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W długim orszaku świętych Kościoła,
w białym habicie, kroczy Błogosławiona.
Małgorzata z Citta di Castello imię nosi,
niepełnosprawnym pociechę przynosi.

O życiu Małgorzaty dziś Wam opowiemy,
bo zachować w pamięci jej zasługi chcemy.
W ziemskim życiu tylko dobro rozdawała,
chociaż wiele drwin i krzywd od ludzi zaznała.



Ojciec Małgorzaty - Parys, był żołnierzem,
miał wielką posiadłość i wspaniałą twierdzę.
Mama Małgorzaty - Emilia, z urody słynęła.
Ich wędrówka przez życie pięknie się zaczęła.



Mieszkali we Włoszech, w uroczej Metoli,
w górach apenińskich, wśród lasów zielonych.
Miejscowa ludność podziwem ich obdarzała -
wzorem do naśladowania była ta para.



Przyszedł czas, gdy oboje dziecka zapragnęli -
narodzin dorodnego chłopca oczekiwać zaczęli.
Jednak rodzice ogromne zaskoczenie przeżyli,
gdy po porodzie, dziewczynkę zobaczyli.

Jeszcze większe ogarnęło ich rozczarowanie,
gdy okazało się, że dziecko jest niepełnosprawne:
niewidome, ma krótszą nogę, dużą główkę i garb.
Trudno było im przyjąć ten szczególny od Boga dar...

Zaczęli rozmyślać, przechodzić wewnętrzne burze, 
co o takim dziecku powiedzą inni ludzie?
W sercach Emilii i Parysa zagościł ogromny żal:
Dlaczego Bóg im niepełnosprawne dziecko dał?



Młodzi rodzice długo z czarnymi myślami się bili.
Niestety, po namyśle, swoją córeczkę odrzucili.
Postanowili, że nie będą o niej mówić o nikomu
i w tajemnicy przed wszystkimi, oddalą ją z domu.

Ojciec w zamkowej celi dziewczynkę schował,
rozkazał służącemu, by się nią zaopiekował.
Dobry sługa chore dzieciątko do serca przytulił,
serdeczną troską i ciepłem Bożej miłości otulił.

Nawet własnego imienia nie miała ta maleńka…
Służący nazwał ją - Małgorzata, czyli „perełka”.
Pięknymi oczyma na dziewczynkę popatrzył -
wyjątkowy skarb od Boga w niej zobaczył.



Kapelan z Metoli zadbał, by dziecko chrzest otrzymało,
by z samego Nieba, od Boga, siłę do życia czerpało.
Małgorzata z darów chrztu świętego hojnie korzystała.
Bóg uczynił ją Swoim dzieckiem - dobrze to wiedziała.

Bez szemrania poddała się Bożemu prowadzeniu,
wierząc, że miłość i przebaczenie kierują ku Niebu.
Spokojnie, z wdzięcznością każdy dzień przyjmowała,
dziecięce smutki i radości przed Bogiem składała.



Rodzice Małgorzaty dowiedzieli się od sługi i księdza,
że dziewczynka sporo czasu na modlitwie spędza.
A ponieważ Parys dziwnie miłość do córki pojmował, 
małą celę - obok kościoła w lesie - dla niej wybudował.



Cela ta była straszna - z zamurowanymi drzwiami,
bardzo zimna, wilgotna, z dwoma okienkami.
Przez jedno okienko Małgorzata jedzenie dostawała,
przez drugie, łączące z kościołem, mszy świętej słuchała. 

Małgorzata miała wtedy dopiero sześć lat!
Jakże bezlitosny, okrutny był dla niej świat.
Ale dziewczynka mężnie to odosobnienie znosiła,
za wszystkich, których znała, gorąco się modliła.

Kapelan często przychodził do niej na rozmowę.
Odkrył, że cechuje ją wrażliwe serce i piękno duchowe. 
Został jej pierwszym nauczycielem i powiernikiem, -
udzielał sakramentów świętych, był jej spowiednikiem.

W małej celi wzrastała w wierze i mądrości,
nie chowając do nikogo urazu, ani złości.
Mając tylko siedem lat jak mniszka pościła,
całym swym sercem Panu Bogu oddana była.

Aż trzynaście lat spędziła w tej przykościelnej celi,
rodzice o swym dziecku prawie zupełnie zapomnieli…



Dopiero, gdy teren Metoli objęło zagrożenie wojenne,
Emilia zaczęła o swej córce rozmyślać codziennie.
By uchronić ją przed śmiertelnym niebezpieczeństwem,
wraz ze służącym przeniosła Małgorzatę w inne miejsce.

Następny rok spędziła w Mercatello, w kamiennej piwnicy,
od Boga czerpiąc siłę do życia w zimnie i głuchej ciszy.

Z pewnością, Małgorzata chwile smutku i słabości też miała,
jednak w tych nieludzkich warunkach - nie zgorzkniała.
Wręcz przeciwnie - z każdym dniem piękniała duchowo,
idąc za swoim Przyjacielem Jezusem, krzyżową drogą.



Pewnego dnia, rodzice Małgorzaty dobrą nowinę usłyszeli,
że w Castello chorzy ludzie zostają cudownie uzdrowieni!
Postanowili udać się wraz z córką do słynnego grobu,
by i ona dostąpiła uzdrowienia - polecając się gorąco Bogu.

Kiedy przybyli na miejsce, w tłum chorych ją wepchnęli.
Z daleka - by ich nie poznano - czekać na cud zaczęli. 
Małgorzata pokornie przy grobie Fra Giacomo głowę schyliła: 
„Uzdrów mnie, Boże, jeśli taka jest Twoja wola” - prosiła.



Cud nie nastąpił - taka wobec niej była wola Pana.
Rodzice Małgorzaty nie kryli swego rozczarowania.
Doszli do wniosku, że skoro Bóg jej losu nie odmienił,
to również oni - gdy ją opuszczą - będą usprawiedliwieni.

Kiedy Małgorzata zatopiona była w żarliwej modlitwie,
rodzice uczynili rzecz potworną… uciekli od niej chyłkiem!
W Castello, na łaskę obcych ludzi, ją pozostawili,
już nigdy więcej swej córki na oczy nie zobaczyli.

Małgorzata długo po uliczkach Castello się błąkała -
z bólem i nadzieją w sercu, ojca i matki szukała.
Aż w końcu dotarła do niej prawda straszliwa,
że została porzucona… rodziców już nie ma…



To kolejne w życiu bolesne doświadczenie,
Małgorzata przyjęła z pokorą i uniżeniem.
Odtąd sama o jedzenie starać się musiała,
by zdobyć nocleg i ubranie - prosiła, żebrała…

Mimo wielu krzywd, jakich od rodziców doznała,
zawsze o nich z miłością ludziom opowiadała.
Mieszkańcy Castello jej szlachetne serce podziwiali:
Skąd w niej tyle dobra i przebaczenia? - pytali.



Z każdym dniem zaufanie ludzi zdobywała -
chętnie była przez nich na nocleg zapraszana.
Z wdzięczności zajmowała się pracami domowymi,
z oddaniem opiekowała się dziećmi i chorymi



Po kilku latach takich wędrówek „od domu do domu”,
została zaproszona przez siostry zakonne do klasztoru.

Żyjąc w zgromadzeniu regułę ściśle przestrzegała:
sumiennie pracowała, pościła, milczenie zachowywała.
Do czasu, kiedy fundatorka klasztoru w Castello żyła,
Małgorzata we wspólnocie, wiele dobrych chwil spędziła.



Jednak po śmierci fundatorki, siostry regułę poluźniły -
dla przestrzegającej prawa Małgorzaty - miłe już nie 
były. Została poproszona o opuszczenie murów klasztoru.
Kolejny raz w życiu Małgorzata została bez domu…

Podobnie jak kiedyś po ulicach miasta się błąkała,
ale tym razem ludność Castello o niej plotkowała.

Dlaczego zakonnice klasztor opuścić jej kazały?
Dlaczego we wspólnocie być z nią nie chciały?
Nie jest taka święta, jak się wydawało! - mówili. 
I jak to w życiu bywa  - niesprawiedliwie ją ocenili…



Małgorzata z ludzkich języków nic sobie nie robiła.
Dalej cierpliwie, z pokorą chorym i ubogim służyła.
Dzieciom i młodzieży skutecznie w nauce pomagała.
Trafnie przyszłość przepowiadała, leczyła, uzdrawiała.



W codzienności święty Dominik był dla niej wzorem.
Jego duchowość napełniała ją wewnętrznym pokojem.
Za przykładem Dominika ascetyczne życie prowadziła -
umartwiała się, modliła, we mszy świętej uczestniczyła.

Pewnego razu zastukała do bram dominikańskiego klasztoru -
spytała przeora o możliwość wstąpienia do trzeciego zakonu.
Znając jej świątobliwe życie, przeor Fra Luigi wyraził zgodę.
Odtąd Małgorzata rozpoczęła zakonną, tercjarską drogę.

Wspierała dominikanów pokutą i płomiennymi modlitwami -
na rozmowie z kochającym Bogiem trwała całymi nocami!
Codziennie, z pamięci, sto pięćdziesiąt psalmów recytowała,
dwa nabożeństwa odprawiała, rozmyślała, kontemplowała.



Małgorzatę w skromny, dominikański habit obłóczono:
białą tunikę, skórzany pas i długi welon jej założono.
W biel odziana, jak dobry anioł po Castello przemykała,
chorym lekarstwa roznosiła, dobrym słowem pocieszała.



Pan Bóg obdarzył Małgorzatę niezwykłymi darami.
Za jej przyczyną Castello zasłynęło cudami.
Umierające dziecko uzdrowiła, pożar płaszczem ugasiła,
podczas modlitwy wstawienniczej nad ziemią się unosiła!

Ufność w Boże miłosierdzie pokładała niewzruszenie -
zatwardziałym grzesznikom wypraszała nawrócenie.
Gdy dowiedziała się, że więźniowie są źle traktowani,
zanosiła im odzież, jedzenie, gorąco modliła się za nich.



Pewna zamożna rodzina Małgorzacie zaproponowała,
by wspólnie z nimi, pod jednym dachem, zamieszkała.
Ofiarowali jej komnatę o pięknym, bogatym wystroju,
lecz ona wolała żyć na poddaszu, w skromnym pokoju.

Małgorzata, zawsze - o każdej porze dnia i nocy,
bardzo chętnie udzielała potrzebującym pomocy.
Do swojej śmierci, dni modlitwą i pokutą zapełniała,
w trzydziestym trzecim roku życia, odeszła do Pana…



Ludzie pamiętając, jak wiele miłości od niej zaznali,
już w momencie śmierci „Świętą z Castello” ją obwołali!
Zakonnicy, chcąc dominikańską tradycję zachować, 
planowali ciało Małgorzaty bez trumny pochować. 

Do władz miasta, prośby zanosili jej liczni przyjaciele:
Niech ciało Małgorzaty spocznie w trumnie, w kościele!
Podczas wniesienia jej zwłok na uroczystość pogrzebową,
nastąpił cud  - uzdrowione zostało dziecko z chorą nogą!



To cudowne wydarzenie wątpliwości rozstrzygnęło.
Jej ciało w trumnie, w kaplicy klasztornej spoczęło.
Grób Małgorzaty w Citta di Castello czcią otoczono -
za jej przyczyną, ponad dwieście cudów stwierdzono!

Gdy w XVI wieku dominikanie przegniłą trumnę zobaczyli,
o przeniesienie ciała Małgorzaty, władze kościelne poprosili.
Podczas ekshumacji, wszyscy zdziwili się niesłychanie -
ciało Małgorzaty zachowało się w nienaruszonym stanie!



W 1609 roku przez papieża Pawła V była beatyfikowana -
Błogosławioną Małgorzatą z Citta di Castello została nazwana.
Jej wspomnienie 13 kwietnia w Kościele jest obchodzone -
szczególnie wspiera osoby niepełnosprawne i odrzucone.
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