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Brat Tomasz z Celano  

ŻYCIORYS PIERWSZY  

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  

Z ASYŻU  
Tłumaczenie:  

Cecylian T. Niezgoda OFMConv  

Rozdział 17  
    46 Tak bardzo napełniała ich święta prostota, tak uczyła ich 

niewinność życia, tak trzymała ich czystość serca, że zupełnie nie 

wiedzieli, co to dwoistość ducha. Bo jak była w nich jedna wiara, tak też 

jeden duch, jedna wola, jedna miłość, zawsze wspólnota duchów, 

zgodność obyczajów, pielęgnowanie cnót, zbieżność umysłów i 

zbożność uczynków.  

    Otóż, często spowiadali się u pewnego księdza z kleru świeckiego, 

który był bardzo zniesławiony i 

przez wszystkich potępiany za 

wielkie przestępstwa. Wielu mówiło 

im o jego niegodziwości, oni jednak 

w żaden sposób nie chcieli temu 

wierzyć i nie przestali wyznawać 

przed nim swych grzechów, jak 

zwykle, ani nie zaprzestali oddawać 

mu należnego szacunku.  A kiedy 

pewnego dnia on czy inny kapłan 

któremuś z braci powiedział: „Bacz, 

bracie, byś nie był hipokrytą", zaraz 

ten brat ze względu na słowo kapłana 

uwierzył, że jest hipokrytą.  Z tego 

powodu lamentował dzień i noc, 

dotknięty wielkim bólem.  A kiedy 

bracia pytali go, co znaczy ten jego 

smutek i taka niezwykła żałość, 

odpowiadał: „Pewien kapłan 



 

powiedział mi takie słowo, które takim napełniło mię bólem, że o niczym 

innym nie mogę myśleć". Bracia pocieszali go i zachęcali, by przestał w 

to wierzyć.  A on odpowiadał im: „Cóż wy mówicie bracia? Przecież to 

kapłan powiedział mi to słowo, czyż kapłan może skłamać?  Skoro więc 

kapłan nie kłamie, przeto jest konieczne, żebyśmy wierzyli, iż to, co 

powiedział, jest prawdziwe". I długo tak trwał w tej swojej prostocie, aż 

wreszcie uspokoił się na słowo świętego ojca, który mu wyjaśnił słowo 

kapłana i mądrze wyłuszczył jego intencję.  

    Prawie że nie było takiego brata, dotkniętego niepokojem ducha, który 

by pod wpływem żaru jego mowy nie pozbył się wszelkiego mroku i nie 

odzyskał pogody ducha.  

  

 

 

Rok Wiary został ogłoszony w związku z 50.  rocznicą Soboru 

Watykańskiego II  i  20-leciem  

Katechizmu Kościoła Katolickiego. Dla nas katolików jest to czas 

na  odnowienie naszych relacji z Bogiem, ale też aby te relacje się 

rozwijały i dojrzewały. Wiara to nie tylko uznanie prawdy o 

istnieniu Boga i wszystkich prawd przez Niego objawionych, ale 

nade wszystko osobiste zawierzenie Bogu, to tak, jak się mówi  

„Ja wierzę Bogu”  

  

Jaka jest ta nasza wiara? Widzimy pełne kościoły wiernych, 

widzimy tychże ludzi potem na ulicy, w pracy, sąsiedztwie, a nawet 

w rodzinie – jakże innych, gdy ich zachowanie nie ma nic 



 

wspólnego z wiarą, widzimy tercjarzy w statystykach, a musimy 

dopisywać rubryki o aktywnych i nieaktywnych.   

  Mówi się o 95% katolików w Polsce. Ale gdy  corocznie bada 

się tę wiarę, to już tak optymistycznie to nie wygląda. A ja, czy 

nazywam się chrześcijaninem, czy nim jestem ?   

„Podwoje wiary” są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas 

one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego 

Kościoła. Próg ten można przekroczyć wtedy, kiedy głoszone jest 

Słowo Boże, a serce pozwala się kształtować łaską, która 

przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w 

drogę trwającą całe życie. To nie tylko 

wtedy, kiedy otrzymuje się chrzest, 

przyjmuje komunię świętą, czy w czasie 

ceremonii pogrzebowej lub podczas 

ślubu. Celowo ślub akcentuję na końcu 

po pogrzebie. Nie jest tajemnicą, że co 

4 para się rozwodzi, że coraz więcej jest 

par partnerskich, bez zobowiązań. A 

więc pogrzeb wiary, a potem ślub w 

imię „Róbta co chceta”.  

   Papież Benedykt XVI pisze w swoim 

liście m.in. „Nie możemy się zgodzić, 

aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem. Także 

współczesny człowiek, jak Samarytanka przy studni, może na nowo 

odczuć potrzebę pójścia, aby słuchać Jezusa, który wzywa nas do 

wiary w Niego i zaczerpnięcia z jego źródła, wytryskującego wodą 

żywą. Musimy na nowo odkryć smak karmienia się Słowem 

Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół i Chlebem życia, 

danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami. „Cóż mamy 

czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?” Znamy odpowiedź 

Jezusa: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście 

uwierzyli w Tego, którego On posłał”. 



 

 Wiara w Jezusa 

Chrystusa jest więc 

drogą do osiągnięcia 

zbawienia w sposób 

ostateczny.   

 Chciał on też między 

innymi, aby ta wiara 

była potwierdzona w 

„sposób indywidualny 

i zbiorowy, wolny i 

świadomy, 

wewnętrzny i zewnętrzny, pokorny i szczery”.  

 A jak to się ma do nas, którzy idziemy śladami św. Franciszka? 

Nie można ciągle być nastawionym pesymistycznie.. Tak często, 

kiedy myślimy o Bogu podczas  modlitwy, albo chcemy dawać 

świadectwo o naszej wierze, rodzi się w nas opór – przecież 

jesteśmy słabi, gdzie nam do św. Franciszka, Anieli, czy innych 

znanych nam postaci. Czyja to sprawka, że my jako katolicy, a do 

tego jeszcze franciszkanie świeccy wiemy – kto chce w nas zasiać 

niepokój, poczucie marazmu. Jeżeli wypełniamy naszą Regułę i 

czytamy Pismo św. w odpowiedzi na te i inne dylematy, możemy 

siebie odnaleźć m.in. w osobie Zacheusza, tego pogardzonego, 

może zakompleksionego, może z wiarą szukającą, ale człowieka, 

który wtedy, gdy usłyszał o przechodzącym Jezusie, wspiął się na 

sykomorę, aby Go zobaczyć . 

Nasza wiara też potrzebuje, byśmy wspinali się na wyżyny 

naszych możliwości, pozostawiając mały wzrost naszej wiary za 

sobą. Możemy wtedy być pewni, że nas Pan Jezus zauważy i 

zagości w nas, i u nas. Będziemy mieli okazję powiedzieć Mu 

,pochwalić się co już zrobiliśmy z naszą wiarą, a On nam dopowie, 

co jeszcze zostało do zrobienia – w domu, pracy, wspólnocie. My, 

jako Franciszkanie świeccy, doświadczyliśmy łaski od Boga, który 



 

nas powołał, dał nam odkryć radość w wierze i radość w 

przekazywaniu wiary.  Kiedy widzimy siebie razem w 

Częstochowie, czy ostatnio na Kalwarii Zebrzydowskiej, kiedy w 

strugach deszczu szli ci radośni wierni ze śpiewem i modlitwą na 

ustach. Można by się zapytać, tak w ciszy, - „A co to daje skoro tyle 

zła wokoło?” Papież pisze - „Odnowa Kościoła dokonuje się także 

przez świadectwo, jakie daje życie wierzących: przez samo swoje 

istnienie w świecie chrześcijanie są faktycznie powołani, aby 

rozjaśniać Słowo prawdy, jakie pozostawił nam Pan Jezus (...) A 

więc świadectwo życia, tam wszędzie gdzie żyjemy. Można rzec, 

że mamy to ułatwione, ponieważ żyjemy w świecie, mamy rodziny, 

dobrych i złych sąsiadów itd. My tego może nie zauważamy. ale 

oni nas obserwują - „Dlaczego oni są biedni, chorzy, a są tacy 

radośni, a nas, mających zdałoby się wszystko, przysłowiowy szlag 

trafia”? Oni tego nie powiedzą, 

ale w duchu nam zazdroszczą 

.Czego? A no właśnie wiary. 

Jest to dla nich takie zaproszenie 

do autentycznego i nowego 

nawrócenia do Pana, jedynego 

Zbawiciela świata. To my, 

naśladowcy „Biedaczyny” z 

Asyżu, mamy przecież być 

żywą Ewangelią, a miłość 

Chrystusa powinna wypełniać 

nasze serca i pobudzać nas do 

ewangelizacji  oraz 

odkrywania radości w wierze i 

odnalezienia  entuzjazm w 

przekazywaniu wiary.   

Jako ludzie świeccy zostawiliśmy niejednokrotnie wszystko:  

jeden zostawił swoje egoistyczne nastawienie do wszystkiego, 

ktoś zmienił diametralnie swoje życie, ktoś inny odkrył w sobie 



 

tajemnicę choroby, opuszczenia, bo przecież ze względu na wiarę 

właśnie kobiety i mężczyźni poświęcili swoje życie Chrystusowi, 

pozostawiając wszystko, aby żyć w prostocie ewangelicznego 

posłuszeństwa. Rok Wiary dla nas nie kończy się pod koniec tego 

roku, on był i pozostanie na zawsze na drodze naszego 

pielgrzymowania. Wiarą jesteśmy umocnieni, wiara prowadzi nas 

franciszkanów świeckich każdego dnia.  

Każdego dnia będziemy kierować swój wzrok ku Jezusowi 

Chrystusowi, „który w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 

12, 2): w Nim znajduje wypełnienie wszelka udręka i tęsknota 

ludzkiego serca. Radość miłości, odpowiedź na dramat cierpienia i 

bólu, moc przebaczenia w obliczu otrzymanej obelgi i zwycięstwo 

życia nad pustką śmierci, wszystko znajduje swoje dopełnienie w 

tajemnicy Jego Wcielenia, Jego stawania się człowiekiem, 

dzielenia z nami ludzkiej słabości, aby ją przekształcić mocą Jego 

zmartwychwstania. W Nim, który umarł i zmartwychwstał dla 

naszego zbawienia, znajdują pełne światło przykłady wiary. I to 

nasze doświadczenia i osobiste więzi z Jezusem zanieśmy do 

naszych wspólnot, naszych domów, aby ta wiara nie była tylko 

literą, aby się rodziła w innych, którzy patrząc na nas powiedzą  

„Jak oni się miłują” Tylko w Panu  jest pewność przyszłości i 

gwarancja prawdziwej i trwałej miłości. Miejmy taką wiarę jak 

„ziarnko gorczycy". Ziarnko gorczycy jest wprawdzie bardzo małe, 

ale wypełnione niezwykłą mocą. Zasiane w jakimkolwiek, choćby 

najmniejszym miejscu, 

wypuszcza wielkie 

gałęzie, tak że gdy 

wyrośnie, daje cień 

nawet ptakom 

niebieskim.  

 Podobnie i wiara w 

bardzo krótkim czasie dokonuje w duszy niezwykłych dzieł. 



 

Przeniknięta światłem wiary dusza rozmyśla o Bogu i, o ile to 

możliwe, Boga ogląda. Przebiega ziemię od krańca do krańca i 

przed końcem czasów ogląda już sąd i wypełnienie się obietnic. 

Widzi każdego dnia dzieła Pana, tak jak to widział Franciszek, 

człowiek wielkiej wiary, rozpoznający wszędzie ślady Boga. Jaka 

niesamowita wiara przebija z postawy Franciszka, który modli się 

słowami: Pochwalony bądź Panie przez brata naszego księżyc i 

nasze siostry gwiazdy. Pochwalony bądź, Panie, przez brata 

naszego wiatr i przez powietrze. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że gdy 

szedłeś łąką czy lasem, owiewany przez wiatr, dostrzegłeś w tym 

wietrze dotknięcie Boga. Jeśli tak, to jest w tobie coś z wiary św. 

Franciszka z Asyżu, który wszędzie widział przejaw działania 

Boga. Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego wiatr; 

pochwalony bądź, który jesteś w tym wietrze. Pochwalony bądź 

przez orzeźwiające nas powietrze, którym możemy oddychać, bo 

Ty jesteś naszym oddechem i naszym powietrzem. Wszystko jest 

od Pana, i czas pogodny, i pochmurny; brzydka pogoda też jest Jego 

pogodą. Żywa wiara umożliwia nam dostrzeganie Bożych cudów 

w otaczającym nas świecie i w naszej zwykłej codzienności. Jeśli 

to dostrzeżesz, będzie to twoja modlitwa wiary. Pochwalony bądź 

Panie za nas tutaj zgromadzonych, za naszych Asystentów, 

pochwalony bądź Panie za każdego brata i siostrę, bo nasza 

obecność w tym miejscu, tu i teraz też świadczy o naszej wierze. 

Droga siostro, bracie, jesteśmy związani z Kościołem, z wiarą, 

którą wyznajemy, jesteśmy tą ewangeliczną solą, w naszym 

środowisku, czy jest to rodzina, czy współpracownicy, jeżeli 

ożywimy swą wiarę, możemy być pewni, że nie utracimy smaku, 

nie zwietrzejemy jako chrześcijanie, będziemy dla innych 

świadectwem.  

 

Takim świadectwem jest częsty udział w Eucharystii, adoracja 

Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czytanie Słowa 

Bożego. Trwanie przy Bogu z wiarą, że to jest najważniejsza rzecz 



 

w naszym życiu. Wtedy dopiero będziemy solą ziemi, o której 

mówi Jezus. Trwanie przy Bogu będzie i dla nas takim ładowaniem 

naszych akumulatorów, aby to nasze światło nie zgasło. Dzisiaj tak 

dużo tego światła potrzeba, tak często ludzie wstydzą się i swoją 

wiarę chowają pod korcem. Miej zatem tę wiarę, która od ciebie 

zależy i do Boga prowadzi, abyś mógł otrzymać od Niego taką, jaka 

przerasta wszelkie siły ludzkie. Co nam jeszcze potrzeba, jeżeli 

czegoś brakuje, jeszcze mamy problemy – bo każdy je ma, czujemy 

się słabi, i to nie dlatego, że za nami była może uciążliwa podróż, 

że przed nami droga powrotu do domu, ale słabi, bo wielu spraw 

nie rozumiemy, idźmy do Pana Jezusa i wołajmy „Panie, przymnóż 

nam wiary!”, kto odczuwa pragnienie - (…) „A wierzy we Mnie 

niech przyjdzie do Mnie”; Jesteś grzesznikiem – dostępujesz 

usprawiedliwienia przez wiarę. Jeszcze nie pojmujemy tego, że 

„jak długo świeci słońce, trwa Jego imię”, ale wiarą pojmujmy to, 

że „On słońcu 

namiot wystawił”.   

I jeszcze pilnujmy, 

aby w dobie 

podboju kosmosu, 

wiara nasza 

opierała się nie na 

mądrości ludzkiej, 

ale na mocy Bożej.  

 

Musimy mieć i pielęgnować wiarę, bo to łaska i dar od Boga, 

wiara która kiedy trzeba góry przenosi..  

  

br. Michał Rynkowski OFS  

rysunki z kaplicy św. Franciszka na Żoliborzu  

  

  



 

 

                             

Stygmaty św. Franciszek otrzymał w dniu 14 IX 1224 r. Działo 

się to w 29 dniu - 40-dniowego postu na górze Alwerni.  

Św. Franciszek rozpoczął post, który odprawiał na cześć św. 

Michała Archanioła w święto Wniebowzięcia MB w dniu 15.08, 

stygmaty zaś otrzymał w święto Podwyższenia Krzyża - modląc się 

„Panie błagam Cię ażebym wedle miary człowiekowi dostępnej 

doznał w sobie cierpień okrutnej Twej Męki oraz abym miłował Cię 

miłością podobną tej, jaka Cię skłoniła do ofiarowania się za nas”. 

Do pogrążonego w modlitwie Franciszka przybywa z nieba 

Anioł Serafini o 6 skrzydłach u ramion między którymi jaśniał 

Krzyż Zbawiciela. Na rękach, nogach i boku wycisnął  stygmaty 

ran Chrystusowych. Pan Jezus w ten sposób przypieczętował 

ogromną więź z Franciszkiem.  

Z Franciszkowych przekłutych ran wypływała krew. Zrozumiał 

co się wydarzyło i zawstydził się takiego wyróżnienia.   

Skrzętnie 

ukrywał swoje rany 

i niewielu zasłu-

żyło, aby je 

oglądać. Do tych, 

którzy dostąpili 

tego szczęścia 

należeli bracia 

Eliasz i Rufin. Od 

tego czasu bracia 

nazywają Franci-

szka Ojcem Sera-

fickim.  



 

To co stało się o świcie 14 IX jest tajemnicą. Franciszek otrzymał 

dar, o który błagał Pana Jezusa Chrystus stał się w Nim 

dotykalnym. Modlitwa została wysłuchana. Tajemnicze 

ukrzyżowanie nie odbyło się w kościele, ani w czterech ścianach 

celi, tylko na szczycie góry Alvernii, którą w 1213 r. hrabia Orlando 

ofiarował w darze Franciszkowi. Franciszek pozostawał tam sam 

na sam z Bogiem. Towarzyszyło mu jedynie ptactwo i brat Leon, 

czuwający z dala aby nikt nie zakłócił czasu modlitwy.  

Była to nowa Kalwaria położona pośród pachnącego lasu, w 

ciszy jutrzenki. Zamieszkał na niej Pan. Alvernia jest górą 

objawieniem, górą-sakramentem. Na miejscu otrzymania 

stygmatów znajduje się obecnie skromna kaplica. Za skalnym 

występem w kaplicy znajduje się miejsce pod szkłem, w którym 

niebo zetknęło się z ziemią, miejsce wspaniałego przymierza Boga 

z człowiekiem.  

Biedaczyna znoszony przez braci śpiewał głośno pieśń – 

pożegnanie góry Pana:  

Żegnajcie, żegnajcie wszyscy 

żegnaj święta góro Alvernio 

na której mi grały anielskie zastępy 

żegnaj wielka skało   

żegnaj bracie sokole, który budziłeś mnie o świcie 

dzięki za wierną służbę, będzie mi ciebie brakowało. 

Żegnaj kościele Matki Bożej 

żegnaj święta Maryjo Anielska 

moich braci Tobie polecam.  

O nich stale pamiętaj.  

Żegnaj góro Boża, góro święta, góro tłusta, góro żyzna 

na której Pan tak lubi mieszkać.  

Jakie wielkie to było wydarzenie może świadczyć fakt, iż w 

historii kościoła niewielu ludzi dostąpiło zaszczytu otrzymania 

stygmatów.  

o. Marian  



 

 

  

Chryste usłysz nas  

Kiedyś już pielgrzymowałem -więc nie powinno to sprawiać 

większych trudności - myślałem sobie przy planowaniu trasy, ale 

później przychodziła refleksja, że były to inne pielgrzymki, te z 

okresu młodzieńczego, kiedy mając kilkanaście lat, wędrowało się 

z przyjaciółmi wspólnie na Jasną Górę, w grupach liczących 

kilkaset osób, Najpierw w t.z.w. „Grupie 17”, a potem jako kapłan 

w 15-brązowej, gdy cała Piesza Pielgrzymka Warszawska miała 

ponad 50tys. uczestników.   

Ostatnie cztery lata to uczestniczenie w pielgrzymkach poprzez 

spotykanie ich w naszym klasztorze w Nowym Mieście nad Pilicą, 

gdzie karmimy oraz spowiadamy pielgrzymów. Zawsze w te dni 9-

10 sierpnia radość z powitania miesza się za smutkiem, że nie 

można razem z nimi wędrować na Jasną Górę.  

Teraz miały to być małe grupy wędrujące według 

indywidualnego programu i teraz trzeba było planować trasę realną 

do możliwości innych osób.  

Tyle trudu, po to by przeżyć kilka niespokojnych dni, przecież 

teraźniejszy czas też jest dobry do modlitwy i szukania Boga – takie 

refleksje towarzyszą aż do czasu zamówienia biletów na samolot. 

Wtedy klamka zapadła, rodzina i znajomi pomogli opłacić bilety w 

obie strony. Ojciec Prowincjał wydał pozwolenie na piśmie na 

pobyt poza granicami kraju. Pozostawało już tylko czekać i modlić 

się o dobrze przygotowanie.  



 

Ojcze, z nieba Boże  

Liczba wybierających się na 

pielgrzymkę osób drastycznie się 

zmniejszyła, bo sporo chętnych wycofało 

się. W ostatniej chwili pozostało niewielkie 

grono. Trudno było przepisywać bilety, 

postanowiliśmy iść w wybranym wcześniej 

terminie na nasze camino.  

Tym co z jakiś powodów nie mogli się 

dołączyć obiecaliśmy, że będą z nami na 

trasie pielgrzymkowej - traktując ich jako 

grupę modlitewną, podróżującą z nami w 

sercach. Później tę „podgrupę” określiłem jako: „C” – ci, co 

podróżują duchowo.  

Pozostałe cztery osoby, wszystkie po ślubach zakonnych (s. 

Urszula, s. Grażyna, s. Elżbieta, i, piszący te wspomnienia, o. Jan), 

co wskazywało, że przyjdzie nam 

przeżywać rodzaj swoistych „zakonnych 

rekolekcji”. Przezornie podzieliliśmy się 

na samym początku na dwie grupy. Grupa 

pierwsza, oznaczana literką „A” miała 

przejść całą trasę bez podjeżdżania. Grupa 

opisana literką „B” zakładała natomiast, 

że przejdzie wymagane kilometry do tego 

by w Compostelo zaliczono udział 

wystawiając dyplom, (wystarczałoby 

przejść sto kilometrów z dwustu 

dwudziestu planowanej drogi, apetyt 

jednak był na około dwieście 

„jakubowych kilometrów”). Wszystko 

konkretyzowało się, jako możliwe do 

realizacji.  
o. Jan Fibek  



 

  
Sakrament pokuty i kierownictwo duchowe 

Komentarz Wspólnoty FZŚ z Izabelina  

Sakrament pokuty jest szczególnym znakiem Miłosierdzia 

Bożego i źródłem łask, ustanowił go sam Pan Jezus.  

W sakramencie pokuty Bóg przebacza nam grzechy, a 

pośrednikiem między Bogiem i penitentem jest kapłan, który działa 

i mówi pod natchnieniem Ducha świętego. Do sakramentu pokuty 

należy podchodzić z głęboką wiarą, gdyż jest to spotkanie z Bogiem 

i doświadczenie Bożego Miłosierdzia.    

Jest jedną z najpiękniejszych rozmów z Bogiem i trzeba się do 

niej przygotować przez rachunek sumienia, który należy prze-

prowadzić starannie i w zgodzie z własnym sumieniem. Następny 

krok, to żal za grzechy. Bez głosu sumienie jest on niemożliwy. 

Należy sobie zadać pytanie – kim jestem w obliczu Boga. Żal 

powinien wypływać z miłości do Niego – wtedy jest żalem dosko-

nałym. Taki żal, po spowiedzi, przebacza grzechy powszednie i 

śmiertelne pod warunkiem postanowienia poprawy i chęci 

naprawienie zła. Żal dosko-

nały gładzi grzechy w nie-

bezpieczeństwie śmierci, ale 

gdy ono minie, trzeba przy-

stąpić do spowiedzi. Szcze-

gólną wiarą w Boże Miło-

sierdzie jest szczere wyzna-

nie grzechów. Brak szczeroś-

ci w wyznaniu grzechów 

ciężko rani dusze człowieka. 

Należy zaufać Miłosierdziu 

Bożemu i nie bać się.    



 

Zadośćuczynienie to naprawienie szkody wobec Boga i 

bliźniego, lub jeśli to niemożliwe, podjęcie stałej pracy nad sobą.   

Jeśli ktoś nie może sobie sam z tym poradzić, może poprosić 

spowiednika o kierownictwo duchowe, poprzedzając decyzję 

modlitwą.  

Częste przystępowanie do sakramentu pokuty pomaga w 

usunięciu wszelkiego nieporządku, jaki wprowadził grzech i 

prowadzi do wzrostu duchowego.  

 

Ponieważ zarówno w zeszycie, jak i w komentarzu temat  

SAKRAMENT POKUTY I KIEROWNICTWO DUCHOWE  

 nie jest w pełni ujęty zalecamy, by w omawianiu tego tematu 

oprzeć się również na tekście napisanym przez o. Mariana 

Jarząbka, a zamieszczonym poniżej.  

Kierownictwo duchowe nie jest istotnie powiązane z 

sakramentem pokuty, chociaż nieraz wymaga ono lepszej 

znajomości duszy, poprzedniego życia itp., aby wskazać sposoby 

walki ze złem, ćwiczenia się w cnotach i dążenia do wyższej 

doskonałości.  

Wielu katolikom bardziej odpowiada kierownictwo duchowe 

złączone z sakramentem pokuty, gdyż łatwiej tu o obiektywizm i 

jest otoczone tajemnicą spowiedzi 

świętej.  

Kierownictwo duchowe czyli 

prowadzenie duszy do doskonałości i 

świętości zgodnie z jej powołaniem i 

wolą Bożą jest jednym z ważnych 

środków ułatwiających postęp 

duchowy.  

Spowiedź często przekształca się 

w kierownictwo duchowe lub jest do 

niego zbliżona.  



 

Dobrze pojęte kierownictwo duchowe jest niewątpliwie 

jednym z najlepszych środków dla duszy pragnącej dojść do 

doskonałości chrześcijańskiej. Pozwoli ono duszy lepiej poznać 

wolę Bożą, uchronić ją od złudzeń i zejścia na manowce, pozwoli 

też łatwiej uchwycić wewnętrzne natchnienia Ducha Świętego.  

Zadaniem kierownika będzie pobudzenie duszy, by ciągle szła 

naprzód w życiu duchowym, nie zniechęcała się i nie popadała w 

oziębłość. Pełni on rolę nauczyciela i przewodnika duszy.  

Do najważniejszych przymiotów kierownika duchowego 

należą: miłość, roztropność, duch żywej wiary, bezinteresowność, 

pewne doświadczenie w życiu wewnętrznym i wiedza teologiczna 

oraz znajomość psychologii i zasad życia franciszkanina 

świeckiego (jego specyfiki).  

      Postawa osoby kierowanej powinna opierać się na wierze. 

Postęp w doskonałości powinna uważać za istotny cel 

kierownictwa duchowego. Będzie więc starała się przyjmować 

polecenia kierownika w duchu wiary, ponieważ pochodzą od 

zastępcy Chrystusa. Nie oznacza to oczywiście, że osoba kierowana 

pozbyła się odpowiedzialności za swe posunięcia. Ona pozostaje 

osobą wolną i odpowiedzialną wobec sumienia, chyba że jest 

skrupulatna, wówczas musi słuchać bezwzględnie. Spowiednik-

kierownik duszy nie jest przełożonym, ale tylko nauczycielem i 

przewodnikiem. Nie może więc kierownik nakazywać niczego pod 

posłuszeństwem. Kierownik duchowy zwykle radzi to co się 

wydaje najlepsze dla spełnienia woli Bożej i postępu duchowego 

danej duszy.  

U osoby kierowanej musi być szczere pragnienie postępu 

duchowego. Powinna sobie dobrze uświadomić to, czego ma 

pragnąć. O ile pragnie kierownictwa z jakichś motywów ludzkich, 

np. by się pozbyć odpowiedzialności za swe posunięcia, czy też ze 

względów uczuciowego zaangażowania lub satysfakcji, że ma 

kierownika, wówczas należy jak najszybciej wycofać się z takiej 

postawy.  



 

Zaufanie jest jednym z istotnych warunków skutecznego 

kierownictwa. Tylko osobie zaufanej możemy powierzyć nasze 

najintymniejsze sprawy i od niej spodziewać się życzliwej oceny 

naszych czynów, sądów i postaw.  

Nie może być mowy o kierownictwie tam, gdzie nie ma 

uległości. Uległość ta ma swoje źródło raczej w roztropności i 

pokorze niż w posłuszeństwie ściśle pojętym. Bez tej uległości 

kierownictwo byłoby bezskuteczne. Uległość ma być środkiem a 

nie celem samym w sobie. Powinna być pozbawiona infantylizmu. 

Osoba kierowana jest w pełni odpowiedzialna za swoje posunięcia, 

gdyż wiedza kierownika uzależniona jest od subiektywnego 

przedstawienia sprawy przez penitenta.  

Osoba kierowana winna widzieć w kierowniku przede 

wszystkim zastępcę Chrystusa. To napełnia ją jakimś szacunkiem, 

który jest tym większy, im kierownik odznacza się większą 

świętością, cierpliwością i nadprzyrodzoną miłością. Należy 

bardzo unikać wszelkich wyrazów naturalnego przywiązania do 

osoby kierownika duchowego. Może to być dużą przeszkodą w 

korzystaniu z kierownictwa i sprzeciwiać się jego celowi.  

Kierownik duchowy powinien znać postanowienia i osiągnięcia 

na drodze do doskonałości oraz niepowodzenia i wszelkie reakcje 

duszy na bodźce zewnętrzne i 

wewnętrzne, aby mógł trafniej ocenić i 

pokierować.  

Literatura ascetyczna jednogłośnie 

podkreśla pożytek a czasem konieczność 

kierownictwa duchowego dla postępu w 

doskonałości. Dla osób zakonnych ta 

potrzeba kierownictwa nie jest tak wi-

doczna, ponieważ w czasie rozpoczyna-

nia życia zakonnego posiadają pomoc 

mistrzyni, a potem znajdują konkretne 



 

wskazania w konstytucjach, dyrektoriach i w regulaminach. Dla 

rozwoju, zwłaszcza życia modlitwy, pomoc kierownika duchowego 

jest jednak bardzo pożądana.  

Interwencja kierownika jest wyjątkowo pożyteczna, kiedy 

chodzi o dusze znajdujące się w szczególnym położeniu. Chodzi o 

dusze rzeczywiście lub pozornie obdarowane łaskami 

nadzwyczajnymi, a cierpiące skrupuły, albo posiadające pewne 

odchylenia psychiczne. W niektórych przypadkach nie wystarczy 

pomoc kierownika, konieczna może być konsultacja sumiennego i 

doświadczonego lekarza.  

Należy utrzymywać stały kontakt ze swoim kierownikiem 

duchowym, czyli nie zmieniać go bez bardzo poważnych racji. 

Przed powzięciem decyzji zmiany powinna modlić się i poradzić 

ludzi roztropnych, niezainteresowanych w tej zmianie. 

Stanowczość i szczerość kierownika, z jaką wytyka błędy, nie może 

być dostateczną racją, aby szukać innego.   

o. Marian  

  
 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich do Matki Bożej 

Jasnogórskiej, w roku Wiary i Dziewięcioletniej Nowenny 

przygotowującej do 800-lecia powstania III Zakonu Św. 

Franciszka. Rok 2013 – Wszyscy, którzy mają w nienawiści ciała 

swoje z wadami i grzechami  

Po raz dwudziesty przybyliśmy na Jasną Górę – do naszego 

narodowego Sanktuarium, aby wspólnie dziękować i prosić o 

potrzebne łaski dla nas, dla naszych rodzin, naszej Ojczyzny oraz 

dla wszystkich czcicieli św. Franciszka.  

Z dnia 19 na 20 lipca, w godz. 21-4, odbyło się nocne czuwanie 

modlitewne członków FZŚ. Miało ono miejsce dopiero 11 raz i 



 

mniej licznie zgromadziło nas niż w dniu 20 lipca na wałach 

podczas Mszy św. Czuwanie nocne prowadzili:  

 o. Jan Fibek OFM Cap., Asystent Regionu Warszawskiego – 

animacja   

 s. Jolanta Bogdanów, przełożona Regionu Poznańskiego – 

animacja  

 o. Marian Jarząbek OFM Conv., Przewodniczący 

Konferencji Asystentów Narodowych – Apel Jasnogórski i 

wygłosił homilię podczas Mszy św. o 24.00  

  o. Andrzej Romanowski OFM Cap. – przewodniczył Mszy 

Św. o godz. 24.00  

Modlitwy podczas nocnego czuwania prowadziły regiony: 

Częstochowski, Gdański, Warszawski, po Mszy św. regiony: 

Lubelski. Poznański, Katowicki oraz Białoruś. 

Dnia 20 lipca, jak co roku, na Jasnogórskim Szczycie 

  godz. 10.00, odmówiliśmy różaniec. Rozważania III części 

Różańca św. poprowadził Region Olsztyński  

 o godz. 11.00 odbyła się Eucharystia, której przewodniczył i 

słowo Boże wygłosił Jego Ekscelencja ks. biskup kościoła 

świdnickiego Ignacy Dec, nasz od 40 lat współbrat w św. 

Franciszku.   

• Pielgrzymów, zgromadzonych na wałach, przywitał ojciec 

przeor Sebastian Matecki, przypominając, że mamy 600 

wspólnot w 18 regionach.  

• Słowo powitania do zgromadzonych Braci św. Franciszka 

skierowała Przełożona narodowa FZŚ s. Joanna Berłowska 

• Oprawa liturgiczna: Czytanie: Region Warszawski, Psalm: 

Region Poznański, Służba liturgiczna: Region Lubliniecki  

• Ewangelia dotyczyła CUDU W KANIE GALILEJSKIEJ. 

• Homilia Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Ignacego Deca: 

„Wstąpiliśmy na Jasną Górę, a ta jasność to nic innego jak 

Mądrość Boża, by dziękować za powołanie franciszkańskie. 



 

W roku wiary, tu na Jasnej Górze jest nam przypomniane to, co   

najważniejsze w wierze: zaufanie do Jezusa i w Jego miłość do 

nas... jest to wezwanie do s ł u c h a n i a Pana Jezusa „Uczyńcie 

wszystko cokolwiek wam powie” – Maryja wyraziła w tych 

słowach swoją gorącą wiarę do Jezusa i ukazała swoją mądrość.  

Wykonujmy swą posługę d o k ł a d n i e, 

tak jak słudzy „napełnili stągwie wodą 

aż po same brzegi” i zanieśli gościom 

weselnym...  

Św. Franciszek odkrył w świecie 

kupców ludzi chciwych, zachłannych i w 

pewnym momencie odwrócił się od 

dominacji pieniądza i poszedł drogą 

ubóstwa – drogą Chrystusa. Klęcząc w 

kościele św. Damiana w Asyżu podjął 

decyzję o naśladowaniu Chrystusa jako 

biedaka ...  

Wzór wiary znajdujemy w św. 

Franciszku. Reformował on kościół w 

zjednoczeniu z papieżem Innocentym III. 

W marcu tego roku został wybrany 

papież, który przyjął imię Franciszek... Na 

każdym kroku przypomina on o 

braterstwie i solidarności z biednymi, z 

ubogimi...  

 5 lipca została ogłoszona I Encyklika 

papieża Franciszka: LUMEN FIDELIS - 

Światło wiary.. Jest tam napisane, że gdy 

brakuje światła wiary nie można odróżnić 

dobra od zła... Gdy gaśnie światło wiary 

gasną także wszystkie inne światła...  To 

światło pochodzi od Boga.  

  



 

Bądźmy wdzięczni za nasze powołanie 

franciszkańskie! Ale nie pozostańmy tylko 

wdzięczni... Pamiętajmy o naszych zadaniach. 

Łączmy je z dzisiejszą Ewangelią o przesłaniu 

cudu z Kany Galilejskiej: Pan Jezus wybrał na 

swój pierwszy cud wesele, małżeństwo. Ludzie 

uczą się kochać w rodzinie. Diabeł rozbija i 

Kościół, i rodzinę. Wiedział o tym św. Franciszek 

i założył I i II zakon franciszkański, ale powołał 

także III zakon dla osób świec-kich, dla 

wzmocnienia rodziny. Tu z ambony narodowej 

płynie wezwanie do modlitwy w obronie naszych 

wartości: wiary, rodziny, pasterzy, Kościoła. Na 

zakończenie rozważań zapamiętajmy: wiara to 

okazywanie posłuszeństwa Jezusowi tak jak owi 

słudzy z dzisiejszej Ewangelii...”  

Złożenie darów ołtarza: Komentarz: Region 

Krakowski, Pismo Święte: Rycerze św. Franciszka, Kwiaty: 

Młodzież Franciszkańska, Dar dla Sanktuarium Jasnogórskiego: 

RN FZŚ w Polsce, Dar dla Sanktuarium: RN FZŚ z Białorusi, 

Świece: Region Białostocki, Chleb: Region Katowicki, Owoce: 

Region Częstochowski, Hostia: Region Olsztyński, Wino: Region 

Przemyski. 

• Modlitwa wiernych: Region Lubelski   

• Akt Zawierzenia: Przełożona narodowa FZŚ   

• Podziękowanie: Asystent narodowy FZŚ 

• godz. 15.00 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, 

przewodniczy o. Sylwester Haśnik OFM, Prowadzenie 

rozważań: Region Łódzki, Śpiew pieśni: Region Poznański 

• godz. 16.00 – Zakończenie pielgrzymki. 

Agata i Zbigniew Dybowscy  

zdjęcia autorzy i s. Jadwiga Gajewska  



 

 

 

 

 

W niedzielę 25 sierpnia 2013 r. po raz 

pierwszy został zorganizowany w naszym 

Regionie dzień poświęcony naszemu 

patronowi – Św. Ludwikowi IX. Uroczy-

stości te odbyły się w kościele oo. Bernar-

dynów na ul. Czerniakowskiej. Świętowanie 

rozpoczęło się Koronką do Miłosierdzia 

Bożego, którą prowadził o. Gabriel Kudzia 

(OFM). Następnie  Michał z Młodzieży Franciszkańskiej przedsta-

wił nam historię parafii i budowy kościoła pod wezwaniem św. 

Bonifacego. Świątynia ta stoi kilka metrów od nowego większego 

kościoła poświęconego św. Janowi z Dukli, w którym byliśmy. 

W czasie Mszy Św., którą koncelebrowali o. Gabriel Kudzia 

(OFM), o. Marian Jarząbek (OFM Conv) oraz o. Grzegorz 

Sucheński (OFM Cap), O. Gabriel nawiązał do dzisiejszych czytań: 

„Kto będzie zbawiony, czy tylko nieliczni?”. Musimy wszystkimi 

siłami starać się, aby zdobyć zbawienie, które jest otwarte 

każdemu. Droga do Nieba jest drogą trudną, ale tą drogą szli przed 

nami ludzie, którzy zostali uznani przez Kościół za świętych. 

Takim świętym jest Św. Ludwik – król Francji. Jeśli chcemy iść tą 

samą drogą musimy ustawicznie czuwać, ćwiczyć się w 

cierpliwości ufając bezgranicznie Bogu. Trzeba nam przyjąć 

przestrogę „Nie gardź, mój synu, karceniem Pana i nie zniechęcaj 

się Jego upomnieniem, bo kogo Pan miłuje, tego karci, wymierza 

karę każdemu, kogo uznaje za syna!” (Prz.3,11). Kto doświadcza 

cierpienia niech wie, że jest na dobrej drodze.  

Po Mszy św. odbyło się Nabożeństwo refleksyjno-modlitewne 

nawiązujące do postaci św. Ludwika. Na początku o. Gabriel 



 

odczytał fragment Ewangelii „Piłat kazał też sporządzić i umieścić 

na krzyżu tytuł kary, a było napisane: „Jezus Nazarejczyk, Król 

Żydowski”. (J 19,19).  

Św. Ludwik przez całe życie starał 

się wiernie kroczyć śladami Jezusa 

przechodząc przez ciasną bramę. Do 

nieba dotarł jako władca Francji, 

który całe swoje życie opierał na 

miłości Boga i człowieka. Dla nas 

jest to wezwanie, że i my ludzie 

różnych zawodów,  żyjący pośród 

świata, mamy otwartą bramę do 

Nieba. Matka św. Ludwika Blanka 

Kastylijska wychowywała syna w 

wierze. To ona powiedziała mu, że 

„wolałaby ujrzeć swego syna 

martwym, niż w stanie grzechu 

śmiertelnego”. Czy dziękujemy Bogu 

za nasz chrzest, za to, że zostaliśmy 

włączeni w życie Boże i został nam 

zmazany grzech pierworodny?   

Po śmierci ojca w 1226 r., mając 12 

lat, zostaje królem Francji. Jego serce 

jest bardzo wrażliwe i popycha go do 

działania. Czy nasze serca dotknięte 

miłością Bożą odpowiadają na Nią, 

służąc braciom? Gdy zostaje władcą 

jego działanie nakierowane jest na 

miłość do Boga i ludzi. Usprawnia administrację państwową, 

ustanawia sądy królewskie, rozbudowuje miasta, doprowadza do 

zażegnania różnych konfliktów. Sprowadza do Paryża  jednego z 

największych kaznodziejów owych czasów, franciszkanina św. 

  

  

  



 

Bonawenturę, mistrza Paryskiej Sorbony, której król Ludwik IX 

był współtwórcą. Częstym gościem św. Ludwika był św. Tomasz z 

Akwinu. Najściślej współpracował z królem franciszkanin Odo 

Rigaud, mistrz teologii w Paryżu. Z wielką czcią odnosił się św. 

Ludwik do relikwii, które były pamiątką cierpień Zbawiciela i dla 

których wybudował wspaniała Kaplicę. Był największym obrońcą 

chrześcijaństwa. To dlatego brał udział w wyprawach krzyżowych 

z doświadczeniem niewoli, a w końcu i z zakończeniem życia 

ziemskiego. U podstaw religijności św. Ludwika była wiara, wiara 

niezachwiana, która była przede wszystkim miłością Boga. Św. 

Ludwik poślubiwszy Małgorzatę z Prowansji 27 maja 1234 roku, 

miał z nią aż jedenaścioro dzieci. Był kochającym mężem i ojcem.  

Nabożeństwo zakończyło się odmówieniem Litanii do św. 

Ludwika, po którym zostaliśmy zaproszeni na agapę przygotowaną 

przez miejscową wspólnotę. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich 

przybyłych na uroczystość, a było nas naprawdę sporo, za pyszne 

leczo na gorąco i wspaniałe ciasta. Wiele musieliście się 

napracować i wiele włożyć serca, aby to spotkanie było tak piękne 

i ciepłe rodzinnie. Bo jesteśmy wszak jedną rodziną!   

Po strawie duchowej i cielesnej poszliśmy zwiedzić stary 

kościół.   

Stary kościół, choć urzekający pięknem, stawał się z biegiem 

czasu zbyt mały dla rozrastającej się parafii. W pobliżu powstawały 

nowe bloki, a liczba parafian nieustannie rosła. Zaistniała więc 

potrzeba zbudowania nowego, większego kościoła. Prace 

rozpoczęto na początku lat osiemdziesiątych, gdy przełożonym był 

o. Rajmund Matejko. Na miejsce nowego kościoła wyznaczono 

fragment klasztornego ogrodu. Po wielu staraniach kościół został 

konsekrowany w jubileuszowym roku 2000 przez ks. kard. Józefa 

Glempa – Prymasa Polski. Obok nowego kościoła powstał budynek 

klasztorny, który połączył stare obiekty z nowymi.”  

              s. Małgorzata Szemiel  



 

 

Nie było mnie w Warszawie podczas uroczystości poświęconej 

św. Ludwikowi, ponieważ przebywałam wtedy we Francji i... 

całkiem niespodziewanie uczestniczyłam – dzięki dobremu 

zbiegowi okoliczności i życzliwości kuzynów – w bardzo 

uroczystej mszy św., w przepięknej Katedrze pod wezwaniem św. 

Ludwika w Blois, poświęconej patronowi. Poczułam, że duchowo 

jestem z moją Wspólnotą FZŚ. Przeżycie było tym silniejsze, że 

byłam w rodzinnym kraju świętego.   

s. Maria Pawlina  

  

 

  

25 sierpnia 2013 roku Święty Ludwik IX, król Francji, patron 

FZŚ zgromadził licznie w Klasztorze Ojców Bernardynów w 

Warszawie, Wspólnotę Regionu warszawskiego FZŚ. W związku z 

tą piękną uroczystością zapragnęłam podzielić się z Wami, Drodzy 

Ojcowie, Siostry i Bracia wakacyjnym przeżyciem z ostatniego 

pierwszego piątku miesiąca.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Blois  -   katedra   



 

Tyle razy byłam 

w Katedrze Notre 

Dame… 

Mieszkałam w 

Paryżu 18 lat i 

dopiero w ten os-

tatni pierwszy pią-

tek miesiąca po raz 

pierwszy zobaczy-

łam i ucałowałam 

Koronę Cierniową Pana Naszego Jezusa Chrystusa.   

Nie sposób oddać słowami tego, co się czuje. W pewnej chwili 

ucichł, nieustający już niestety nawet podczas nabożeństw, gwar 

zwiedzającego Katedrę tłumu turystów z całego świata. Myślę, że 

po prostu przestałam go słyszeć. W asyście Kawalerów i jednej 

Damy Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, w 

zapachu kadzidła wniesiona została i umieszczona na ołtarzu 

Korona Cierniowa Naszego Pana. Potem piękne nabożeństwo i 

wreszcie możliwość indywidualnego uczczenia relikwii przez 

ucałowanie, a potem długa kolejka niezliczonej rzeszy ludzi 

zmierzająca powoli do ołtarza i już się właściwie nic nie pamięta, a 

jednocześnie wszystko… liczy się tylko tu i teraz. Wiesz, że Pan 

dał ci ten moment, a nie jesteś w stanie wyszeptać nawet „dziękuję 

Ci Panie Jezu”, bo wtedy nie ma dosłownie nic, a jednocześnie jest 

On, jest wszystko.    

W każdy pierwszy piątek miesiąca, a w Wielkim Poście w każdy 

piątek, o godzinie piętnastej, w godzinie śmierci Pana Jezusa, w 

katedrze Notre Dame w Paryżu ludzie modlą się przy wystawionej 

Koronie Cierniowej. Relikwiarz przechowywany jest w Katedrze 

od czasów Rewolucji. A przedtem …  

Bez butów, ubrani w proste lniane szaty król Francji Ludwik IX 

i jego brat Robert wprowadzali 18 sierpnia 1239 do Paryża koronę 

cierniową po Zbawicielu. Nieśli Ją w złotym relikwiarzu od murów 



 

miasta do katedry Notre Dame. Mieszkańcy stolicy na kolanach 

witali świętą relikwię.   

Z całej Europy do Paryża zaczęli zjeżdżać pielgrzymi. Król 

postanowił więc wybudować specjalną kaplicę-skarbiec dla 

Korony Cierniowej i innych relikwii. Święta Kaplica (Sainte 

Chapelle) stanęła na paryskiej wyspie Cité nieopodal Katedre 

Notre-Dame.   

W 1238 roku władca Bizancjum, młody Baldwin II z Courtenay, 

cesarz rzymski, boryka się z niesłychanymi trudnościami 

finansowymi. W skarbcu w Konstantynopolu przechowywane są 

cenne relikwie. Baldwin oddaje je pod zastaw weneckim 

bankierom. Pobożny Ludwik IX za 135 tysięcy liwrów w złocie 

nabywa Koronę Cierniową Jezusa. Do Paryża Korona Cierniowa 

dotarła już jako obręcz o średnicy 21 cm. Wprawdzie ciernie też 

były, ale osobno. Ludwik IX rozesłał kolce do różnych kościołów 

we Francji (w Reims, Saint-Denis, Tuluzie, Bordeaux) i Włoch (w 

Rzymie, Pizie, Vicenzy).   

 
  

Tak wygląda Relikwiarz Korony Cierniowej Pana Jezusa.  



 

Zaglądanie do korzeni rośliny możliwe 

jest przy jej przesadzaniu na jesieni, 

proponuję jednak by nie zważając na 

porę roku zajrzeć w historie wspólnot, 

funkcjonujących w naszym Warszaw-

skim Regionie FZŚ, aby ocenić choć 

trochę ich dawną i dzisiejszą kondycję. 

Wpisy zrobiłem na podstawie publi-

kacji Pamiętnik. Ogólno polskiego Kongresu tercjarskiego odbyte-

go w Krakowie z okazyi 700 letniego Jubileuszu założenia III Zako-

nu św. O. Franciszka 1221-1921, Częstochowa 1922, która poda-

wała opis 1309 wspólnot tercjarskich w odrodzonej po 1918 r. Pols-

ce. Te drobne informacje mogą posłużyć do opisania stanu wspól-

not III Zakonu w samej Warszawie, jaka w 1921 r. liczyła ok. 2.700 

członków (200 braci, 2500 sióstr). Ciekawe może też być 

odniesienie do wspólnot zarejestrowanych w okolicy Warszawy (w 

granicach dzisiejszego regionu Warszawskiego FZŚ). 1  Przy 

przepisywaniu zachowano ortografie i pisownie podaną w tej 

publikacji. Życzę miłej lektury. – o. Jan Fibek OFMCap.  

(207) Długosiodło - dyec. Płocka. Zaprowadzony w r. 1916 przez 

ks. proboszcza Dąbrowskiego. Braci 2, sióstr 28.  

(315) Grodzisko – arcidyec. Warszawska. Dnia 5 listopada 1891 r. 

zostaje dyrektorem ks. Jan Gralewski z nominacyi prowincyałatu 

oo. Bernardynów.  

(548) Leszno – archidyeczya warszawska. W r. 1907 otrzymuje 

dekret na dyrektora z prowincyałatu oo. Bernardynów ks. Eustachy 

Krocin.  

                                              
1 Poniżej kilka wypisów ze str.: 227, 232, 247, 251, 254, 257, 263, 286-287, 296. Cyfra w nawiasie 

to numer skatalogowania wspólnoty.  



 

(615) Łowicz - arcidyec. Warszawska. W r. 1907 otrzymuje z 

prowincyałatu oo. Bernardynów dekret na dyrektora ks. Ludwik 

Czajewicz, a w niedługi czas potem ks. Andrzej Tomczycki.  

(672) Mława – dyec. Płocka. Rozpowszechniony w r. 1880 przez 

ks. Kan. Stanisława Ordona. Kanonicznie erygowany w r. 1908 

przez o. Melitona Przyjemskiego i o. Kazimierza kapucynów. 

Dyrektorem obecnie ks. proboszcz Ludwik Sokolik. Braci 15, sióstr 

235. Mała biblioteczka.  

(732) Nowydwór – archidec. Warszawska. Wprowadzony w r. 

1879 przez o. Honorata Kapucyna. Dyrektorem o. Viator Kapucyn. 

Braci 6, sióstr 57.  

(805) Płock – dyec. Płocka III Zakon istniał tu już przedtem, lecz 

ukonstytuowanie tego grona luźnego nastąpiło dnia 28 lipca 1909 

przy parafialnym kościele płockim przez ks. Adolfa 

Modzelewskiego, kanonika katedralnego i proboszcza płockiego, 

który na mocy upoważnienia J. E. Ks. biskupa płockiego Antoniego 

Juliana Nowowiejskiego został dyrektorem i dokonał kanonicznej 

instytucyi. Braci 5, sióstr 250. Chleb św. Antoniego.  

(1162) Warszawa – parafia p.w. M. B. Częstochowskiej i bł. 

Władysława z Gielniowa przy ul. Łazienkowskiej 14, róg Rozbrat, 

archidyec. Warszawska. W celu ratowania od sekty mariawitów, 

grasujących w tej fabrycznej dzielnicy Powiśla, powstała tu 

naprzód kaplica oddana w zarząd oo. Kapucynom w r. 1907. 

Ponieważ już dawniej istniało na Solcu przy kościele po-

Trynitarskim grono Tercyarzy, przeto oo. Kapucyni założywszy 

przy swej kaplicy III Zakon, to grono w r. 1908 tu przyłączyli i.... 

nim kierowali. Zdaje się, że III Zakon musiał tu być kanonicznie 

założony, jakkolwiek brak na to dokumentu. – Rząd moskiewski 

niechętnie patrzący na dodatnią działalność tych zakonników, 

wydalił stąd w r. 1911 oo. Kapucynów i odebrał kaplice. Kaplica 

przeszła teraz w ręce duchowieństwa świeckiego (...) Od lipca 

(1912 r.) objął ją w zarząd ks. dz. Marceli Ryniewicz, który przy 

dawnej cząsteczce po oo. kapucynach rozpoczął budowę nowego 



 

kościoła parafialnego (...) Przy tym nowym kościele pozostało 

nadal tercjarstwo, gdy jednak dawniej należało tu do III Zakonu 100 

i więcej braci, a sióstr około 600, - to obecnie po objęciu 

niedawnem przez oo. Kapucynów swego dawnego kościoła przy 

ulicy Miodowej spadła ta cyfra do połowy – tak – ze obecnie przy 

kościele M. B. Częstochowskiej pozostało Tercyarzy coś około 50, 

a sióstr 300. – Dyrektorem jest wspomniany wyżej ks. dr. 

Ryniewicz. Jest tu chleb św. Antoniego. (1163) Warszawa – 

Kościół i klasztor oo. Franciszkanów. Istniał tu III Zakon od 

czasów niepamiętnych. Aż do masowej kasaty klasztorów w r. 

1864. Zakonników wówczas wywieziono. Teraz po powrocie oo. 

Franciszkanów do swego kościoła i drobnej cząstki klasztoru, 

wznowiony został III Zakon w r. 1919 dnia 19 października przez 

o. Błażeja Justwana, Franciszkanina. Obecnie dyrektorem jest o. 

gwardian Peregryn Haczela. Braci jest 10, sióstr 600. Chleb św. 

Antoniego. – Biblioteka o 150 tomach i trochę broszur.  

(1164) Warszawa – Kościół oo. Kapucynów. Pierwsze początki 

III Zakonu sięgają tu końca XVII stulecia. Po kasacie podupadł, - 

lecz znów odnowiony został, gdy po odzyskaniu niepodległości 

Polski oo. Kapucyni do swego kościoła i klasztoru powrócili. 

Obecnie rozwija się świetnie. Dyrektorem o. Viator a Majówka. 

Braci należy 128, sióstr 1467. Biblioteka liczy 357 tomów.  

(1165) Warszawa – kościół św. Stanisława. Istnieje tu III Zakon 

od dawna, czy kanonicznie założony niewiadomo. Obecnie zajmuje 

się nim ks. Bolesław Ołdakowski. Braci 15, sióstr 106.  

(1166) Warszawa – kościół św. Anny, dawniej oo. Bernardynów. 

Początki tercjarstwa sięgają tu r. 1455. Z biegiem czasu wytworzyło 

się tu najliczniejsze grono tercjarskie w Polsce. Pod rządem 

moskiewskim zaczął III Zakon szybko zanikać, - a po kasacie 

klasztoru w 1864 podupadł zupełnie. Obecny rektor kościoła 

zamierza go wznowić. Jest nim ks. prałat Załuskowski. Potrzebne 

upoważnienie do tego dzieła otrzymał z prowincyałatu oo. 

Bernardynów roku 1921.  



 

(1309) Zyrardów archidyec. Warszawska. Rozpowszechniony bez 

kanonicznej erekcyi od r. 1885 przez miejscowych proboszczów i 

o. Kajetana Grzeszkiewicza, gwardiana oo. Reformatów w 

Miedniewicach. Dyrektorem jest ks. proboszcz Włodzimierz 

Taczanowski.  

Brak natomiast w tym spisie Nowego Miasta nad Pilicą ( nie 

ma nawet w wyszczególnieniu wspólnot którymi opiekują się 

poszczególne klasztory na str. 301), istnieją za to wspólnoty w 

okolicy: Grójec („erygowany 28 listopada 1916 roku przez o. 

Franciszka Zawrockiego Kapucyna” braci 2, sióstr 47); Mogielnica 

(„wprowadzony kanonicznie r. 1914”, braci 6, sióstr 88), 

Odrzywół (braci 5, sióstr 96).   

W 1763 roku, aby pojednać zwaśnione rody, wydano 

szesnastoletnią Katarzynę za mąż za Juliana Adorno. Małżeństwo 

to nie było udane, Julian był człowiekiem nieodpowiedzialnym i 

niewiernym, miał pięcioro nieślubnych dzieci.  

   Po kilku latach od zawarcia ślubu, aby ratować nieudany 

związek, Katarzyna zaczęła prowadzić wytworne życie, jednak 



 

małżeństwo się nie umocniło, a Katarzyna odczuwała głębokie 

rozczarowanie, niesmak i przygnębienie. Pragnęła innego życia.  

    21 marca 1473 r., za namową swej siostry – zakonnicy – 

przystąpiła do spowiedzi. Był to przełom w jej życiu. Otrzymała tak 

jej potrzebne duchowe umocnienie i poczucie sensu życia. 

Niedługo po tym miała wizję Chrystusa ociekającego krwią, który 

powiedział jej, że ta krew została przelana z miłości do niej, dla 

odpokutowania jej błędów. Wówczas Katarzyna wstąpiła do III 

Zakonu Franciszkańskiego. Cztery lata oddawała się radykalnym 

praktykom pokutnym, później rozpoczęła posługę wobec chorych 

w szpitalu. Wiodła głębokie życie duchowe i miewała częste wizje 

mistyczne. Pod jej wpływem nawrócił się mąż – Julian. On także 

posługiwał chorym oraz wstąpił do III Zakonu Franciszkańskiego.  

    Katarzyna zmarła 15 września 1510 r., po kilkuletniej 

chorobie. Kanonizował ją papież Klemens XII w 1737 r.   

    Jest patronką Genui, a od 1944 rok – współpatronką chorych, 

obok św. Kamila de Lellis i św. Jana Bożego. W liturgii 

wspominana jest 15 września.  

opracowała s. Gosia  

 

  

W dniu 24 czerwca 2013 r odeszła s. Krystyna Gasik (W wieku 

85 lat) ze Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w 

Niepokalanowie.  

Profesje Wieczystą złożyła w 1996 r, Była siostrą bardzo miłą, 

serdeczną dla innych. Bardzo dużo pomagała w Parafii.  

Msza Święta pogrzebowa została odprawiona w parafii 

zamieszkania w Bożej Woli i tam odprowadziliśmy ŚP Siostrę 

Krysię na cmentarz miejscowy wraz z Rodziną i serdecznymi 

sąsiadami.  



 

Wspólnota Braci i sióstr w Niepokalanowie będzie pamiętać o 

naszej tercjarce Krysi w modlitwach codziennych. Wpisujemy ją 

do grona naszych zmarłych Franciszkanów i Franciszkanek.  

Rada Wspólnoty w Niepokalanowie jest bardzo wdzięczna 

Rodzinie, która do końca życia siostry bardzo się nią opiekowała i 

spełniła „Wole Mamy” powiadamiając nas o pogrzebie.   

   

10 sierpnia 2013 w wieku 92 lat odeszła do Pana moja mama s. 

Helena Rojek. Jej lata młodości przypadają na czas II Wojny 

Światowej, podczas której została wzięta na przymusowe roboty do 

III Rzeszy.  

Do Wspólnoty FZŚ przy parafii o.o. Bernardynów na 

Czerniakowie należała 26 lat. Należała też do Żywego Różańca i 

Legionu Maryi. Wiele lat uczestniczyła codziennie we Mszy 

świętej przyjmując Pana Jezusa. Wiele godzin poświęcała 

modlitwie – codziennie, z różańcem w ręku odmawiała wszystkie 

tajemnice czterech części. 

Póki siły pozwalały aktywnie uczestniczyła w życiu parafii m. 

in. piorąc bieliznę kościelną. Zawsze wspierała modlitwą i ofiarą 

pracę misjonarzy. Była osobą życzliwą, pogodną i pełną miłości do 

ludzi.  

Uroczysta Msza święta pogrzebowa odprawiona była w kościele 

bernardynów przez Asystenta Duchowego – o. Gabriela, 

proboszcza – o. Franciszka i dwóch ojców Stanisława i Norberta, 

którzy przyjechali specjalnie, aby ją odprawić przez uczestnictwo 

we mszy pożegnać moją Mamę.   

Słowa pożegnania i podziękowania za świadectwo życia i miło-

ści do św. Franciszka powiedziała s. przełożona – Ewa Krawczyk. 

W uroczystości pogrzebowej w kościele i na pobliskim 

cmentarzu wzięło udział wiele sióstr i braci z naszej Wspólnoty, 

sąsiadów i znajomych.  

Odpoczywaj Mamo w spokoju 

s. Ewa Rojek  



 

  
  

Po skończonym egzaminie profesor wpisał do indeksu ucznia tylko 

jedno słowo "idiota"  

Ten przeczytał, popatrzył na profesora i mówi :  

- Ależ pan roztargniony, pan miał wpisać ocenę, a pan się tylko 

podpisał.  

  

                                                 

@@@@  

  

- W mojej klasie 

dzieci są bardzo 

muzykalne - mówi 

nauczycielka - 

wszystkie grają mi na  

nerwach  

  

  

Nauczyciel napisał w  

dzienniczku uczennicy:   

-   Pańska córka Z osia jest  

nieznośną gadułą.   

Nazajutrz dziewczynka  

przyniosła dzienniczek z  

adnotacją ojca:   

-   To pes tka gdyby pan  

słyszał jej matkę   

  

                 @@@@   



 

  

- od nieszporów 28 

września  

II tydzień - okres zwykły - 3 

września - nieszpory i 4 

październik Uroczystość św.  

Franciszka oficjum ze str.  

491  

- od nieszporów 5 

października III tydzień - 

okres zwykły - od 

nieszporów 12 października 

IV tydzień - okres zwykły - 

od nieszporów 19 

października I tydzień - 

okres zwykły  

- od nieszporów 26 października II tydzień - okres zwykły  

  

  

     

  

  

 



 

  

 

otwartych 11, 12, 13, września 2013 r. jak co roku w 

Warszawie w Kościół OO. Franciszkanów przy ul.  
Zakroczymskiej 1. Zachęcamy do uczestnictwa w roku WIARY.  

2. Po rekolekcjach Nocne czuwanie z 13 na 14 września 2013 r. 

Rozpoczniemy Mszą świętą o godz. 19.00. Program nocnego czuwania 
zamieściliśmy w czerwcowej w Drodze Franciszkańskiej.  

3. Rekolekcje w drodze dla FZŚ Region Warszawski – Żdżary – 

Nowe Miasto 11-13.X.2013 r.  

Prowadzi o. Jan Fibek OFMCap  
(asystent FZŚ z Regionu Białostockiego) 

Temat rekolekcji w drodze  
Tuus Totus Maryjo – z bł. Honoratem Koźmińskim na 

franciszkańskim szlaku zawierzenia Bogu przez Maryje Piątek – 

11.X.2013 r.  

15.30 – zbiórka uczestników rekolekcji w Warszawie na ul.  
Świętojerskiej przy ambasadzie Chińskiej Koszt 

rekolekcji 150 zł  
Zgłoszenia do o. Mariana do 20 września  
Przewidywany powrót do Warszawy w niedzielę 13 października ok. 

godz. 17.30  
4. Dzień skupienia i modlitwy w intencji Pokoju - 26 października 

2013 r. w Kościele św. Antoniego. Po spotkaniu odbędzie się 

zebranie przełożonych.   
Od września rozpoczyna się nowy rok w 

nowicjacie i junioracie. Zgłoszenia proszę kierować 

do o. Mariana Jarząbka.  

Przypominamy, że od tego numeru koszt egzemplarza 

„Drogi Franciszkańskiej” – 3 zł.  

  
  

1.   Zwracam uwagę na zmianę  
daty rozpoczęcia  rekolekcji  



 

  

  

  

  

  

  

Panie… 

Żyję, bo chcesz,   

Umrę - bo każesz,   

Zbaw mnie, bo możesz...   

  

(bł. Aniela Salawa)  
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