Theo Stearns ops

ojciec ubogich
Święty Marcin
de Porrès

Spis treści

Przedmowa
Wstęp

➢7

➢ 11

Dzieciństwo i młodość Marcina

➢ 17

Marcin i rodzina dominikańska

➢ 29

Na podobieństwo ojca Dominika

➢ 33

Marcin i młodzież

➢ 53

Świat poza klasztorem

➢ 61

Wszystkie stworzenia Boga
Mądrość Marcina
Cuda

➢ 91

➢ 81

➢ 73

Mistyczne łaski

➢ 109

Śmierć Marcina

➢ 117

Droga do kanonizacji

➢ 131

Nowenna do św. Marcina

➢ 139

Modlitwy do św. Marcina

➢ 148

Bibliografia

➢ 150

Dzieciństwo

i młodość Marcina
syn nieznanego ojca
1572 roku, mniej niż czterdzieści lat po założeniu
W
Limy, urodził się tam chłopiec, ochrzczony
wkrótce w kościele św. Sebastiana. W akcie chrztu zapisano: „Marcin, syn nieznanego ojca”. Chrzcielnica, w której go ochrzczono, zachowała się do dziś.
Matką Marcina była Ana Velasquez, wyzwolona z niewoli Afrykanka, która pracowała jako służąca dla bogatej
miejskiej rodziny. Jego ojcem był Don Juan de Porrès,
hiszpański rycerz z Alcantary szlacheckiego pochodzenia.
Początkowo odmówił on uznania dziecka. Kiedy dwa
lata później urodziła się jego córka, Juana, całkowicie
porzucił Anę i jej dzieci.
Jako mały chłopiec Marcin lubił wałęsać się po ulicach
tętniącego życiem miasta i bawić się poza jego murami,
w pobliżu rzeki, w której jego matka robiła pranie. Populacja Limy wynosiła wtedy około dwudziestupięciu tysięcy mieszkańców. Było to miasto zamieszkane przez
wiele ras i klas społecznych, miasto wielkich kontrastów
między niesamowitym bogactwem a skrajnym ubóstwem.
W tym tyglu kulturowym mieszały się grupy hiszpańskich
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miłośników przygód i poszukiwaczy fortun, Europejczyków każdej możliwej profesji, przez tubylców, którzy zostali zniewoleni lub zmuszeni do pracy fizycznej za pieniądze niemal uniemożliwiające przeżycie, a także przez
Afrykanów przywiezionych zza oceanu jako niewolnicy.
Lima stanowiła szybko rozwijające się centrum kulturowe,
gdzie pośród ostrych konfliktów politycznych rozkwitała
wspaniała sztuka.
Było to również miasto wiary, z rosnącą liczbą misjonarzy – zarówno księży, jak i zakonników. Dominikanie
od początku towarzyszyli Pizzarowi w jego niebezpiecznych przygodach, jednak z nieco innym niż on zamiarem
– nie poszukiwali złota ani srebra, ale dusz dla Chrystusa.
Pierwszy biskup Limy był dominikaninem. Założony
przez Zakon Dominikanów w 1553 roku Uniwersytet
św. Marka był pierwszą uczelnią w Nowym Świecie.
Pierwszą kanonizowaną świętą pochodzącą z Ameryki
była święta Róża z Limy, członkini Trzeciego Zakonu
Dominikanów.
Wspaniałe kościoły oraz klasztory dawały świadectwo
głębokiej wiary wielu Hiszpanów i tubylców. Zwłaszcza
niektórzy Hiszpanie, którzy dorobili się fortuny w niegodny sposób, starali się uspokoić swoje sumienie poprzez ofiarowanie sporych sum pieniędzy na budowę
tych świątyń.
W żyłach Marcina i jego siostry mieszała się krew
konkwistadorów oraz niewolników. Jak podają tradycyjne przekazy, Don Juanowi nie podobało się, że Marcin
odziedziczył ciemny odcień skóry po swojej matce – po-
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mimo tego, że w wyglądzie pod wieloma względami
przypominał ojca. W końcu Don Juan porzucił swoje
dzieci, kiedy tylko otrzymał stanowisko rządowe
w Guayaquil w Ekwadorze. Tam dołączył do innych
członków swojej szlacheckiej rodziny, nie wspominając
im ani słowem o istnieniu syna czy córki, których pozostawił w biedzie na pastwę losu.

Szlachetny chłopiec
ówiło się, że Marcin był szlachetnym młodzieńM
cem o wyjątkowym charakterze. Naszym oczom
może ukazać się niewyraźny obraz nie więcej niż ośmioletniego chłopca, któremu Ana czasami powierzała kilka
cennych monet, żeby kupił jedzenie na lokalnym targowisku. Idąc tam, Marcina prawdopodobnie nieraz uderzało współczucie dla tych, którzy znajdowali się w sytuacji jeszcze gorszej niż jego rodzina. W rezultacie
dziecko często wracało do domu z pustym koszykiem,
witane pełnym dezaprobaty jękiem matki, karami i łzami
wylewanymi nad tym, że kobieta nie miała wystarczającej
ilości jedzenia dla swoich pociech. Chociaż Marcinowi
było przykro z powodu jej cierpień, zdecydowanie nie
żałował pomocy innym. Tak oto zaczęła się rodzić w nim
miłość dla ubogich, która miała charakteryzować całe
jego późniejsze życie.
Kolejne wspomnienie młodego Marcina mówi nam,
że był on niezwykłym chłopcem, który często uciekał
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Moi mali bracia – rzekł Marcin – naprawdę
nie powinniście byli rozgryzać tych habitów!

z głośnych, brudnych ulic Limy do zacienionych, cichych
i tajemniczych wnętrz pięknych kościołów. Tam też
często klęczał i pogrążał się w modlitwie przed ołtarzem.
W takich to miejscach Marcin nauczył się porozumiewać
ze swoim Ojcem w niebie.
Wiele osób mogło poświadczyć o ciężkiej sytuacji,
w jakiej znajdowała się Ana i jej dzieci, wiedząc także,
że była ona kochanką porzuconą przez zamożnego i ważnego człowieka. Wszyscy, którzy mieli okazję poznać
Marcina, darzyli go sympatią. Uważano go za inteligentne i szlachetne dziecko, zaś jego ojca za niezwykle okrutnego człowieka. Być może ktoś wspomniał o tym i wywołał w Don Juanie poczucie wstydu, a być może
poruszyło go własne poczucie winy. Tak czy inaczej, gdy
Marcin miał osiem lat, jego ojciec przyjechał z wizytą
do miasta i zabrał dwójkę dzieci ze sobą do Ekwadoru.
Kiedy tam przybył, wujek Don Juana, Diego de Miranda,
zapytał, kim są Marcin oraz Juana. Don Juan odpowiedział zgodnie z prawdą, że to jego dzieci. Uzyskał dla
nich nauczyciela i poświęcił im swoją ojcowską uwagę.
W ten sposób otrzymały one swoje prawdziwe nazwisko
– de Porrès.

Wybór zawodu
o dwóch latach Don Juana powołano na stanowisko
P
nowego gubernatora Panamy. Juana postanowiła pozostać w wygodnym domu Dona Diego, Marcin zaś wró-
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– wiele osób wolało jego delikatne i wprawne dłonie od
rąk jego nauczyciela.
Marcin zaczął w ten sposób zarabiać wystarczająco
dużo, by zapewnić godziwe życie sobie i matce. Jego ojciec pozostawił ponadto pieniądze doktorowi Riverowi,
który miał dawać je Marcinowi w ramach płatnej praktyki, zaś co zamożniejsi pacjenci z chęcią i dobrze płacili
za świadczone im usługi.
Marcin nie przyjmował jednak nigdy pieniędzy od
biednych, zaś od innych brał je tylko dlatego, by móc
utrzymać swoją matkę i pomagać innym ubogim. W tak
młodym wieku wybrał skromne, ascetyczne życie, całkowicie poświęcając się opiece nad cierpiącymi.

Gorliwy młodzieniec
omimo nawału pracy, Marcin często zatrzymywał
się w kościele św. Łazarza, aby pomodlić się i pomagać w odprawianiu Mszy tak często, jak tylko było to
możliwe. Jego noce wypełnione były długimi modlitwami i czuwaniem pod krzyżem w pokoju. Ze względu
na nocne czuwania poprosił też Venturę de Luna, swoją
gospodynię, by oddawała mu wyrzucane resztki świec.
Venturę zaciekawiło światło, które całą noc świeciło
się w jego pokoju. Pewnego wieczora zajrzała przez
dziurkę od klucza i ujrzała Marcina pogrążonego w modlitwie. Widziała jego oczy i słyszała jego westchnienia.
Było to jednak zbyt ekscytującym odkryciem, aby mogła
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