Fr. Damian Bryne – bl. Pier Giorgio Frassati
Rím, Santa Sabina, 20. máj 1990

Drahí bratia a sestry,
dnes Jeho Svätosť Ján Pavol II. beatifikoval Pier Giorgia Frassatiho (1901 – 1925),
laického dominikána. Narodil sa v Turíne a tam aj zomrel 4. júla 1925 na detskú
obrnu.
Pier Giorgio bol synom senátora Alfréda Frassatiho, zakladateľa novín La Stampa.
Vo veku 18 rokov, počas univerzitného štúdia, prišiel do kontaktu s rehoľou.
Zaoberal sa našou charizmou a 28. mája 1922 prijal habit ako laický dominikán.
Z úcty k veľkému Savonarolovi, ktorého diela študoval, dostal meno fra Girolamo.
Okrem iného sa dobre vyznal v dielach sv. Kataríny Sienskej a sv. Tomáša
Akvinského.
Blahoslavený Pier Giorgio Frassati bol počas svojho krátkeho trojročného života
prototypom moderného člena laických dominikánov. Jeho život bol adventom
základnej konštitúcie laických dominikánov. Jeho chápanie seba samého ako osoby
povolanej k svätosti, na základe svojho krstu a birmovky, svedčí o teológii laikov,
ktorú nachádzame v učení II. vatikánskeho koncilu.
Jeho služba a spiritualita boli sústredené na Eucharistiu a na pomoc chudobným.
Jeho život modlitby bol prirodzený a jednoduchý, vedený veľkou láskou k Ježišovi
a Márii. Ale jeho láska nebola obmedzovaná na falošnú úctu, ktorá nachádza
uspokojenie v sebe samej. Jeho modlitba bola volaním k činnosti.
Nebál sa tohto sveta. Bol podnecovaný kultúrnymi a politickými pohybmi
20. storočia. Nie je svätým z ďalekej minulosti, je osobou našich čias. Pochádza
z nášho storočia, pozná potreby reforiem dneška, a tak môže byť modelom
skutočného povolania dnešných dominikánov.
Ako laici ste obzvlášť zodpovední za vernosť sociálnym záležitostiam,
ktoré môžete uskutočňovať nielen vo svojich spoločenstvách, ale aj v bežnom
živote. Výzva darovať ľuďom dnešných čias Božský odkaz vykúpenia a spásy,
je naliehavejšia ako kedykoľvek predtým.
Laici majú premeniť sociálne učenie Cirkvi na akciu. Vy, laici, máte rozvinúť
kultúru pravdy spolu s ostatnými členmi Dominikánskej rodiny, ktorá musí nahradiť
súčasnú kultúru lži. To vás včlení do boja proti nespravodlivosti, násiliu, rasizmu,
sexizmu, korupcii a rozdeleniu na sociálne triedy vo všetkých aspektoch ľudského
života.
Bude to vyžadovať vytvorenie nových sociálnych štruktúr, ktoré chránia život
vo všetkých jeho štádiách. Bude vašou úlohou premieňať našu mentalitu v oblasti
rozvíjania ekológie.
Ak podobne ako blahoslavený Frassati, objímete službu laikov, ktorá je primeraná
vášmu životnému postaveniu, svet sa určite stane lepším. Zvláštnym spôsobom, tak
ako on, sa musíme starať o to, aby mladí prijali hodnoty evanjelia a aby pokračovali
v procese Božej ľútosti nad svetom.
Dnes, v deň jeho beatifikácie, by som Vás laických dominikánov, rád zveril
pod zvláštnu ochranu bl. Pier Giorgia Frassatiho. Pápež Ján Pavol II. ho v čase,
keď bol kardinálom, nazval mužom ôsmich blahoslavenstiev“. Nech tieto Kristove
blahoslavenstvá vládnu vo vašich srdciach a nech sú vyjadrené v kontexte vášho
dominikánskeho laického povolania.
Modlím sa za Vás a prajem všetko najlepšie Vám i všetkým členom vašich rodín.
Bratsky vo sv. Dominikovi
fr. Damian Byrne OP
magister rehole
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