�w. Gabriel od Matki Bo�ej Bolesnej (1838 - 1862)
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<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"
alt="gabriel-od-mb-bolesnej" src="images/2012/gabriel-od-mb-bolesnej.jpg" height="650"
width="400" /></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size:
18pt;">F</span>ranciszek Possenti (Asy�, 1 marca 1838 - Isola del Gran Sasso, k. Teramo, 27
lutego 1862), uko�zywszy z wyr�ieniem liceum w Spoleto, pod wp�ywem specjalnego
zaproszenia ze strony Matki Naj�wi�szej wst�pi� w wieku 18 lat do nowicjatu pasjonist� w
Morrovalle k. Maceraty (W�ochy). Wyr�ia� si�radosnym usposobieniem, nabo�e�twem do
Maryi, kultem Eucharystii, wierno�ci� �yciu zakonnemu po��czon� z umi�owaniem pokuty.
Wok�jego grobu wyros�o wspania�e sanktuarium, kt�e jest dzi� celem pielgrzymek i
centrum religijno�ci. Kanonizowa� go w roku 1920 Benedykt XV. W roku 1926 �w. Gabriel
zosta� og�oszony jednym z patron� w�oskiej m�odzie�y katolickiej, a w 1959 g��nym
patronem Abruzji.</span></p>
<h2> �w. Gabriel od Matki Boskiej Bolesnej, kleryk, 1838 1862</h2> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 18pt;">N</span>asz
�wi�y urodzi� si�w Asy�u, w mie�cie rodzinnym �w. Franciszka Serafickiego i �w. Klary.
Przyszed� na �wiat 1 marca 1838 roku. Na chrzcie �w. Otrzyma� imi�Franciszek. Gabriel
Perdolente (od M. B. Bolesnej) - to jego imi�zakonne. Ojciec jego, Sante Possenti, piastowa�
urz�d gubernatora Asy�u i okolic z ramienia Stolicy Apostolskiej, gdy� obszar ten nale�a�
w�czas do pa�twa ko�cielnego. Matk� �wi�ego by�a Agnieszka Friciotti.</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"></span><span class="Apple-style-span" style="font-size:
16px;"><span style="font-size: 18pt;">P</span>ierwsze lata swojego �ycia sp�zi� �w. Gabriel
w r�ych miejscach, a to dlatego, �e jego ojciec nie zdecydowa� si�jeszcze, gdzie obra�sobie
sta�� rezydencj� W roku 1856 osiad� na sta�e w Spoleto. Matk�utraci� Franciszek ju� w
czwartym roku �ycia.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size:
18pt;">S</span>tudia odbywa� �wi�y najpierw u Braci Szk�Chrze�cija�kich, kt�zy pog��ili
w nim zasady religijne, wyniesione ju� z domu. Od roku 1850 ucz�zcza� do kolegium Jezuit�.
Nale�a� do najlepszych uczni�. Mia� w�czas 12 lat. Sakrament bierzmowania przyj�� z
r�k arcybiskupa Jana Sabbioni. Dba� a� do przesady o sw� wygl�d zewn�rzny, lubi� gr�w
karty, ta�e, imprezy artystyczne, wieczorki towarzyskie, polowania. Ojca sta�by�o na to. A
jednak Chrystus Pan powoli ogarnia� m�odzie�a swoj� �ask�. Coraz rzadziej bra� udzia�
w rozrywkach z�otej m�odzie�y, a coraz cz�iej zatapia� si�w modlitwie. Lubi�
kierowa�swe kroki do Monteluco, gdzie przebywa� pewien pustelnik. Sp�za� z nim d�ugie
godziny na pobo�nych rozmowach. Dnia 22 sierpnia 1856 roku zdecydowa� si�wst�pi�do
Pasjonist�, kt�zy mieli sw� klasztor W Morrovalle. Ojciec, kt�y my�la� o za�lubieniu go z
pewn� panienk� z dobrej rodziny, by� stanowczo przeciwny, by jego syn wszed� do zakonu i
to w�czas jednego z najsurowszych. Franciszek zdo�a� jednak prze�ama�op� Ojca i 6
wrze�nia tego� roku, jako 18-letni m�odzieniec po�egna� ojca i braci i zapuka� do bram
nowicjatu. �wi�y obra� sobie zakon, kt�ego celem by�o pog��ianie w sobie i szerzenie
w�r� otoczenia nabo�e�twa do m�i Pa�kiej i do Matki Bo�ej Bolesnej. Dwa te nabo�e�twa
jako� m�odzie�owi szczeg�nie przypad�y do serca. One te� u�wi�i�y go tak dalece,�e po
niewielu latach wzni�� si�a� na stopie�heroiczny doskona�o�ci chrze�cija�kiej. Drugim
przymiotem, kt�y nakazywa� kultywowa��wi�emu w�a�nie zakon Pasjonist�, by� duch
pokuty. A w�a�nie wiek XIX to pu�ap indyferentyzmu religijnego i nasilenia propagandy
ateizmu. Na te czasy przypad�y g�o�ne objawienia Matki Bo�ej: �w. Katarzynie Laboure w
Pary�u 1830, dzieciom w La Salette 1846 i �w. Bernadecie w Lourdes 1858. We wszystkich
tych objawieniach Matka Bo�a nawo�ywa�a do pokuty. Gabriel postanowi� i��w�a�nie t�
drog�. Zachowa� si�notatnik �wi�ego, w kt�ym notowa� on sobie postanowienia do coraz
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to nowych ofiar w tym kierunku i celu. By� got� przyj��wszystkie, cho�y najwi�sze m�i byle
tylko pocieszy�serce Bo�e i Jego Matki.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span
style="font-size: 18pt;">C</span>hrystus Pan przyj�� zapewne t�gotowo�� gdy� klerykowi
nie da� szcz�ia doczeka�si�kap�a�twa, ale zabra� go wcze�nie z tej ziemi w wieku 24 lat.
Po�egna� �wiat dla nieba 27 lutego 1862 roku w Isola Gran Sasso. Nazwa miejscowo�ci
bardzo trafna. Bowiem w�r� wzg�z apeninu, masyw g�ski w Gran Sasso wystaje jak pot�a
�ciana, zako�zona samotnym szczytem Monte Corvo. Miejscowo��przepi�na �ci�ga na
t�"wysp� mn�two turyst� i pielgrzym�. Papie� Pius X og�osi� Gabriela b�ogos�awionym
1908, a papie� Benedykt XV wpisa� go do katalogu �wi�ych w 1920. Papie� Pius XI obra�
�w. Gabriela za patrona m�odzie�y Akcji Katolickiej W�oskiej 1926. W roku 1953 papie�
Pius XII wyznaczy� �w. Gabriela na patrona diecezji Teramo i Attri na r�ni ze �w.
Bernardynem i �w. Reparat�.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Sanktuarium �w.
Gabriela Perdolente nale�y do najliczniej ucz�zczanych w�a�nie dla jedynego w swoim
rodzaju po�o�enia i dla �ask, jakie przy grobie �wi�ego si�dziej�. �wi�y le�y w
kryszta�owej urnie w pozycji le��cej, jakby spa�. W�osi nazywaj� �w. Gabriela Santo del
sorriso - �wi�ym u�miechu - tak pi�ny jest we wspomnianej urnie. Ojcowie z pietyzmem
pokazuj� pielgrzymom pok�, w kt�ym �wi�y sp�zi� ostatnie miesi�ce swego pobytu na
ziemi. Obok pokoiku-celi jest tak�e jego sypialnia, zamieniona na kaplic� a obok ch� klerycki i
miejsce, kt�e w nim zajmowa�. Przez okienko m�� patrze�na o�tarz i ��czy�si�s�odko
ze swoim Zbawicielem. Swoim kolegom cz�to powtarza�: "Mi�o��za mi�o�� krew za krew,
cierpienie za cierpienie. Pan B� nie patrzy na ilo�� ale na jako�� Trzeba s�u�y�Bogu
wielkim sercem i p�omienn� dusz�". Podobnie jak �w. Teresa od Dzieci�tka Jezus (+1897),
tak 35 lat wcze�niej �w. Gabriel zmar� na gru�lic�</span></p> <p><span style="font-size:
12pt;"><a
href="index.php?option=com_content&view=article&id=290:w-gabriel-od-matki-boej-bolesnej-m
ody-wity-z-przesaniem-do-modych&catid=69:audycje-o-swietych&Itemid=73"
target="_self">Materia� multimedialny o �w. Gabrielu</a></span></p> <p> </p> <p><a
href="index.php?option=com_content&view=article&id=291:w-gabriel-od-matki-boej-bolesnej-fel
ieton&catid=69:audycje-o-swietych&Itemid=73"><span style="font-size: 12pt;">II Materia�
multimedialny o �w. Gabrielu</span></a></p> <p><a
href="index.php?option=com_content&view=article&id=291:w-gabriel-od-matki-boej-bolesnej-fel
ieton&catid=69:audycje-o-swietych&Itemid=73"><span style="font-size: 12pt;">{jcomments
on}</span></a></p> <p> </p>
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