Blahoslavený Pier Giorgio Frassati (1901 - 1925)

„Život bez víry, bez dědictví, které by bylo možné bránit, bez stálého zápasu o
pravdu, to není život, ale pouhé živoření.“
Svátek: 4. července

Blahoslavený Pier Giorgio Frassati je milován mladými lidmi z celého světa díky své dynamické
osobnosti a lásce k bližním v Kristu. Laik, který se dožil pouhých 24 let, je se svou láskou ke sportu,
přátelům a chudým ideálním vzorem Australanům. Po jeho pohřbu se objevily stovky rodin, které
svědčily o jeho osobních závazcích k nim. Jeho chápání sociální spravedlnosti z pohledu studenta
univerzity z něj dělá hrdinu pro mladé poutníky.
Pier Giorgio Frassati se narodil v Turíně, Itálii na Bílou sobotu 6. dubna 1901. Již odmalička byl znám
pro svůj hluboký duchovní život, který se projevoval v mnoha dobrých skutcích vůči jeho bližním.
Vypráví se mnoho anekdot o štědrosti, kterou Pier Giorgio jako mladý chlapec dával najevo, a o jeho
chápání ctnosti štědrosti: od darování svých bot chlapci, který přišel k nim domů bosý až po návrat
domů pěšky, když věnoval své peníze na vlak chudým.
Jak Pier Giorgio stárnul a blížil se k dokončení školy, jeho štědrost jen rostla. Když měl končit studia,
jeho otec mu nabídl dostat auto, nebo příslušný finanční obnos. Petr si vybral peníze. S jejich pomocí
získal pokoj pro starší ženu, která byla vystěhovaná ze svého bytu, poskytl lůžko nemocnému
tuberkulózou a podporoval tři děti nemocné a truchlící vdovy. Když mu v roce 1918 bylo 17 let, přidal
se Pier k společenství sv. Vincence z Pauly a velkou část svého volného času věnoval službě
nemocným a potřebným.
Pier byl kromě svých studií a práce pro chudé také velmi zapáleným sociálním aktivistou. V roce 1919
se přidal ke katolické studentské federaci a lidové straně, politické organizaci, která prosazovala učení
Katolické církve. Pier věnoval svůj čas tomu, aby vznikl a fungoval katolický deník Momento, který se
zakládal na principech encykliky papeže Lva XIII. – Rerum Novarum.
Díky své otevřenosti ve věcech víry ovlivnil duchovní život velkého množství svých spolužáků a
mnoho z nich se účastnilo pravidelných každoročních jezuitských duchovních obnov. V roce 1922
vstoupil Pier do třetího řádu Dominikánů a vybral si jméno Girolamo, podle svého osobního hrdiny,
dominikánského kazatele a reformátora Florentské renesance.
Na konci června roku 1925 onemocněl Pier Giorgio dětskou obrnou, kterou se podle doktorů nakazil
od nemocných, o které se staral. Jeho nemoc byla již v příliš pokročilém stádiu a Pier Giorgio zemřel
4. července 1925 ve věku 24 let.
Ulice města se naplnily tisíci truchlících – většina z nich byli chudí a potřební, kterým tak nesobecky
sloužil. Tito lidé zaslali petici Turínskému arcibiskupovi, aby začal kanonizační proces. Ten byl otevřen
v roce 1932 a Pier byl prohlášen za blahoslaveného 20. května 1990.
Dynamika a smysl pro dobrodružství a zábavu blahoslaveného Piera Giorgia přitáhla skrze jeho víru
velké množství lidí k Ježíši Kristu. Ukázal, že život ve službě druhým může být zábavný a pokojný.
Poutníci do Sydney se k němu mohou modlit, aby poznali své povolání v Kristu.

Blahoslavený Piere Giorgio Frassati, svědku spravedlnosti a štědrosti –oroduj za nás.

