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Czytanie brewiarzowe na 14 lipca 

 

Franciszek Solano urodził się w rodzinie szlachec-

kiej w 1549 roku w Montilli koło Kordoby, w Hiszpa-

nii. Był wychowankiem szkoły prowadzonej przez je-

zuitów, w której dał się poznać jako chłopiec bardzo 

inteligentny, lubiany przez rówieśników oraz oddany 

modlitwie. 

Mając 20 lat, w 1569 roku wstąpił do obserwantów, 

czyli do zreformowanej gałęzi zakonu franciszkań-

skiego. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teolo-

gicznych, w 1576 roku otrzymał święcenia kapłań-

skie. Pragnął pracować pośród ludności muzułmań-

skiej w Maroku, ale powierzono mu obowiązki magi-

stra nowicjatu, a później gwardiana. Z wielkim po-

święceniem głosił słowo Boże jako misjonarz ludowy. 

W 1589 roku razem z grupą współbraci został wy-

słany na misje do Ameryki Południowej. W czasie po-

dróży statek, którym płynęli, rozbił się, a załoga dla 

umożliwienia dalszego rejsu bezpardonowo pozbyła 

się kilkudziesięciu Murzynów. Franciszek dobrowol-

nie pozostał z nimi na bezludnej wyspie. Po kilku mie-

siącach rozbitkowie zostali uratowani. 

Franciszek dotarł do Peru w 1590 roku. Przez dwa-

dzieścia lat niezmordowanie przemierzał góry i lasy, 

aby głosić Ewangelię Indianom oraz hiszpańskim ko-

lonizatorom. Obszar jego pracy był olbrzymi, obejmo-

wał terytoria kilku dzisiejszych państw południowoa-

merykańskich. 

Miał dużą łatwość w uczeniu się języków obcych, 

władał narzeczami kilku plemion indiańskich. Jego 

pociechą w trudach pracy apostolskiej była gra na li-

rze. Był obdarzony wieloma charyzmatami; nazywano 

go "cudotwórcą Nowego Świata". 

Zmarł 14 sierpnia w 1610 roku w Limie, w czasie 

sprawowania Mszy św. konwentualnej. Po wypowie-

dzeniu słów konsekracji, dodał jeszcze - "Bogu sa-

memu chwała i uwielbienie" - i tak zakończył życie. 

Beatyfikował go papież Klemens X w 1675 roku, ka-

nonizował - Benedykt XIII w roku 1726. 

Święty Franciszek jest patronem całej Ameryki Po-

łudniowej, Argentyny, Boliwii, Chile, Paragwaju i 

Peru oraz miasta Limy, stolicy Peru. 
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