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Uroczystości 800-lecia FZŚ w Regionie Warszawskim 

1. 8 maja - Uroczystości u Matki Bożej Łaskawej patronki regionu pod przewodnictwem o. 

Łukasza Woźniaka Prowincjała Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów.  

2. 23-24 lipca - Masowy udział w uroczystościach w Częstochowie (4 autokary nie licząc osób, 

które dotarły indywidualnie.  

3. 1-2 sierpnia -Uroczystości Matki Boskiej Anielskiej w Miedniewicach. Po uroczystościach w 

sanktuarium, piknik na placu i wywiady do miejscowych mediów. 

4. 11 września dzień skupienia w Niepokalanowie. Msza Św.  pod przewodnictwem  wikariusza 

prowincji Kapucynów 

5. 17 września centralne uroczystości regionalne na Zakroczymskiej w Warszawie. Msza Św. 

pod przewodnictwem Ks. Kardynała Kazimierza Nycza. 

6. Wrzesień – zamieszczenie informacji o uroczystościach FZŚ na stronie Archidiecezji 

warszawskiej 

7. Wrzesień wysłanie obszernej informacji o FZŚ za pośrednictwem kurii warszawskiej do 

wszystkich 250 parafii archidiecezji. 

8. 1- 3 października Istotny udział w uroczystościach w Krakowie (pełny autokar + wyjazdy 

indywidualne) połączony z trzydniowymi rekolekcjami w drodze.  

Uroczyste spotkanie w Kościele MB Łaskawej z okazji 800-lecia 

W sobotę 8 maja Region Warszawski FZŚ spotkał się 

w kościele Jezuitów Matki Bożej Łaskawej naszej 

patronki by wspólnie uczestniczyć w tej szczególnej 

uroczystej Eucharystii rozpoczynającej cykl 

uroczystości związanych z obchodami 800-lecia FZŚ i  

modlić się za jej pośrednictwem. 

Nie udało się przejść procesją ze sztandarami i 

śpiewem przez Stare i Nowe Miasto ze względu na 

obostrzenia związane z pandemią, ale i tak było 

uroczyście. Było nas więcej niż planowaliśmy. Ważne,  

że moglibyśmy być razem w  tym szczególnym 

okresie dla naszej franciszkańskiej wspólnoty, 

pomimo niebezpieczeństwa pandemii.  

Należą się wszystkim obecnym uznanie, że pragnienie wspólnej modlitwy było silniejsze niż strach 

przed pandemią. Wierzymy że modlitwa jest skuteczniejsza niż szczepionki, które też są potrzebne.  
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Rozpoczęło się od powitania Rektora 

Sanktuarium MB Łaskawej o. Lesława i 

przełożonego regionu, który podziękował 

Ojcom Jezuitom za coroczne przyjmowanie 

nas w tym sanktuarium.  

Przełożony Regionu w imieniu Rady 

Regionu i wszystkich zgromadzonych w 

sposób szczególny powitał celebransa, 

którym był o. Łukasz Woźniak Prowincjał 

Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów 

 

i przewodniczący konferencji prowincjałów franciszkańskich, oraz obecnych przy ołtarzu ojców 

Mariana Jarząbka OFMConv, Józefa Łaskiego OFMCap, Hieronima Tarłowskiego OFM, Zenona 

Stysia OFM i ks. Mirosława Jeleniewicza naszego współbrata.  

Mszy Św. Przewodniczył i homilię wygłosił O. Prowincjał Łukasz. W homilii przeszedł od 

komentarza związanego z czytaniami z dnia do duchowości franciszkańskiej tej pierwotnej  i 

obecnej. Oto kilka wybranych myśli z homilii. Ta duchowość była aktualna wtedy i jest aktualna 

dzisiaj. Trudno powiedzieć które czasy są lepsze, a które gorsze. Te są lepsze które lepiej się 

przeżyje. Szczególnie poruszający był fragment przytoczony z życia św. Franciszka, kiedy to bracia 

na polecenie Św. Franciszka wykazując się pokorą, posługą wykonaną z miłością nawrócili 

zbójców. Dziś też pokora i chęć służenia bliźnim z miłością może działać podobne cuda. 

Pamiętajmy też o przypowieści jak rybak łowi ryby i jedne zatrzymuje inne wyrzuca, abyśmy nie byli 

tą wyrzuconą rybą nie nadającą do Nieba, ale wcześniej do wspólnoty. 

Uczestniczyliśmy we Mszy Św w sposób czynny poprzez wszystkie czytania modląc się też za 

chorych i zmarłych w czasie pandemii. W czasie Mszy Św. Była procesja z darami, którą 

obsługiwały wspólnoty z Czerniakowa, Senatorskiej, Miodowej i Zakroczymskiej.  

Pod koniec Mszy Św. było zawierzenie regionu FZŚ, wszystkich franciszkanów trzech zakonów, 

wyższych przełożonych, miasta i Ojczyzny Matce Bożej Łaskawej. 

Maryjo, Królowo nieba i ziemi, Ucieczko grzesznych i Matko nasza Łaskawa, Ty której Bóg cały porządek 

miłosierdzia powierzyd raczył powierzamy Ci całą Wspólnotę Franciszkaoskiego Zakonu Świeckich regionu 

warszawskiego,  

Maryjo, Królowo Łaskawa, Tobie zawierzamy, naszą Ojczyznę, naszą stolicę i FZŚ byśmy wszyscy żyli jak 

wielka kochająca się rodzina, szanowali się wzajemnie i ofiarnie pracowali na chwałę Bożą. Maryjo Łaskawa, 

Tobie zawierzamy.  

 

Przychodzimy do Ciebie, Maryjo, jako świeccy naśladowcy św. Franciszka, orędownika pokoju i przez Twoje 

pośrednictwo prosimy Boga o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Maryjo, Łaskawa, Tobie 

zawierzamy.  
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Maryjo powierzamy Ci Kościół w Polsce i Jego duszpasterzy z Konferencją Episkopatu Polski na czele, by ich 

trud utwierdzania w wierze przynosił upragnione owoce wzrostu duchowego oraz życia zgodnego z 

dekalogiem wszystkich wiernych. Maryjo Łaskawa, Tobie zawierzamy.  

 

Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, powierzamy Ci nas wszystkich, franciszkanów świeckich, by Dary Ducha 

Świętego były nam pomocą w dochowaniu wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii. Maryjo, Łaskawa Polski, 

Tobie zawierzamy.  

 

Powierzamy Ci, najlepsza Matko, naszą troskę o nowe powołania do franciszkaoskich zakonów i zgromadzeo 

zakonnych, a także troskę o wszystkich będących na poszczególnych etapach formacji 

franciszkaoskiej. Maryjo, Łaskawa, Tobie zawierzamy.  

 

Spojrzyj najlepsza Matko na nasze rodziny, umocnij w wierze, nadziei i miłości, pomóż wrócid do Boga i 

Kościoła tym, którzy przez grzech oddalili się od Niego, a także tym, którzy dopiero szukają dróg do Twojego 

Syna. Maryjo, Łaskawa, Tobie zawierzamy.  

My niegodny grzesznicy, rzucamy się do stóp Twoich, pokornie błagając, abyś nas całych i zupełnie za rzecz i 

własnośd przyjąd raczyła i uczyniła z nami,  cokolwiek Ci się podoba. 

Zobowiązujemy się żyd zgodnie z Twoimi pragnieniami. Przyrzekamy czynnie angażowad się w życie Kościoła 

i strzec jego praw. Przyrzekamy troszczyd się o świętośd naszych rodzin i chrześcijaoskie wychowanie dzieci. 

Przyrzekamy bronid Twej świętej czci, głosid Twą królewską chwałę. Przyrzekamy budowad królestwo Twego 

syna i bronid go w naszym narodzie. Maryjo, Łaskawa, Tobie przyrzekamy. 

W szczególności zaś zobowiązujemy się odnowid ducha modlitwy i pokuty, żarliwie uczestniczyd we Mszy św. 

I w apostolstwie, odmawiad codziennie Różaniec Św. I prowadzid poważny sposób życia, zgodny z Ewangelią, 

by był dla wszystkich dobrym przykładem zachowania Bożego prawa i praktykowania cnót chrześcijaoskich. 

Maryjo, Łaskawa, Tobie przyrzekamy. 

Przyrzekamy Ci także, że będziemy walczyd w obronie wiary i starad się zachęcad innych do gorliwego 

nabożeostwa do Ciebie .  Maryjo, Łaskawa, Tobie przyrzekamy. 

Matko, Pani Łaskawa, wyproś u Boga dla nas, franciszkanów świeckich, siłę i odwagę, byśmy modlitwą i 

świadectwem życia przyczyniali się do szerzenia pokoju i dobra w świecie. Błagamy Cię o szczególną opiekę 

nad nami. Amen.  

Na koniec podany był program kolejnych uroczystości związanych z obchodami 800-lecia. Na te do 

Częstochowy i Krakowa przyjmowane są już zapisy. 
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2021-07-23-24 Jasna Góra 
 
W tym roku nasze pielgrzymowanie na Jasną Górę miało wyjątkowo uroczysty charakter. Przyczyną 

tej wyjątkowości był oczywiście jubileusz 800-lecia naszej Wspólnoty. 

Zaczęliśmy 23 lipca o 21.00 Apelem Jasnogórskim w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. O tej 

właśnie godzinie miejsce to wypełniło się głośnym wspólnym śpiewem Bogurodzicy i „Maryjo, 

Królowo Polski”. W swoim apelowym rozważaniu o. Arkadiusz Czaja OFM podjął refleksję nad 

słowem „Matka”. Jakże miło było usłyszeć w tym wyjątkowym miejscu kończące Apel pozdrowienie 

„Pokój i dobro!”. 

Ok. 21.30 nastąpił początek czuwania. Wspomniany wyżej ojciec asystent we wprowadzeniu do 

niego przypomniał, że naszym powołaniem jest franciszkańska radość. Potem rozpoczęliśmy 

modlitwę różańcową. Rozważania oparte były na nauczaniu św. Franciszka. Między kolejnymi 

tajemnicami słuchaliśmy nawiązujących do nich pieśni, włączając się w te, które znaliśmy. 

O północy rozpoczęła się Msza Święta. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Marcin Sobiech. Po 

Mszy najwytrwalsi kontynuowali czuwanie. Był to czas modlitwy Koronką ku czci siedmiu boleści 

Najświętszej Maryi Panny, Koronką ku czci Jej siedmiu radości i Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

 

W sobotę tercjarskie świętowanie zaczęliśmy o 

godz. 10.00 modlitwą różańcową. Rozważania 

oparte były na tajemnicach Męki Chrystusa i 

wspomnieniach miejsc w Ziemi Świętej – 

Jerozolimie. Prowadziła je przełożona narodowa 

Młodzieży Franciszkańskiej. Po różańcu 

odśpiewany został hymn ułożony na 800-lecie 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich: „Służmy 

Panu z radością”.  
 

 

Podczas procesji na wejście rozpoczynającej 

Eucharystię włączyliśmy się w śpiew pieśni „Ze 

wzgórz Częstochowy rozlega się dzwon”. Na 

początku tego centralnego wydarzenia naszej 

pielgrzymki powitał nas gospodarz miejsca, 

które nas gościło – częstochowskiego 

sanktuarium. Powiedział m.in., że bez prawdy 

nie ma sprawiedliwości, przebaczenia, pokoju i 

dobra. 

 

 

Powitała nas też nasza przełożona narodowa – s. Emilia Nogaj. 
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Mszy Świętej przewodniczył o. Alojzy Pańczak. 

Celebrans wspomniał zaś o słudze Bożym kard. Stefanie 

Wyszyńskim i św. Kindze. 

 

 

Homilię wygłosił o. Zdzisław Gogola OFMConv. 

Zaczął ją od przypomnienia 750-lecia naszego 

zakonu. 

Uroczystej Sumie przewodniczył wtedy w 

Częstochowie kard. Karol Wojtyła, a słowo wygłosił 

kard. Wyszyński. Dziś dziękujemy Matce Bożej – 

mówił dalej – za 800 lat III Zakonu. To ona jest 

naszą Wychowawczynią. Św. Franciszek wzywał 

do miłości, pokoju i pokuty przez słowo i przykład 

życia. Rozbudzał w ten sposób pobożność ludu, 

zachęcając do życia wśród świata, ale nie według 

świata.  

 

 

 

U progu jego nawrócenia było spotkanie z trędowatym. Spotkanie z ubogimi ma być 

również etapem naszej drogi do Boga. Duchowość św. Franciszka nie zwietrzała jak sól, o 

której Jezus mówi w Ewangelii. Najtrudniejszym, ale i najważniejszym naszym zadaniem 

jest przebaczenie. Konieczna jest podróż do wewnątrz – poddanie się działaniu miłości i 

łaski. Mamy – jak Franciszek – odbudowywać Kościół, postępując jak ludzie wolni. 

Ewangelizowanie – powiedział kaznodzieja – musimy zacząć od samych siebie. Sobór 

Watykański II przypomniał nam, że powołani jesteśmy do pełni życia chrześcijańskiego. 

Najważniejsze ma być dla nas Jezusowe przykazanie miłości. Jesteśmy stworzeni na obraz 

Boga, który zawsze nas kocha. Fundamentem jednostek, społeczeństw i narodów jest 

Dekalog, nie wszyscy jednak go akceptują. „Zły duch krzyczy nad światem: Jesteście 

bogami!”. Do prawdy, której trzeba bronić, prowadzi natomiast wąska droga. Mamy 

ukazywać piękno i przekazywać prawdę o stworzeniu człowieka, prawdę o płciowości i 

rodzinie. Dziecko jest najcenniejszym darem i bezbronnym skarbem. Potrzebny jest 

szacunek dla każdego życia. O. Zdzisław przytoczył też słowa abp. Gądeckiego: „Nie 

pandemia, ale aborcja stanowi największe zagrożenie dla ludzkiego życia”. Św. Franciszek 

kochał stworzenie, ale największą miłością darzył w nim człowieka. Jego dewizą i modlitwą 

były zaś słowa „Bóg mój i wszystko”.Na koniec ponowiliśmy Akt zawierzenia FZŚ Matce 

Bożej. 
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Kolejnym punktem dnia była Droga Krzyżowa. Po niej otrzymaliśmy błogosławieństwo i 

szczęśliwie powróciliśmy z naszej pielgrzymki. 
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Uroczystość Matki Boskiej Anielskiej 1-2 sierpnia 2021 r 

W ramach obchodów 800-lecia FZŚ -1 sierpnia 2021 r. był dniem naszej pielgrzymki 
do Miedniewic. 

 

 

Część sióstr i braci z naszego regionu FZŚ 
udało się do miedniewickiego sanktuarium 
Matki Bożej Świętorodzinnej autokarem. Br. 
Marian Radzaj, nasz przełożony, przywitał 
nas kilkoma słowami o Miedniewicach i 
tamtejszym obrazie Świętej Rodziny. O 
11.15 ruszyliśmy. S. Halina Zaczek 
zaintonowała Hymn na 800-lecie FZŚ. 
Potem przyszedł czas na różaniec. 
 

 

 

W 1674 r. Jakub Trojańczyk, gospodarz z Miedniewic, wsi 
leżącej na skraju Puszczy Bolimowskiej, kupił na 
odpuście drzeworyt przedstawiający Świętą Rodzinę. 
Licząc, że boska opieka zapewni mu obfite zbiory, powiesił 
obraz na słupie w stodole. Nocą nad strzechą pojawił się 
cudowny blask. Zjawisko to powtarzało się wielokrotnie, 
przyciągając tłumy wiernych. Wielu spośród modlących się w 
miejscu objawienia zostało uzdrowionych, a sława stodoły 
zataczała coraz szersze kręgi. Już trzy lata później cud został 
oficjalnie uznany przez władze kościelne i na miejscu 
objawienia wzniesiono świątynię. W latach 1737-1748 
wybudowano istniejący do dziś barokowy kościół. Jego 
projektantami byli Józef Fontana i Tomasz Bellotti. 

 

 

O 13.00 rozpoczęła się uroczysta Msza, przed którą powitał 

nas gwardian klasztoru O. dr Remigiusz Trocki. Mszy 

przewodniczył gospodarz całej uroczystości – o. Marian 

Jarząbek OFMConv, nasz regionalny asystent duchowy. 

Dowiedzieliśmy się, że nawiedzane przez nas miejsce 

nazywane bywa Częstochową Mazowsza. W homilii 

wysłuchaliśmy nauki przypominającej nam, że mamy 

pozwalać na umacnianie franciszkańskiego życia w Jezusie 

Chrystusie. 

 

Środkiem do tego jest Komunia Święta, która pozwala nam na noszenie Jezusa w samym 

sobie. Nosimy Go podobnie jak matka nosi w łonie swoje dziecko, co powinno budzić 

miłość. Jezus mówi – kontynuował o. Marian – że nie powinniśmy przywiązywać się do 

chleba ziemskiego, ale mamy szukać chleba niebieskiego, którym jest On sam. To dlatego 

Franciszek odnawiał kościoły, w których mieszka Jezus ze swoim Ciałem. To jest to, czego 

nam trzeba, czym powinniśmy żyć – być z Jezusem, przyjmować Go do swojego serca, 

które ma być najszlachetniejszym mieszkaniem Jezusa. Mamy uczyć się od Matki Bożej 
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Świętorodzinnej przyjmowania Jezusa, trwać przy Jezusie w każdej chwili, przechodząc – 

jak wzywa nas Reguła – od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii. 

Po Mszy nastąpiło poświęcenie proporca wspólnoty w Grodzisku Mazowieckim, 

wykonanego przez brata z tej wspólnoty. 

Następnym punktem była prelekcja br Piotra Jankowskiego o sanktuarium. Czego się 

dowiedzieliśmy? Miejsce to ma 350 lat historii, dzieją się w nim liczne cuda. Z powstaniem 

sanktuarium wiąże się postać Wojciecha – chorego zduna ze Smardzewic, który przy 

bijącym światłem obrazie w Studziannej modlił się o ocalenie od śmierci. Matka Boża 

poleciła mu, aby wybudował dla Niej kościół – godne miejsce dla Jej wizerunku. Wojciech 

wyzdrowiał i spełnił polecenie w 1664 r. Kolejną postacią w tej historii był Jakub Tr[…?] z 

Miedniewic, który pojechał do Studziannej i kupił kopię obrazu. To właśnie ten drzeworyt 

znajduje się do dziś w kościele w Miedniewicach. Wróćmy jednak do światła, które biło od 

obrazu. Znajdował się on wtedy w stodole, wokół której pojawiały się ślady dwóch par 

sandałów i trzewiczków – ślady samej Świętej Rodziny. Dzisiaj na miejscu tej stodoły 

znajduje się świątynia. Mikołaj Grudziński  - starosta powołał komisję mającą zbadać cuda. 

Obraz trafił do kościoła w Wiskitkach. W związku z niewytłumaczalną chorobą tamtejszego 

księdza obraz powrócił do stodoły. Cała ta historia ukazuje nam, że Maryja umiłowała 

prostotę, papier, stodołę, scenę przy stole ze swoją Rodziną. Mówi Ona do swojego Syna: 

„Pij, Jezu, kielich słodyczy, bo czeka Cię kielich goryczy”. Wspomniany starosta sprowadził 

do Miedniewic franciszkanów reformatów. Wśród tutejszych cudów ojciec wspomniał 

wskrzeszenie chłopca, który się utopił, a także wydarzenia współczesne – uratowanie przed 

śmiercią dzięki modlitwom studenta z Miedniewic, który spadł z wysokości kilkunastu 

metrów i uzdrowienie chorego mężczyzny z raka. Klement XIII potwierdził cuda i obraz 

został koronowany. W czasach zaboru rosyjskiego franciszkanie reformaci udzielali się w 

konspiracji, w kościele znajdowały się nawet tajne schodki, na które wchodziło się przez 

konfesjonał. W 1864 r. nastąpiła kasata reformatów. W latach 1900-1960 świątynia była 

kościołem diecezjalnym. Dzięki staraniom sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego w 

1986 r. w Miedniewicach pojawiły się klaryski, a potem również franciszkanie konwentualni. 

Ojciec zachęcił nas też do obejście obrazu na kolanach, podobnie, jak czyni się to na 

Jasnej Górze. 

Po części historycznej głos zabrała s. Joanna Berłowska, wygłaszając konferencję. 800 lat 

FZŚ – powiedziała – to dobry czas, aby po Franciszkowemu „zacząć od początku”. 

Wspomniała o książce o. Raniero Cantalamessy „Św. Franciszek – Kuglarz Boży”. Nadzieję 

wlała nam słowami, że nawet świętym tercjarzom zdarzało się popełniać błędy, jednak mieli 

oni odwagę, aby ciągle zaczynać od Boga. Służba tercjarzy wobec FZŚ może być 

wielkoraka. Ważną rolę odgrywają wciąż kapłani, kiedyś – dyrektorzy, dziś – asystenci 

naszych wspólnot. Do odnowy naszego zakonu potrzebny jest duch pokuty, jaki cechował 

pierwszych franciszkanów. Mamy kochać – podkreśliła s. Joanna – Boga, Kościół i Matkę 

Bożą – tak jak św. Franciszek. „Bądź wola Twoja, Panie” – te słowa powinniśmy powtarzać 

każdego dnia. 

Br. Marian Radzaj przeszedł następnie do podziękowań i informacji o dalszych obchodach 

800-lecia. W przerwie chętni uczcili Matkę Bożą przechodząc na kolanach wokół ołtarza. 

15.30 przyniosła czas na Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Dróżki Maryjne. Podczas nich 

usłyszeliśmy m.in., że droga do świętości wiedzie przez szarość i monotonię codzienności. 
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Świętowanie zakończyło się ogniskiem z kiełbaskami. W dzień wybuchu Powstania 

Warszawskiego jego uczestniczka – nasza współsiostra Henryka, podzieliła się 

wspomnieniami z tego wydarzenia. Mając 17 lat służyła w Powstaniu jako 

radiotelegrafistka. Przed 18.00 otrzymaliśmy pożegnalne błogosławieństwo o. Mariana. W 

godzinie „W” pomodliliśmy się krótko za poległych powstańców. 

Tak zakończył się pełen wrażeń dzień w Miedniewicach. 

 

Z życia Regionu Warszawskiego FZŚ – wrzesień AD 2021 
 

Wrzesień tercjarzom Regionu Warszawskiego przyniósł – jak co roku – podwójne 

świętowanie. 11 września spotkaliśmy się na pielgrzymce Regionu w Niepokalanowie, a w 

dniach 14-16 września miały miejsce rekolekcje u oo. franciszkanów przy ul. 

Zakroczymskiej w Warszawie przed uroczystością Stygmatów św. Franciszka, którą 

oczywiście również – także w tym właśnie miejscu – uczciliśmy. 

 

11 września uroczystości odbywały się w kaplicy św. Maksymiliana Marii Kolbego.  
 

 

 

O godz. 10.00 zebranych powitał i program 

pielgrzymki przypomniał br. Marian Radzaj, 

przełożony Rady Regionu. Pół godziny 

później rozpoczęliśmy modlitwę różańcową. 

Prowadziła ją i rozważania czytała s. Lidia 

Majewska ze wspólnoty w Nowym Mieście 

nad Pilicą. O 11.00 miało miejsce 

wprowadzenie do Mszy Świętej i powitanie 

celebransów oraz zgromadzonych sióstr i 

braci przez przełożonego Rady Regionu. 

Słowa powitania wyraził również asystent 

wspólnoty miejscowej, zachęcając 

uczestników do gorliwego, owocnego 

przeżycia spotkania. 
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Eucharystii przewodniczył o. Tomasz Wroński 

– wikariusz prowincjalny Prowincji 

Warszawskiej oo. kapucynów. W swoim 

kazaniu nawiązał do 800-lecia FZŚ i 

beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego 

– Prymasa Tysiąclecia, tercjarza 

franciszkańskiego. Dla podkreślenia 

uroczystego charakteru Mszy Świętej miała 

miejsce procesja z darami od sióstr i braci z 

FZŚ. 

 

 

Po zakończonej Mszy Świętej przełożony Rady 

Regionu podziękował o. Tomaszowi, pozostałym 

celebransom oraz wszystkim siostrom i braciom 

za uczestnictwo we wspólnej eucharystycznej 

modlitwie.  

W południe rozpoczęła się  konferencja o. 

Mariana Jarząbka, której punktem wyjściowym 

był list do wszystkich parafii Archidiecezji 

Warszawskiej z okazji 800-lecia FZŚ w 

kontekście ataków na wartości moralne i roli 

katolików, a zwłaszcza franciszkanów świeckich, 

w sytuacji, jaką mamy w dzisiejszym świecie, 

zwłaszcza w dobie pandemii i w porównaniu do 

sytuacji w świecie w początkach działalności św. 

Franciszka. Ojciec przeanalizował postawy 

czworga tercjarzy franciszkańskich: św. Elżbiety 

Węgierskiej, św. Ludwika, Matki Elżbiety Róży 

Czackiej i kardynała Stefana Wyszyńskiego.  
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Po konferencji była przerwa na posiłek i czas na indywidualną adorację. O godz. 13.55 

uczestnicy zebrali się przed kaplicą św. Maksymiliana, gdzie zostali poinformowani o 

korekcie ostatniego punktu pielgrzymki. Ze względów organizacyjnych w kompleksie 

sanktuarium o. Marian Jarząbek i przełożony wspólnoty miejscowej poinformowali 

zebranych, że koronkę do 7 radości Najświętszej Maryi Panny oraz koronkę do Miłosierdzia 

Bożego siostry i bracia odmówią indywidualnie. Następnie udzielili błogosławieństwa 

wszystkim zgromadzonym. Na zakończenie wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie 

uczestników pielgrzymki. 

W dniach od 14 do 16 września w kościele oo. Franciszkanów odbyły się rekolekcje 
przed świętem patronalnym tej świątyni – wspomnieniem Stygmatów św. Franciszka.  
 



12 
 

 

Rekolekcje głosił o. Tomasz Kręt. Pierwszego 

dnia, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 

mówił w swoim kazaniu o Alwerni, na której św. 

Franciszek otrzymał stygmaty – dar od Boga, o 

uwidocznieniu w Biedaczynie z Asyżu Chrystusa 

i prawdziwego obrazu Boga. Usłyszeliśmy też, 

że Franciszek szukał odosobnienia i że my 

również mamy szukać takich chwil, miejsc, by 

być z Bogiem sam na sam. Drugiemu dniowi 

patronowała Matka Boża Bolesna. Kaznodzieja 

przypomniał o zapowiedzi, w której Symeon 

mówi o mieczu boleśni, który ma przeszyć serce 

Maryi. Krzyż – mówił dalej – jest objawieniem 

wielkiej miłości Boga do człowieka. 

 

Życie św. Franciszka pełne było ukochania pokory Maryi, co objawiało się choćby w 

szczególnym miejscu – małej Porcjunkuli. Po co Franciszkowi były – pytał  o. Tomasz – te 

stygmaty? Po to – odpowiedział – abyśmy mogli jak Tomasz powiedzieć „Bóg mój i Pan!”. 

Mamy odważyć się – wzywał rekolekcjonista – aby pozwolić Bogu otworzyć również nasz 

bok, by Bóg uśmiercił w nas to, co nas niszczy, tak jak św. Franciszek podjął to ryzyko. 

Homilię tego dnia zakończyła Franciszkowa modlitwa do Matki Bożej. Patronami trzeciego 

dnia byli święci Korneliusz i Cyprian. Pokora – usłyszeliśmy – otwierała Franciszka na 

pełnienie woli Boga. Mamy spoglądać na jego ręce, które symbolizują czyny, a także nogi – 

symbolizujące drogę Pańską. Co jeszcze powiedział nam ojciec? Mówił o ty, że Franciszek 

głosił prawdę Bożą w prostocie swojego życia, chciał zdobywać ludzi dla Boga. Także o 

tym, że pocałunek trędowatego był zachętą do uczynków miłosierdzia i uwalniania się z 

pychy. I że powinniśmy dziękować Bogu, nawet jeśli nie zapłacą nam chlebem za pracę. 

Franciszek – podkreślił o. Tomasz – odnosił wszystko do źródła miłości – Boga Ojca. Na 

wzór Chrystusa umiał czytać z serca ludzkiego, a my mamy naszego Zakonodawcę 

naśladować. 
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17 września odbyły się główne uroczystości regionalne 800-lecia FZŚ. 

Świętowaliśmy z okazji obdarzenia św. Franciszka stygmatami. 

O 15.00 odmówiliśmy przed Najświętszym Sakramentem Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

Następnie adorowaliśmy Pana Jezusa z ciszy. Potem odmówiliśmy wspólnie część bolesną 

Różańca.  

 

Kolejny punktem była konferencja o. 

Arkadiusza Czai OFM. Tematem była 

„Rola i znaczenie franciszkanów 

świeckich we współczesnym świecie”. 

Po wysłuchaniu jej rozpoczęliśmy 

Drogą Krzyżową, ułożoną przez o. 

Andrzeja Romanowskiego OFMCap. 

w formie dialogu słabego człowieka 

ze św. Franciszkiem. 

 

 

Swoją konferencję wygłosiła po 

niej s. Joanna Berłowska OFS, która 

mówiła m.in. o ponadczasowym 

charakterze powołania franciszkanów 

świeckich. Później rozstrzygnięty został 

konkurs na najciekawsze świadectwa 

tercjarzy z naszego Regionu.  
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O godz. 1900 podczas uroczystej 

Mszy św. pod przewodnictwem 

Kardynała Kazimierza Nycza, 

Franciszkański Zakon Świeckich (Trzeci 

Zakon św.  Franciszka) dziękował Bogu 

za 800 lat istnienia.   

 

 

 

 
Kulminacją dnia była Eucharystia której 
przewodniczył i podczas której swoje 
słowo skierował do nas JE. Kazimierz 
kard. Nycz. Jeszcze raz nasz pasterz 
przypomniał nam o znaczeniu stygmatów 
św. Franciszka, o szczególnej łasce, jaką 
były. 

 

 

Słowa Ewangelii o zaparciu się samego 

siebie i wzięciu naszego krzyża, aby 

naśladować Chrystusa, są wezwaniem 

skierowanym do każdego dnia, podobnie 

jak wezwanie do świętości, które obejmuje 

wszystkich ludzi – usłyszeliśmy. 

 

Ksiądz kardynał zauważył także, że Sobór Watykański II bardzo mocno podkreślił te 

prawdy, a święty Franciszek niejako wyprzedził swoją epokę, powołując zakon dla 

świeckich tercjarzy. Po Eucharystii br. Marian Radzaj, przełożony Rady Regionu, 

podziękował głównemu celebransowi, a s. Grażyna Sołtan wręczyła piękną, własnoręcznie 

wykonaną ikonę. 

 


