
                                                 Modlitwa to spotkanie Miłości 

''Modlący się mężczyźni i kobiety wiedzą, że nadzieja jest silniejsza niż 
zniechęcenie. Wierzą, że miłość jest potężniejsza od śmierci i że na pewno kiedyś 
zatriumfuje, nawet jeśli nie znamy czasu i sposobu, w jakich to się dokona. 
Mężczyźni i kobiety modlitwy noszą na swoich obliczach odbłyski światła: bo 
nawet w najmroczniejsze dni słońce nie przestaje ich oświetlać. Modlitwa 
rozjaśnia serce, i rozjaśnia spojrzenie, nawet w czasach najbardziej mrocznych, 
czasach największego cierpienia. ,,   (Papież Franciszek -Katecheza)

Modlitwa  św.   Biedaczyny była odblaskiem  na jego obliczu, światłem pośród 
ciemności i radością serca . W tej radości serca   dokonywało się spotkanie dwóch
osób - Boga i św Franciszka -czasem milczące ,pełne zachwytu i uniesień, czasem 
owiane tajemnicą słów zrodzonych z miłości, a czasem modlitwą 
niewypowiedzianych słów ,bo każde z nich było zbyt małe  dla św. Biedaczyny by 
wyrazić co czuje i myśli .Modlitwa była centrum życia i rodzących się czynów i 
planów św. Franciszka,  wsparciem i siłą .  Była ona także  obecnością Boga 
żywego w każdym czasie i sekundzie .Dzięki temu nie czuł się sam nawet gdy 
przychodziła siostra samotność .Św. Franciszek z Asyżu był człowiekiem  
noszącym na swym obliczu odblaski światła  i świętości . Odblask świętości , który 
nosił  przekazywał dalej , by spotkany brat czy siostra    mogli iść tą samą drogą 
drogą  do Boga .Przykładem tego  są ci  towarzysze ze  wspólnoty św. 
Franciszka ,którzy również zostali świętymi jak i zwykli ludzie ,którzy  doznawali 
nawrócenia po spotkaniu z nim i jego braćmi i siostrami .Również i dziś św. 
Francesco z Asyżu i jego św. bracia franciszkanie oraz św. siostry orędują za Tobą 
do Boga byś szedł drogą świętości i światła ,bo jak to zostało powiedziane w 
słowach papieża Franciszka ... ''Mężczyźni i kobiety modlitwy noszą na swoich 
obliczach odbłyski światła: bo nawet w najmroczniejsze dni słońce nie przestaje 
ich oświetlać. Modlitwa rozjaśnia serce, i rozjaśnia spojrzenie, nawet w czasach 
najbardziej mrocznych, czasach największego cierpienia.,,
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