować każdą
najwyższą cnotę, a wśród nich czystość serca i czystości ciała. I  dlatego my
także,  poprzez  tę  prostą  i  potężną  modlitwę,  pragniemy  prosić  o
wstawiennictwo  Pier  Giorgia  i  Matki  Bożej,  aby  uzyskać  pragnienie
poszukiwania tej wyszydzanej cnoty.
To prorocze przystąpienie do „Milicji Anielskiej”, założonej przez dominikanina
François  Deurwedersa w 1644 r.,  po  nawiedzeniu w Vercelli  sznura,  którym
aniołowie  opasali  św.  Tomasza  z  Akwinu,  aby  chronić  go  przed  pokusami
seksualnymi  i  aby  zachować  go  w czystości,  jest  swiadectwem Pier  Giorgia
odczytanym jako kamień węgielny jego miłości.
Czystość jest potężnym wyrazem czystego spojrzenia, uśmiechu wolnego od
wszelkich dwuznaczności, uczuć, które wyrastają z przeciętności oraz wyrażają
się  słowami  i gestami  zdolnymi  uszanować  każdą  wrażliwość  i  wywyższyć
godność serca osoby przede mną, za którą Chrystus umarł i zmartwychwstał.
To  jest  nić,  która  prowadzi  nas  przez  kontemplację  tajemnic  chwalebnych,
których czystość staje się wymownym znakiem i rękojmią naszego życia.
Nawet  nasz  Pier  Giorgio  przeżył  z  pełną  świadomością  wielką  bitwę,  której
trzeba  stawić  czoła,  aby  zachować  tak  cenny  dar  i  powierzył  się
najpotężniejszej milicji anielskiej, aby móc wyjść zwycięsko. Jest to odpowiedź
tych, którzy w pełni zrozumieli, że im wyższa wartość, której należy bronić, tym
wyższa obrona, do której należy dążyć, aby powstać z niedoli tego świata i iść
„ku górze”. Jak bardzo to wszystko czyni go blisko nas i jednocześnie zaprasza
nas do poważnej odpowiedzi naszego życia, do wzniesienia naszego spojrzenia
„ku górze”, aby Go odnaleźć, on silny i dumny, nasz obrońca w walce razem z
zastępami  anielskimi,  które  Pan  stawia  po  naszej  stronie,  aby  osiągnąć
zwycięstwo!

Pierwsza tajemnica chwalebna. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Czystość spojrzenia
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt, 5,8).

((z listu Pier Giorgia do I. Bonini, 6 marca 1925).
 „Bogu  dzięki,  moja  Wiara  jest  jeszcze  dostatecznie  mocna,  przeto
umacniajmy,  pogłębiajmy  tę  jedyną  Radość,  jakiej  można  dostąpić
na  tym  świecie.  Warta  jest  ona  każdej  ofi ary;  zresztą  nam,
katolikom,  dana  jest  taka  Miłość,  która  przewyższa  wszelką  inną,



i  która  po  tej,  jaką  winniśmy  Bogu,  jest  nieskończenie  piękna,  jak
piękna  jest  nasza  religia.  Miłość,  której  orędownikiem  był  Apostoł
głoszący  ją  dzień  po  dniu  we  wszystkich  swoich  listach  do  różnych
społeczności Wiernych. Ta Caritas,  bez której, powiada święty Paweł,
wszelka  inna  cnota  nic  nie  jest  warta.  Tylko  ona  może  być
przewodniczką  i drogowskazem  na  całe  życie,  całym  programem
życia.  Ona wraz z Łaską Bożą może być celem, do którego duch mój
powinien dążyć. W pierwszej chwili  jesteśmy przerażeni,  bo program
to  piękny,  ale  trudny;  pełno  w  nim  cierni,  a  róż  niewiele;  zaufajmy
jednak  Opatrzności  i  Miłosierdziu  Bożemu.  Świętej  pamięci  Papież
Pius  X  zalecał  młodzieży  praktykowanie  Komunii  Świętej,  a  ja  mogę
tylko  dziękować  w  każdym  momencie  Bogu,  że  dał  mi  takich
rodziców,  nauczycieli,  wszystkich  przyjaciół,  którzy  niezmiennie
prowadzili  mnie  wielką  drogą  do  Wiary.  Pomyśl,  co  by  to  było,
gdybym w okresie  takiego  kryzysu  duchowego  nie  miał  łaski  Wiary;
nie  byłoby warto żyć ani  chwili  dłużej  i  może tylko śmierć zdołałaby
ukoić wszelkie ludzkie cierpienie.

Natomiast  dla  człowieka,  który  wierzy,  sprzeczności  życia  nie  są
źródłem  rozpaczy,  lecz  służą  poprawie  i  są  mocnym  wezwaniem,
abyśmy znowu weszli  na  drogę,  z  której  może  chwilowo  zeszliśmy ”.
(Pier Giorgio Frassati Listy do Przyjaciół, biblioteka WIEZI)

Ojcze nasz… 10x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Święci Aniołowie, którzy składają Wszechmocnemu nasze modlitwy i
śluby, módlcie się za nami.

Druga tajemnica chwalebna. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Czystość uśmiechu
Stwórz,  o  Boże,  we  mnie  serce  czyste  i  odnów  w  mojej  piersi  ducha
niezwyciężonego! (Psalm  51, 12).

„Byłam chora, miałam na utrzymaniu troje małych dzieci i on otoczył je opieką.
Wchodził do naszego domu zawsze z wielkim szacunkiem, głaskał małą Tereskę
i ściskał wszystkim ręce, od Tereski po babcię. Siadał i pytał o sprawowanie się
dzieci,  a  dla  mnie miał  dobre  słowo i  podarki.  Któregoś  dnia  zapytał  mnie,
dlaczego  nie  posłałam  Tereski  do  ochronki.  Odpowiedziałam,  że  nie  mam
środków, a on z uśmiechem na ustach odparł, że pomyśli o tym i tak też zrobił,
umieścił  ją  w  ochronce  oraz  kupił  jej  fartuszek  i  buciki,  a  potem  zawsze
zachodził  do sióstr dowiadywać się dlaczego mała jest  tak wątłego zdrowia.
Kiedy przychodził do naszego domu, moja mała Tereska ogromnie się cieszyła.
Pytał ją, czy modli się do Boga i Teresina odpowiadała mu, że tak, więc prosił ją
»módl  się  również  za  mnie,  bo  bardzo  tego  potrzebuję«,  i  pocieszał  mnie
pełnymi  otuchy  słowami,  ponieważ  bardzo  rozpaczałam  po  śmierci  męża”
(Luciana Frassati, Mio fratello Pier Giorgio. La carità).

Ojcze nasz… 10x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Święci Aniołowie, którzy nas podtrzymujecie w walce,  módlcie się za
nami.



Trzecia tajemnica chwalebna. Zesłanie Ducha Świętego
Czystość gestów
Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości? – Przestrzegając słów Twoich
(Psalm 119, 9).

„Widywałem  go,  wspomina  Mario  Muratori,  często,  kiedy  zimą  z  pełnym
naręczem drewna na opał, wspinał się po krętych i brudnych schodach domów
stojących na peryferiach miasta, by zapewnić biedakom, którymi się opiekował,
chociaż  trochę  ciepła.  Nie  tylko  przynosił  drewno,  nieraz  interesował  się
również rachunkiem za gaz, który sam później opłacał. Ani jednego dnia nie
pozostawił  swoich  ubogich  choćby  bez  małego  wsparcia,  na  jakie  mógł  się
zdobyć.  Na tym się jednak pomoc nie  kończyła.  Tam, gdzie  potrzebna była
opieka moralna, nie odmawiał jej nigdy: zwracał baczną uwagę na zachowanie
chłopców  i  dziewcząt  w  trosce  o  to,  by  nie  utracili  wewnętrznej  czystości
i szlachetności  uczuć,  co  uważał  za  podstawę  prawdziwie  chrześcijańskiego
życia” (Luciana Frassati, Mio fratello Pier Giorgio. La carità).

Ojcze nasz… 10x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Święci Aniołowie, którzy przychodzicie nam na ratunek, gdy jesteśmy
w niebezpieczeństwie, módlcie się za nami.

Czwarta tajemnica chwalebna. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny
Czystość słowa
Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek o rękach
nieskalanych i o czystym sercu (Psalm 24, 3-4).

Antonio  Gasparetti  zapewnia,  że  od  tego  wydarzenia,  podczas  rozmów  na
Konferencjach św. Wincentego à Paulo, Pier Giorgio był stawiany jako przykład
chrześcijańskiej  czystości  i było  w  zwyczaju  kierowanie  do  niego  pewnych
pytań, oczekując jego arbitrażu, akceptowanego później przez wszystkich.

Ks.  Mario  wspomina,  że  Pier  Giorgio  miał  bardzo  szczególną  zaletę  w
prowadzeniu rozmowy: mówiąc o wszystkim i wszystkich po trochu, nigdy nie
doceniał  tej  czy  innej  osoby,  z  powodu  tego  czy  innego  powodu.  Pokorny,
zgodnie z nauką ewangeliczną, zawsze starał się podkreślić istniejącą belkę we
własnym oku, niż zadręczać się znalezieniem drzazgi w oku sąsiada.
Ks.  Mario  napisał:  „Bez  żadnych  umiejętności,  ale  z  prostą  czystością
doskonałego  chrześcijanina,  wahał  się  wyrazić  potępienie,  którego  nie
odczuwał,  ponieważ  nie  uważał  się  za  godnego  ani  osądzania,  ani
ustanowienia,  a  na  jego  ustach  było  najpierw  współczucie  i  zrozumienie
człowieka  sprawiedliwego  i  wyższego,  który  dobrze  zna  strukturę  świata  i
pokusy bliźnich” (Luciana Frassati, Mio fratello Pier Giorgio. La carità).

Ojcze nasz… 10x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…



Święci  Aniołowie,  którzy  prowadzicie  nasze  dusze  na  łono  Bożego
Miłosierdzia, módlcie się za nami.

Piąta tajemnica chwalebna. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
Czystość uczuć
W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co
czyste,  co  miłe,  co  zasługuje  na  uznanie:  jeśli  jest  jakąś  cnotą  i  czynem
chwalebnym – to miejcie na myśli! (Flp 4,8).

Czystość  i  miłosierdzie  były  najbardziej  spektakularnym  i  są  najczęściej
podkreślanymi przejawami tej jego radosnej młodości. Pewność wiary, poczucie
niezachwianego przekonania co do sensu istnienia, towarzyszące mu każdego
dnia na drodze życia, wyjaśniają czystość zupełnie wolną od nerwowych napięć,
zawstydzenia, niezaradności czy płochliwości, która była mężnym i radosnym
panowaniem  ducha  nad  zmysłami  (z  przedmowy  Kard.  Giacomo  Lercaro.
L.Frassati,.Mój brat Pier Giorgio-Wiara).
 (O. Secondo Goria SJ) – Tak prawego sumienia, takiego serce, takiej czystości,
takiej delikatności,  jak u Pier Giorgia nie spotkałem nigdy u nikogo. Cudem,
jakiego  dokonuje,  jest  to,  że  zachwyca  swoją  wszechstronną  i  wyjątkową
osobowością, cnotami, które posiadał, miłością, którą obdarzał innych.

Ojcze nasz… 10x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Święci  Aniołowie,  którzy  niestrudzenie  pracujecie,  aby  doprowadzić
nas do prawdziwego szczęścia z  wami, módlcie się za nami.

Litania 
Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże –  m  zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże –  zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże –  zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże –  zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo –  módl się za nami.
Wszyscy aniołowie i święci –  módlcie się za nami.

Błogosławiony Piotrze Jerzy Frassati –  módl się za nami.
(módl się za nami –  powtarzać po każdym wezwaniu )
Kochający synu i bracie,
Podporo rodzinnego życia,
Przyjacielu nieprzyjaciół,
Najbardziej chrześcijański z naszych towarzyszy,
Przywódco młodzieży,
Pomocniku potrzebujących,
Nauczycielu miłości,
Opiekunie ubogich,



Pociecho chorych,
Sportowcu Bożego Królestwa,
Zdobywco gór życia,
Obrońco prawdy i cnoty,
Przeciwniku każdej niesprawiedliwości,
Dobry obywatelu swojego narodu,
Lojalny synu Kościoła i narodu,
Oddany synu Maryi,
Gorliwy czcicielu Eucharystii,
Żarliwy miłośniku Pisma Świętego,
Oddany naśladowco św. Dominika,
Zapalony czcicielu św. Pawła,
Apostole modlitwy i postu,
Przewodniku ku głębokiej miłości do Jezusa,
Gorliwy w pracy i nauce,
Silna ochrono niewinności,
Radosny we wszystkich okolicznościach życia,
Pilnie strzegący czystości,
Cichy w bólu i cierpieniu,
Wierny obietnicom chrztu świętego,
Wzorze pokory,
Przykładzie bezstronności,
Zwierciadło posłuszeństwa,
Człowieku ośmiu błogosławieństw,
Patronie studentów,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami!

Módl się za nami Błogosławiony Piotrze Jerzy Frassati.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś młodego Piotra Jerzego Frassatiego radością
spotkania z Chrystusem i życiem zgodnym z wyznawaną przez niego wiarą w
służbie  ubogich  i chorych;  za  Jego  wstawiennictwem udziel  także  nam łaski
wspinania się jak On szlakiem ewangelicznych błogosławieństw i naśladowania
go w zapale szerzenia w społeczeństwie ducha Ewangelii.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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