sw. Katarzyna ze Sieny Strona 2
do tego, że...

...stałasiępośredniczkąw konfliktach i sporach.
Godziłaskłócone rody Sieny, partie polityczne, a następnie znalazłasięw centrum trudnych konfliktów miast włoskich, które
buntowałysięprzeciw zarządzeniom legatów papieskich, nie zawsze z roztropnościąreprezentujących w Państwie Kościelnym
władzęodległego papieża, Francuza, Grzegorza XI, który rezydowałw Avinionie. Katarzyna prowadziła stanowcząwalkęze złem.
Walczyła odważnie o odnowienie Kościoła, o postęp, lecz zachowywała wiernośćtradycji. W owych czasach, burzliwych dla
Kościoła, Florencja wysłałająw roli pośred-niczki do Avinionu, gdzie miała okazjępolecićosobiście Papieżowi sprawękoniecznej
reformy Kościoła oraz jego powrotu do Rzymu. W styczniu 1377 roku, Grzegorz XI powróciłdo Rzymu, lecz nie
zdążyłzawrzećpokoju z Florencją. Po wyborze jego następcy, Urbana VI, kardynałowie, pod wpływem kardynałów francuskich
wybrali antypapieża, Klemensa VII i w ten sposób doszłodo wielkiej schizmy zachodniej. Wybuchłkonflikt zbrojny. Klemens
próbowałzawładnąćRzymem bez powodzenia i wyjechałdo Avinionu. Uważano wówczas, że modlitwy Katarzyny wyjednały
zwycięstwo Urbanowi VI. Jednakże Europa została podzielona. Francja, Szkocja i Hiszpania uznały zwierzchnictwo antypapieża i
z tego powodu powiększyłsiękrąg adresatów Katarzyny. Dyktowała sekretarzom liczne listy, które wysyłałado władz miejskich,
wodzów, duchownych. Pisała do zbuntowanych kardynałów ido monarchów, nie uznających prawowitego Papieża. Jednym
tłuma-czyła, innych – napominała, a pocieszała Urbana VI.

Fundamentalne dziełoDIALOG...
...którego pełny tytułbrzmiał„Księga Miłosierdzia Bożego, czyli Dialog”, jest rozmowąKatarzyny z Bogiem. Ona zadaje pytania,
Bóg Ojciec odpowiada. Osobisty dialog Katarzyny nie jest przeznaczony tylko dla niej. Jest to wielki dialog Boga z człowiekiem
i aktualny po wszystkie czasy. Jest to wielkie dzieło. Powstało okołopółtora roku przed śmierciąKatarzyny. Zarówno Dialog jak
i listy zawierajągłębokądoktrynęteologiczną. Przez bogactwo myśli Dialog zalicza siędo klasycznych dziełduchowości. W
swoich listach Katarzyna często porusza temat zaślepienia umysłu i niezrozumienia spraw Bożych. Podkreśla, że winniśmy
dążyćdo serdecznego stosunku z Bogiem, opartego na miłości bezinteresownej i wyzbyćsięsłużalczej bojaźni. Dzieła Katarzyny
to kopalnia głębokich myśli z dziedziny teologii mistycznej. Aktualnośćsłów Bożych, przekazanych nam za pośrednictwem
Katarzyny, potwierdza fakt wielkiego zainteresowania wśród uczonych jej życiem i dziełem. We Włoszech istniejądwa ośrodki
studiów nad Katarzyną: centro nazionale di studi cateriniani oraz przy Uniwersytecie w Sienie: insti-tuto senese di studi
cateriniani.
Więcej informacji o tych i innych grupach można uzyskaćna stronie internetowej:
http://www.cateri-nati.org
Literatura dotycząca życia i działalności św. Katarzyny jest bardzo bogata. Obejmuje ponad tysiąc pozycji.

Bł. Rajmund z Capui, jej spowiednik, wybra-ny generałem zakonu dominikańskiego, kontynuując dzieło Katarzyny,
przewędrowałcałąEuropę, odnawiając w dominikańskie klasztory. Wśród swoich uczniów Katarzyna miała benedyktynów,
kartuzów, franciszkanów, augustianów. Przyczyniłasiędo odnowy Kościoła i klasztorów swoimi dziełami i apostolskim
żarem. Ostatni okres życia spędziła w Rzymie. Umarła w kwietniu 1380 roku. Kanonizowano jąw 1461 r., a w 1866 roku
ogłoszono jąpatronkąRzymu. W 1939 roku Ojciec Święty Pius XII ogłosiłśw. KatarzynępatronkąWłoch, wraz ze św.
Franciszkiem. TytułDoktora Kościoła nadałjej PapieżPawełVI, w dniu 4 października 1970 roku.

Jak po swymZmartwychwstaniu...
...przyłączyłsięPan Jezus do uczniów idących do Emmaus i wyjaśniałim Pisma, tak po dzieńdzisiejszy, przez ostatnie dwa
tysiące lat, przez swoich wybrańców i mistyków – Pan Bóg wyjaśnia nam Pismo Święte i przypomina odwieczne Prawdy.
Pomaga zrozumiećlepiej Ewangelięi żyćwedług niej. Przemawiającsłowami, wybiera na swoje narzędzia słabych, aby
okazaćswojąMoc. Przez nieuczonych objawia swojąMądrość, a zawsze przez swoje objawienia okazuje swoje Miłosierdzie i
swojąOjcowskączułośćw stosunku do każdego z nas. Bóg chce, abyśmy Go lepiej znali i bardziej kochali. On chce, abyśmy
uczyli sięi umieli rozpoznawaćJego głos, nawet wtedy, gdy przemawia bez słów.

