Dzień Pierwszy – O KONIECZNOŚCI MODLITWY
„Kto się modli, z pewnością się zbawi; kto się nie modli z
pewnością się potępi”(św. Alfons)
W życiu św. Alfonsa Liguori wielkie znaczenie miała modlitwa. Najpierw niestrudzenie
podążał jej drogą wsparty przykładem swoich rodziców, a później jako kapłan świadomy jej
ważności w rozwoju duchowym zachęcał i przynaglał wszystkich, także ludzi prostych, do
wchodzenia na tę drogę i pogłębiania relacji z kochającym Bogiem poprzez rozmyślanie i
adorację. Św. Alfons pierwszy raz został oskarżony o herezję w 1734 roku przez pewnego
dominikanina, który zarzucał jemu i pierwszym redemptorystom, że prosty lud chcą uczyć
modlitwy myślnej. Uważał, że ci ludzie mogą się tylko modlić modlitwą ustną. Ks. Alfons miał
już wtedy za sobą udane doświadczenie tworzenia „kaplic wieczornych” w Neapolu, gdzie
gromadziło się wiele osób: rzemieślników, ubogich a nawet tzw. „lazzaronów” czyli łobuzów,
którzy nawracając się, po odbyciu spowiedzi, wkraczali na drogę chrześcijańskiego życia z
wielkim zapałem i gorliwością. Po śmierci o. Liguori jeden z historyków Zgromadzenia
Redemptorystów tak napisał o „kaplicach wieczornych”:
„To dzieło Alfonsa i jego penitentów. Obecnie (1798) po sześćdziesięciu latach ich
istnienia jest ich siedemdziesiąt pięć i każdy wie, jakie dobro czerpią z nich nawróceni. Są
one pomocą dla gorliwych księży i stanowią największą radość arcybiskupów w Neapolu. Na
zebranie może przyjść każdy, nie płaci się tu biletu wstępu... Dla każdego drzwi są otwarte!”
W 1757 roku o. Liguori, wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi gromadzących się
wokół niego napisał „Zwięzły traktat o potrzebie modlitwy”, który był zapowiedzią
poważniejszej pozycji na ten temat. Książka ”Wielki środek modlitwy” została wydana w dwa
lata później i doczekała się w tymże samym roku trzech nakładów. Została przetłumaczona
na 60 języków i do tej pory jak wiadomo osiągnęła ponad 238 edycji. Sam św. Alfons,
zadowolony z realizacji zamierzonego dzieła. napisał we wstępie:
„Uważam, że nie wydałem nic bardziej pożytecznego niż ta książeczka, w której
mówię o modlitwie jako o niezbędnym i najpewniejszym sposobie wiecznego zbawienia oraz
otrzymania wszelkich potrzebnych łask(...) Gdybym mógł, kazałbym wydrukować tyle
egzemplarzy, ilu wiernych żyje na ziemi. Rozdałbym je każdemu, aby wszyscy pojęli
konieczność modlitwy...”
Z tej właśnie książki pochodzi zdanie św. Alfonsa umieszczone w Katechizmie
Kościoła Katolickiego:
„Kto się modli, z pewnością się zbawi; kto się nie modli z pewnością się potępi”1.
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