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W siedzibie Rady Narodowej przy Klasztorze Braci Mniejszych przy 

ul. Modzelewskiego 98 A 

w Warszawie w 20,21 i 22 września odbyła się Kapituła Narodowa. 

Na IX kadencję zostali wybrani 

 

Przełożona Narodowa – s. Joanna Berłowska, 

po profesji 24 lata, II kadencja w Radzie Narodowej, 

ze Wspólnoty przy Klasztorze Braci Mniejszych OFM 

w Warszawie na Wierzbnie  

 
 

 

Zastępca Przełożonej Narodowej – s. Maria Kos,  

po profesji 24 lata, I kadencja w Radzie Narodowej,  

ze Wspólnoty przy Klasztorze Braci Mniejszych OFM  

w Stalowej Woli  
 

 

 

Sekretarz Narodowy – br. Zygfryd Smarzyk  

po profesji 12 lat, II kadencja w Radzie Narodowej,  

ze Wspólnoty przy Klasztorze Braci Mniejszych 

Kapucynów OFM Cap w Bydgoszczy 

 

 

 

 
 

Skarbnik Narodowy i Radna ds. Młodzieży 

Franciszkańskiej – s. Anna Jagosz,  

po profesji 12 lat, II kadencja w Radzie 

Narodowej, ze Wspólnoty przy Klasztorze Braci 

Mniejszych OFM w Miłakowie 
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Radny ds. formacji – s. Jolanta Bogdanów, 

po profesji 18 lat, I kadencja w Radzie 

Narodowej, 

ze Wspólnoty przy Klasztorze Braci Mniejszych 

Kapucynów OFM Cap w Bydgoszczy 

 

 

 

 

 

 

Radna – s. Barbara Lis, 

po profesji 20 lat, II kadencja w Radzie Narodowej, 

ze Wspólnoty przy parafii Świętej Trójcy 

w Warszawie na Solcu  

 

 

 

 

Delegat do Rady Międzynarodowej – s. Emilia Nogaj, 

po profesji 33 lata, IV kadencja w Radzie Narodowej,  

ze Wspólnoty przy Klasztorze Braci Mniejszych OFM 

we Wronkach 

 

 

 

Zastępca delegata do Rady Międzynarodowej – 

 br, Henryk Lasończyk, 

 po profesji 29 lat, I kadencja  w Radzie 

Narodowej,  

ze Wspólnoty przy parafii Wniebowzięcia NMP w 

Zębowicach. 
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Asystenci Narodowi 

o.Alojzy Pańczyk     o.Marian Jarząbek     o.Andrzej Romanowski  

       OFM                    OFMConv.                 OFMCap 
  

 
 

Siostrom i braciom powołanym do służenia 
w Radzie Narodowej życzymy wielu łask 
Bożych, gorliwości, zapału w realizacji 

powierzonych zadań, mocy Ducha Świętego 
i opieki Matki Bożej i wstawiennictwa Świętego 

Franciszka na obecną kadencję. 
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Brat Tomasz z Celano 
ŻYCIORYS PIERWSZY 

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 
Z ASYŻU 

Tłumaczenie: 
Cecylian T. Niezgoda OFMConv 

Rozdział 18 
Zjawisko wozu ognistego i poznawanie tajników serca 

    47.W tym czasie bracia, chodząc w prostocie wobec Boga i w 

ufności wobec ludzi, zasłużyli na radość z Boskiego objawienia.  

Zapaleni ogniem Ducha Świętego nie tylko w oznaczonych 

godzinach, ale tak- że każdej godziny, jako że nie zajmowała ich 

troska ziemska i nie przyciskały starania o byt, pokornym głosem 

na melodię ducha śpiewali Pater noster. Pewnej nocy nie było z 

nimi świętego Franciszka. I oto, prawie o północy, kiedy niektórzy 

z braci spoczywali, a niektórzy w milczeniu zatopieni byli w 

modlitwie, przez drzwi domu wtargnął bardzo jasny ognisty wóz. 

Drugi i trzeci raz zawrócił poprzez pomieszczenie tu i tam. 

Zasiadał na nim wielki globus. Wyglądał jak słońce i oświetlił 

noc.  Ci, co spali, byli prze-rażeni, 

wszakże doświadczyli jasności 

serca, niemniej niż jasności 

cielesnej.  Przeto zebrali się razem 

i rozprawiali między sobą, co by to 

było, ale z mocy i z łaski tak 

wielkiego światła sumienie 

każdego z nich stało się jawne, 

jednego dla drugiego. 

 Wreszcie zrozumieli i poznali, że 

to dusza świętego ojca promie-

niowała takim wielkim blaskiem, 

jako że ze względu na jego 
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osobliwą czystość i wielką zbożną troskę o synów, zasłużył u Pana 

na szczególne błogosławieństwo i łaskę. 

     48. Za pomocą jawnych wskazówek często stwierdzali i 

doświadczali, że ich święty ojciec odkrywa skrytości ich serc. O, 

ileż razy, bez żadnej informacji ludzkiej, a jedynie z objawienia 

Ducha Świętego poznawał sprawy braci nieobecnych, otwierał 

tajniki serc i badał sumienia! O, iluż upomniał we śnie, 

nakazywał, co czynić i zakazywał, czego nie czynić! O, iluż 

takim, co cieszyli się dobrem obecnym, przepowiadał złe rzeczy 

w przyszłości!  A także, poznając wcześniej koniec niegodziwości 

u wielu, wieścił w nich przyszłą łaskę zbawienia. Owszem, jeśli 

ktoś czystością i prostotą ducha zasłużył na 

oświecenie, dostępował szczególnej pociechy z 

widzenia go w sposób przez innych nie 

doświadczony. 

Przytoczę jedno z takich wydarzeń, o jakim 

dowiedziałem się od wiarygodnych świadków.  

Swego czasu brat Jan z Florencji, ustanowiony 

ministrem braci w Prowansji, odprawiał kapitułę 

braci w tejże prowincji. Pan Bóg dał mu 

natchnienie do mówienia, a wszystkich braci 

usposobił do słuchania życzliwie i uważnie*. 

Między nimi był jeden brat imieniem Monaldo, 

kapłan, błyszczący sławą a jeszcze bardziej życiem, który swą 

cnotę, zbudowaną na pokorze, popartą często modlitwą 

zabezpieczał puklerzem cierpliwości.  W tej też kapitule brał 

udział brat Antoni, któremu Pan otworzył umysł, aby rozumiał 

Pismo Święte i by wszystkiemu ludowi przepowiadał Jezusa w 

mowie słodszej nad miód i plaster miodowy (Ps 18,11). 

Kiedy właśnie Antoni bardzo żarliwie i pobożnie głosił do braci 

kazanie na temat słów: Jezus Nazareński, Król Żydowski (J 

19,19), wtedy wspomniany brat Monaldo spojrzał w kierunku 

wejścia do domu, w którym bracia byli razem zebrani, i ujrzał tam 

własnymi oczyma świętego Franciszka, unoszącego się w 
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powietrzu, z rozciągniętymi rękami na krzyż, błogosławiącego 

braci.  Okazało się, że wszyscy zostali napełnieni pociechą Ducha 

Świętego (Dz 9,3). Ta zbawienna radość doznana przez nich była 

wystarczającym kryterium, aby uznać za wiarygodne to, co 

usłyszeli o widzeniu i obecności swego ojca, promiennego 

chwałą. 

 

Życie św. Franciszka z Asyżu, stało się jedną z 

najwierniejszych i najbardziej poruszających ilustracji Ewangelii. 

„Pierwszy prawdziwy chrześcijanin po Jezusie Chrystusie" – 

wydaje się, że w stosunku do nikogo prócz niego nie ośmielono 

się na podobną pochwałę. 

Nazywali go „szalony"... 

Szalony, ponieważ zadowalał się małym, ponieważ ubierał się 

w łachmany,  ponieważ sypiał na gołej ziemi, ponieważ ukochał 

milczenie...  

Szalony, ponieważ z innymi dzielił się tym, co miał... 

A kiedy umarł..., nazwano go świętym! Bez wątpienia św. 

Franciszek z Asyżu i określenie „franciszkański" są dzisiaj w 

modzie. Ta „moda" miewa czasem wymiar spłyconej fascynacji 

sprowadzającej postać Świętego i jego fenomenu do kilku 

ogólnikowych i powierzchownych haseł. Franciszkiem (podobnie 

jak Chrystusem) posługują się wszyscy. Także ci, których cele są 

dalekie od wiary, dobra i miłości. Oznacza to, że nadal odczuwa 

się potrzebę, i to wielką, pogłębienia tego ideału, który w tak 

zadziwiający i niepowtarzalny sposób Biedaczyna zilustrował 

swoim życiem. 

Nasze zauroczenie św. Franciszkiem i fascynacja tym, co jest z 

nim związane, może być przejawem zachwytu autentycznego, 

czyli takiego, który pociąga za sobą pragnienie naśladowania, ale 

może być również zachwytem „na pokaz", czysto zewnętrznym, 
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aby stworzyć pozory, że jesteśmy w szeregu tych, którzy cenią i 

podziwiają cnoty jednego z największych świętych wszech 

czasów... Jak to jest z nami naprawdę? 

Wbrew pozorom, nie jest łatwo mówić o św. Franciszku i o 

jego nadzwyczajnym doświadczeniu wyrażonym w tak radykalny 

sposób. Jego charyzmat zachwyca nas i zadziwia, ale musimy 

sobie uświadomić, że ten charyzmat należy wyłącznie do niego. 

Tylko on był, jest i będzie Franciszkiem z Asyżu. My powinniśmy 

zadowolić się naszymi rzeczywistymi możliwościami. Musimy – 

i, mam nadzieję, chcemy – ożywiać i podtrzymywać ideał 

Franciszkowy w głębi serc, bo chociaż pozostanie nieosiągalny, 

warto by stał się częścią naszego chrześcijańskiego doświadczenia 

wiary. 

Postać Franciszka, o ile nie chcemy traktować jej 

powierzchownie i pobieżnie, stanowi dla nas doskonałe kryterium 

do zweryfikowania naszego chrześcijaństwa. Jego przykładne 

życie „biednego chrześcijanina" rozwiewa wszelkie 

nieporozumienia, opiera się każdemu płytkiemu naśladownictwu i 

zafałszowaniu, stanowi nieustanny znak zapytania. Autentyczne 

chrześcijaństwo ma bowiem 

niezwykle szerokie wymagania. 

Stwierdzenia - „żyć według 

formy świętej Ewangelii" czy 

„zachowywać świętą Ewan-

gelię" – nabierają w naszych 

czasach niepowtarzalnej aktu-

alności i domagają się od nas 

osobistej odpowiedzi. Dzięki 

niej będziemy w stanie lepiej 

określić, jak daleko jesteśmy w 

naszym odkrywaniu i 

rozumieniu Boga oraz czło-

wieka. 
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Kim naprawdę był Franciszek wie tylko Bóg. Nam musi 

wystarczyć jedynie przybliżona wizja jego tajemnicy. Jedni 

utrzymują, że po Franciszku „łatwiej być człowiekiem", inni 

dodają, że „łatwiej być chrześcijaninem". Trzeba być jednak 

bardzo ostrożnym z owym „łatwiej". Po Franciszku bowiem nie 

ma już żadnej wątpliwości: można być człowiekiem..., można być 

chrześcijaninem..., można żyć Ewangelią co do litery... Franciszek 

pozbawia nas wszelkiego alibi, odbiera preteksty, niweczy 

jakiekolwiek płytkie tłumaczenia, które gromadzimy, aby 

najpierw uniknąć, a potem usprawiedliwić brak naszego pełnego 

zaangażowania w wierze. Święty z Asyżu w swej postawie pełnej 

radości wykazuje ponad wszelką wątpliwość, że świętość jest w 

zasięgu każdego z nas, że orędzie Chrystusa nie jest nam dane po 

to tylko, by je podziwiać czy komentować, ale by je wprowadzać 

w życie. Będzie zatem lepiej i łatwiej, gdy zaczniemy się 

autentycznie nawracać. I każdy moment jest ku temu chwilą 

stosowną. Przegrywa ten, kto... zwleka z podjęciem takiej decyzji! 

Uwaga jednak: umiejętność „życia świętą Ewangelią" nie 

przychodzi automatycznie. Trzeba ją zdobywać w kategoriach 

ubóstwa i... ewangelicznego szaleństwa. Tak, nie przesłyszeliście 

się: szaleństwa! 

My dzisiaj zachwycamy się Franciszkiem, ale gdy pewnego 

dnia mieszkańcy Asyżu ujrzeli syna Piotra Bernardone odzianego 

w łachmany i żebrzącego o chleb, pomyśleli zapewne, że wino 

uderzyło mu do głowy, że oszalał, i – rzeczywiście!... Nie pomylili 

się zbytnio... Franciszek bowiem odkrył szaleństwo Krzyża! 

Wtedy właśnie wyrzekł się wszelkich przejawów panowania i 

władzy, i dzięki temu stał się zdolny do harmonijnego 

współistnienia z całym stworzeniem. Franciszek – to nic innego, 

jak „palec", wskazujący na Chrystusa i Jego Ewangelię. 

Wyruszać z innymi tą samą drogą oznacza przyjąć całą ich 

rzeczywistość w swoje życie; oznacza pozwolić się nękać ich 

cierpieniem i ich potrzebami. Nie możemy oszukiwać samych 

siebie: jeśli moja modlitwa i moje działanie nie obejmie ich 
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głębokiego pragnienia 

wolności, nie mogę iść za 

Chrystusem, który przyszedł 

na ziemię po to właśnie, by 

cierpienia wszystkich wziąć 

na siebie. 

Co zatem czynić z 

paradoksalną logiką 

Ewangelii, w której 

Chrystus, tak ukochany 

przez Franciszka, przekonuje 

nas, że warto stracić, aby 

zyskać; warto umrzeć, aby 

żyć; warto cierpieć, aby się 

radować; warto „być", a nie 

tylko „mieć"?... Dla człowieka, który pragnie swoje życie 

uzgadniać z Chrystusem, konformizm jest nie do przyjęcia. Jeśli 

zatem twoja droga do pracy, urzędu, świątyni, rodziny będzie 

naznaczona wyłącznie znakami „muszę” – stanie się zbyt ciasna 

na krok prawdziwego naśladowcy Chrystusa, czyli człowieka 

prawdziwie ewangelicznego. Jeśli wierzymy, że Jezus przyniósł 

nam Dobrą Nowinę, to musimy się przyzwyczaić do tego, co na 

pozór wydaje się niemożliwe. Trafnie ujął to Evdokimov: „To nie 

droga jest niemożliwa, ale niemożliwość staje się drogą". 

Franciszek potwierdził to swoim życiem.   

Przyznaję, że otaczający świat może nieraz powodować w nas 

zniechęcenie zamiast zachwycać pięknem stworzenia (zresztą nie 

lepiej było w czasach Franciszka): nasi bliźni zdają się robić 

wszystko, aby uczynić niemożliwym przykazanie miłości; są pełni 

złości, przemocy, niezdrowych ambicji, zatruwają atmosferę 

plotkami, oszczerstwami, ich postawa naznaczona jest zazdrością 

i hipokryzją, propagują głupotę w najrozmaitszych jej przejawach, 

nierzadko sam ich wygląd i oddech przyprawia nas o mdłości... 

Istnieje jednak pewne „ale"! Czy to nie my sami oddalamy się od 
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niektórych ludzi? Przestajemy być ich bliźnimi? Mamy w naszych 

umysłach gotowe wzory biednego, potrzebującego, ateisty, 

złoczyńcy, innego... Tych, którzy nie pasują do naszych „szablo-

nów", wykraczają poza naszą logikę..., przekreślamy jednym 

ruchem ręki i uspokajamy nasze sumienia prostym stwierdzeniem: 

tu nic się nie da zrobić! 

Franciszek nie pozwala nam na takie rozumowanie. Także i w 

tym przypadku odbiera nam alibi, uzmysławiając, że sytuacja 

wielu naszych bliźnich jest uwarunkowana tym, że nikt ich nigdy 

tak naprawdę nie ukochał! Nie otrzymali wystarczającej dawki 

miłości, która im się należała. Pozostali mali, ponieważ brak 

miłości nie pozwolił im wzrosnąć. Nie kochajmy innych tylko 

dlatego, że są dobrzy. Sprawmy raczej, żeby stali się dobrymi, 

ponieważ ich kochamy! 

Wyzwanie rzucane złu nie polega jedynie na potępianiu, na 

wyklinaniu ani nawet na przekonywaniu czy dyskutowaniu. „Ile 

razy wygrałem jakąś dyskusję, straciłem duszę" – wyznał ze 

skruchą mons. Fulton Sheen. 

Mówi się nieraz, że „miłość jest ślepa". Patrząc na życie św. 

Franciszka należałoby raczej powiedzieć, że ona jest jedyną, która 

widzi doskonale: dostrzega bowiem to, co wymyka się spojrzeniu 

obojętnemu, potrafi ujrzeć piękno i bogactwo tam, gdzie inni 

widzą jedynie ciemność i błoto. „Kto sądzi bliźniego, może się 

zawsze pomylić. Kto mu przebacza, nie myli się nigdy" (kard. 

Waggerl). 

Synowie, córki, przyjaciele Franciszka z Asyżu – jesteśmy z 

nim na tej samej drodze, nawet jeśli nie ma na niej skrawka jego 

cienia... Franciszek z myślą także o nas, o swoich naśladowcach, 

tuż przed odejściem z tego świata do Ojca, którego tak bardzo 

ukochał, napominał: bracia, siostry, przyjaciele, ludzie dobrej 

woli... „póki czas - czyńmy dobrze!" 

Amen. 

o. Marian 
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Konferencja wygłoszona przez o. Gabriela Kudzię podczas 

pielgrzymki FZŚ do Niepokalanowa 

Słowo wprowadzające 

Obchodząc wspomnienia, święta 

czy uroczystości ku czci Matki 

Najświętszej mamy okazję do 

uświadomienia sobie, dlaczego 

powinniśmy czcić Maryję i w jaki 

sposób należy to czynić. Odpowiedź 

na te pytania jest ważna, ponieważ 

wskazuje , czy nasza pobożność 

Maryjna jest właściwa. Jedną z 

praktyk pobożności Maryjnej jest 

kult Niepokalanego Serca Maryi 

obchodzony w pierwsze soboty 

miesiąca. Każdy kult o tyle 

pożyteczny jest dla wiernego, o ile 

dobrze jest rozumiany i realizowany 

zgodnie z nauką i wymogami 

Kościoła.  

Gromadzimy się w Niepokalanowie w wigilię Narodzenia 

NMP, tj. w pierwszą sobotę września, w Sanktuarium, w którym 

kult Najświętszej Matki jest szczególnie pielęgnowany. 

Charakterystyczny rys temu kultowi dał święty Maksymilian 

Maria Kolbe. Przeżywając kolejny rok pielgrzymowania 

Franciszkanów Świeckich do tego Sanktuarium w niniejszej 

konferencji spróbujemy pochylić się nad uzasadnieniem kultu 

maryjnego, nad kultem maryjnym oddawanym w liturgii oraz nad 

kultem oddawanym Niepokalanemu Sercu Maryi. 
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Uzasadnienie kultu  Bożej Rodzicielki 

Kult Niepokalanego Serca Maryi w swych podstawach 

dogmatycznych łączy się ściśle z kultem Bogarodzicy w ogóle. 

Najświętsza Dziewica, zarówno z powodu swej wyjątkowej 

godności Macierzyństwa Bożego, jak i wielkiej świętości płynącej 

z pełni łaski, którą została obdarzona, zasługuje na szczególną 

cześć. Cześć oddawana Maryi różni się od kultu uwielbienia, jaki 

przysługuje jedynie Bogu. Tę szczególną cześć oddawaną Maryi 

w Kościele teologia tradycyjna określa terminem cultus 

hyperduliae — kult wyższej pochwały, który różni się od kultu 

uwielbienia (cultus latriae), zastrzeżonego jedynie dla Boga, oraz 

od kultu pozostałych świętych (cultus duliae). Już św. Ambroży 

twierdził, że nie znajdujemy nic szlachetniejszego niż Matka 

Boża. Ten sam święty oznajmił, że jest Ona „świątynią Boga, nie 

— Bogiem świątyni". 

Prawdę tę przypomniał Sobór Watykański II: „Maryja doznaje 

od Kościoła czci szczególnej. Czczona jest pod zaszczytnym 

mianem Bożej Rodzicielki. Kult ten, choć zgoła wyjątkowy, różni 

się przecież istotnie od kultu uwielbienia, który oddawany jest 

Słowu wcielonemu na równi z 

Ojcem i Duchem Świętym, i 

jak najbardziej sprzyja temu 

kultowi (Lumen gentium, 66). 

W kulcie maryjnym na 

pierwszym miejscu znajduje się 

zawsze kult Boga. Człowiek 

wierzący — czcząc Maryję — 

przyczynia się do kultu 

oddawanego Synowi, który w 

Duchu Świętym prowadzi 

wszystkich ludzi do Ojca. 

Zatem Matce Bożej należy się 

cześć niższa niż Bogu, ale 
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wyższa od oddawanej świętym, ponieważ bogactwem duchowym 

góruje Ona nad wszystkimi. Matka Boga uczestnicząca w 

misteriach Chrystusa została wywyższona ponad wszystkich 

aniołów i ludzi. Przerasta ona świętych, ponieważ w Jej sercu, tak 

jak w sercu Jej Syna, Miłość Boża znajduje pełny i czysty 

oddźwięk — gdyż jest bez grzechu; oddźwięk pełny — gdyż jest 

pełna łaski; oddźwięk czuły i żarliwy — ponieważ jest obecna w 

chwale wiecznej z duszą i ciałem. Nie jesteśmy w stanie objąć 

umysłem tego wysławiania Maryi, a tym bardziej wyrazić go 

jedną formułą czy praktyką. 

Kult maryjny wypływa z „prawdziwej wiary" (Lumen gentium, 

67) i jest rozumiany prawidłowo wtedy, kiedy pozwalamy, tak jak 

Ona, aby zawładnął nami Duch Święty. Oddajemy Jej wówczas 

cześć przez własną dojrzałość i świętość. 

Prawda maryjna jest szczególnym wezwaniem, zaproszeniem 

Bożej Miłości, na które należy odpowiedzieć właśnie przez kult 

maryjny. Nasz kult jest kultem w prawdzie i w Duchu wtedy, 

kiedy — uświęceni łaską Chrystusa — odzwierciedlamy w sobie 

wzór Maryi w Jej postawie służebnicy: „Oto ja, służebnica 

Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa"(Łk 1,38). 

Wtedy właśnie uwielbiamy Boga. 

Maryja jest dziewicą słuchającą,  modlącą się, rodzącą, dającą 

Kościołowi macierzyństwo według Ducha, i wreszcie dziewicą 

ofiarującą się. Jej myśl idzie ku zbawczemu dziełu dokonanemu 

na Krzyżu (por. Marialis cultus, Paweł VI). 

Wypowiedzi Pisma św., historia Kościoła i prawdziwa wiara 

znajdują się u źródeł kultu Matki Odkupiciela, nadając mu znamię 

autentyczności. Tak więc z pragnienia lepszego poznania zadania 

powierzonego Maryi zrodziła się radosna cześć Jej okazywana i 

złączone z adoracją uwielbienie zamysłu Boga, który chce, by — 

podobnie jak w każdej domowej wspólnocie — i w Jego rodzinie, 

jaką jest Kościół, była obecna Niewiasta. Uprawiany przez 

chrześcijan kult Matki Bożej będzie prowadził do tego, co stanowi 

istotę tajemnicy Chrystusa i Maryi. Kult maryjny kieruje się 
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przede wszystkim tym, czym wypełnione było serce Matki Bożej 

— uwielbieniem Boga przez posługę w zbawianiu ludzkości. „To 

w Jej łonie Słowo stało się ciałem”. Potwierdzenie centralnej 

pozycji Chrystusa nie może być odłączone od uznania roli, jaką 

spełnia Jego Najświętsza Matka. Jej kult, jeśli jest właściwie 

rozumiany, nie może niczego ująć „godności i skuteczności 

działania Chrystusa jedynego Pośrednika". Maryja bowiem 

zawsze wskazuje na swego Bożego Syna i staje się dla wszystkich 

wierzących wzorem wiary autentycznie przeżytej. „Rozmyślając o 

Niej zbożnie i przypatrując się Jej w świetle Słowa, które stało się 

człowiekiem, Kościół ze czcią głębiej wnika w najwyższą 

tajemnicę Wcielenia i coraz bardziej upodabnia się do swego 

Oblubieńca (Lumen gentium, 62).  

         Wszystko, co możemy o Niej powiedzieć, nie oddaje 

treści nadprzyrodzonej, jaka się mieści w Jej łaskach i 

przywilejach. Dlatego w kulcie Bogarodzicy widzimy stopniowy 

rozwój, będący powolnym uświadamianiem sobie bogactw 

duchowych zawartych w Jej osobie. To spowodowało, że Kościół 

w ciągu wieków ustanawiał nowe święta, że nadawano Jej nowe 

tytuły i powstawały nabożeństwa ku Jej czci.    

Kult oddawany w liturgii 

Kościół czasów Soboru Watykańskiego II przypomniał, aby 

najbardziej, choć nie wyłącznie, popierać liturgiczną cześć Maryi 

(Lumen gentium, 67). Właśnie w Liturgii mamy wiele okazji do 

czczenia Maryi, ponieważ prawie w każdym miesiącu obchodzi 

się święto Bogarodzicy. Te liturgiczne obchody mają kształtować 

bardziej rozbudowaną pobożność ludową. 

Ojciec Św. Paweł VI pisał: „Oddajemy jej należną cześć za Jej 

szczególne miejsce w planie Boga uobecnionym w liturgii”. 

Prawdziwemu rozwojowi kultu chrześcijańskiego towarzyszy 

więc w równym stopniu właściwy i należny wzrost czci 

oddawanej Bożej Rodzicielce. Cześć Maryi, należny Jej kult, 
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przysługuje Jej z powodu osobliwego miejsca, jakie zajmuje w 

planie Boga, dokonanym w historii, a uobecnianym w liturgii w 

ciągu roku liturgicznego. 

Maryja prowadzi do Syna i 

nigdy nie jest bez Ojca (M. 

Nicolas, OP). Trynitarny wymiar 

liturgii jest tłem, na którym we 

właściwy sposób  odczytujemy 

prawdziwy kult Maryi. 

Konstytucja o liturgii Soboru 

Watykańskiego II rozważa 

miejsce Maryi w kulcie Kościoła 

w kontekście obchodzonych w 

roku liturgicznym tajemnic 

Chrystusa. „Obchodząc ten 

doroczny cykl misteriów 

Chrystusa, Kościół Święty ze 

szczególną miłością oddaje cześć 

Najświętszej Matce Bożej Maryi, 

która nierozerwalnym węzłem 

związana jest ze zbawczym 

dziełem swojego Syna. W Niej 

Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia i jakby 

w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i 

spodziewa się być" (Sacrosanctum Concilium,103). 

 

 W następnym numerze Drogi będzie mowa o kulcie 

Niepokalanego Serca Maryi w powiązaniu z nabożeństwem do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
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Wspomnienia z pieszej pielgrzymki do św. 

Jakuba Apostoła cz.III 

Porto – Compostelo – kwiecień 2013 r. 

 

Synu, Odkupicielu świata, Boże  

Nic nie możecie sami (...) a ze Mną wszystko - podpowiadał Pan 

Jezus Apostołom, rozpoczęliśmy, więc czas bezpośredniego 

przygotowania modlitewnego, pokornie prosząc Pana Boga o łaski 

na czas pielgrzymowania. Pomagała nam w tym zamówiona w 

naszym kapucyńskim klasztorze intencja we wtorkowej Nowennie 

do św. Antoniego z Padwy (czy z Lizbony – jak modlą się w 

Portugalii), odprawiana Nowenna dziewięciu Msze św. 

ofiarowanych w naszej intencji, i wreszcie codzienne odmawiane 

Litanii do św. Jakuba Apostoła.  

Z tego skarbca modlitwy czerpać zaczynaliśmy przy załatwiają 

potrzebne formalności oraz planując przejazdy, z niego też 

będziemy czerpać później na trasie, gdy zmęczenie i wielość 

wrażeń odsuwać nas będzie od najważniejszego – spotykania 

Boga w łasce świadomego pielgrzymowania w nastroju modlitwy. 

Z tego skarbca, jak postanowiliśmy sobie, maja prawo czerpać i ci 

którzy idą z nami w łączności duchowej.  

Duchu Święty, Boże  

Tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego – i oczekiwania na 

Niedziele Miłosierdzia najbardziej przybliżały do wyjazdu. Święta 

Zmartwychwstania tego roku wypadały na przełomie marca i 

kwietnia, tak, więc wylot do Portugalii, jaki zaplanowaliśmy na 

początku wiosny, miał odbyć się w trzeci dzień Oktawy 

Wielkanocnej.  

Bóg przygotowywał nasze serca poprzez rekolekcje wielkopostne, 

później i adoracje wielkotygodniowe do łaski rozmodlenia, by 
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oprócz zwiedzania nowych miejsc chciało się śpiewać w czasie 

drogi, w tematy pielgrzymki wplatały się również w odprawianie 

Nowenny do Miłosierdzia Bożego.  

Łaska spotykania Zmartwychwstałego Pana w gronie Apostołów, 

zwłaszcza w towarzystwie uprzywilejowanego św. Jakuba, było 

coraz wyraźniej widoczne na horyzoncie duchowych przeżyć.  

Oczekiwanie na spotkanie z ojczystą ziemią św. Antoniego z 

Lizbony, podawała jeszcze nadzieje na spotkanie nowych wrażeń 

z przestrzeni architektury i gospodarki, jak choć by te sławne 

spichlerze, poświęcane Panu Bogu do strunowania poprzez 

umieszczanie na nich znaków krzyża, a jednocześnie w swojej 

przezornej konstrukcji nie pozwalające różnym gryzoniom, łasym 

na ziarno, podejść do ich wnętrza, poprzez odkrycie prostej 

zasady, że myszy nie chodzą z „głowami na dół” (postawione na 

masywnych nogach podpierających spichlerz, wielkie płaskie 

kamienie skutecznie zmuszały myszy do szukania pożywienia w 

innym miejscu). 

o. Jan Fibek 
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Czyny pojednania 

Komentarz Wspólnoty FZŚ z parafii Świętego Zbawiciela 

 w Warszawie 
 

Ojciec Święty Jan Paweł II apelował do wiernych: „Jeżeli chcecie 

się dowiedzieć, czym jest wewnętrzne wyzwolenie i prawdziwa 

radość, nie zapominajcie o sakramencie pojednania. W nim kryje 

się tajemnica ciągłej młodości duchowej” (Kowno, 06.09.1993).  

Sakrament pojednania człowieka z Bogiem udziela grzesznikowi 

miłości Boga przynoszącej pojednanie: „Pojednajcie się z 

Bogiem” (2 Kor 5,20). Ten, kto żyje miłosierną miłością Boga, 

jest gotowy odpowiedzieć na wezwanie Pana „Najpierw idź i 

pojednaj się z bratem swoim” (Mt 5,24) czytamy na kartach Pisma 

Świętego. 

       Katechizm Kościoła Katolickiego ujmuje czyn pojednania w 

kategorii czynu wewnętrznego – nawrócenie serca, wewnętrzną 

pokutę, która jest radykalną przemianą całego życia, powrotem, 

nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, 

odwróceniem się od zła z odrazą do popełnionych przez nas złych 

czynów. Pokuta wewnętrzna zawiera równocześnie pragnienie i 

postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie Boże i 

ufność w pomoc Jego łaski. Temu nawróceniu serca towarzyszy 

zbawienny ból i smutek, który Ojcowie Kościoła nazywali 

smutkiem duszy (animi cruciatus) i skruchą serca (compunctio 

cordis) (Por. Sobór Trydencki: DS 1676-1678; 1705; Katechizm 

Rzymski, 2, 5, 4). Zatem nawrócenie wewnętrzne skłania do 

uzewnętrznienia tej postawy przez znaki widzialne, gesty i czyny 

pokutne (Por. Jl 2, 12-13; Iz 1, 16-17; Mt 6, 1-6. 16-18) (KKK 

1431). 
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       Pismo święte i Ojcowie Kościoła kładą nacisk szczególnie na 

trzy formy, przez które może wyrażać się pokuta wewnętrzna 

chrześcijanina: post, modlitwę i jałmużnę (Por. Tb 12, 8; Mt 6, 1-

18). 

     Post – istota postu polega na takim 

wyrzeczeniu, któremu towarzyszy 

wewnętrzne nawrócenie i duchowa 

przemiana. Dlatego już prorok Joel 

nawoływał, aby w dniach postu 

„rozdzierać serca, a nie szaty” (por. Jl 

2,13). Post nabierze szczególnej wartości, 

gdy zostanie połączony z modlitwą i miłością, wówczas staje się 

wielkim środkiem na drodze zbawienia. Należy jednak pamiętać, 

że umartwienia i posty powinny wypływać z miłości do Boga i 

człowieka, powinny mieć na celu wynagrodzenie Bogu za nasze 

grzechy. Bez miłości umartwienia i posty tracą sens – o czym 

czytamy w pierwszym liście Pawła apostoła do Koryntian „I 

gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił 

na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał” (1 Kor 

13,3).  

     Modlitwa – przejaw służenia Bogu 

wymieniony przez Katechizm. „Akty 

wiary, nadziei i miłości”, które nakazuje 

pierwsze przykazanie, wyrażają się w 

modlitwie. Wzniesienie ducha do Boga jest 

wyrazem naszej adoracji Boga: w 

modlitwie uwielbienia i dziękczynienia, 

modlitwie wstawienniczej i modlitwie 

błagalnej. Modlitwa jest niezbędnym 

warunkiem posłuszeństwa przykazaniom 

Bożym. „Zawsze... (trzeba) się modlić i nie ustawać” (Łk 18,1)” 

(KKK 2098).  
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       Jałmużna – czyn miłosierdzia płynący 

z głębi serca darczyńcy, dar miłości. Zatem 

właściwym motywem dawania jałmużny 

jest miłość do bliźniego „Daj temu, kto cię 

prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce 

pożyczyć od ciebie” (Mt 5,42). Chrystus 

nader często przypomina nam o potrzebie 

dzielenie się z ubogimi i błogosławi tym, 

którzy przychodzą z pomocą ubogim, a 

odrzuca tych, którzy odwracają się od nich. 

Bóg oczekuje od nas patrzenia na ubóstwo innych oczami miłości 

„Jakże w wielkiej rzeszy istot ludzkich bez chleba, bez dachu nad 

głową, bez stałego miejsca, nie rozpoznać Łazarza, zgłodniałego 

żebraka z przypowieści? (Łk 16,19-31). Troska o ubogich jest 

szczególnym świadectwem miłości braterskiej, ale również i 

miłości człowieka do Boga „Wszystko, co uczyniliście jednemu z 

tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,41).   

       Tak więc pokuta wewnętrzna chrześcijanina jest  

nawróceniem w odniesieniu do samego siebie, do Boga i do 

innych ludzi a dokonuje się dzień po dniu przez czyny pojednania: 

zwyciężanie zła dobrem, troskę o ubogich, praktykowaniem 

miłości, która „zakrywa wiele grzechów” (1 P 4, 8), ale przede 

wszystkim orężem modlitwy i  przebaczenia, które buduje 

pojednanie.  

s. Irena Marcinkiewicz 
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ONI  trwają  w  POKOJU 

-  MY  TRWAMY  W  MODLITWIE  O  POKÓJ 

 

Słoneczny i ciepły dzień wrześniowy zgromadził w 

Niepokalanowie  całą rzeszę pielgrzymów z warszawskiego regionu 

FZŚ. Tym razem odpowiedzieliśmy na apel Ojca Świętego 

Franciszka, aby w dniu 7.09.2013 przyłączyć się do modlitewnego 

„szturmu” o pokój na Bliskim Wschodzie i w całym świecie.  

W centrum każdego spotkania modlitewnego jest Eucharystia, 

której tego dnia przewodniczył o. Gabriel a homilię wygłosił   

o. Marian. Liturgia Słowa niezawodnie kieruje nasze myśli i serca 

do Boga, poczynając od słów z Księgi Mądrości: Pan królować 

będzie na wieki! Już na wstępie dostajemy zapewnienie, które ma 

być fundamentem modlitwy – nadzieję, że ostatecznie to nie zło i 

przemoc, ale Bóg panuje nad światem. W tym duchu przyjmujemy 

słowa Ewangelii według św. Jana: 

Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem. 

Homilia o. Mariana zyskała formę medytacji nad programem 

życia franciszkańskiego w oparciu o przesłanie Miłości z Ewangelii 

Janowej.  

 Czym jest miłość wzajemna we wspólnocie, w której 

każdy odrębnie jest wybrany przez Boga i wezwany po 

imieniu?  

Świadomość tego, że jesteśmy wybrani i powołani do 

wzrastania w duchu franciszkańskim, prowadzić powinna do 

ciągłego wzrostu miłości wobec braci i sióstr, do kształtowania 

zdolności przebaczania i rezygnacji z własnych racji – 

przypomniał nasz Asystent. O miłości nigdy za wiele i zawsze jej 
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niedostaje! W każdym czasie potrzeba miłości wzajemnej, a 

obecnie – trzeba to  powiedzieć – świat  szczególnie jej potrzebuje! 

W obliczu wielu napięć, eskalacji agresji, wręcz koniecznym jest 

użycie „broni”, jaką jest Miłość i pomnażanie Dobra. Przykładem 

takiej strategii jest wzór życia św. Maksymiliana, patrona dnia 

dzisiejszego.                O. Marian postawił, zdaje się, retoryczne 

już pytanie:  

 Skąd  zakonnik Maksy-

milian czerpał siłę do takiej 

Miłości?  
W kaplicy, gdzie jesteśmy, 

wystarczy skierować wzrok na figurę 

Niepokalanej, która nieustannie 

towarzyszy Jej Rycerzowi, by ciągle 

na nowo przywoływać tę prawdę, że 

oto Maryja najlepszą Orędowniczką 

na drodze franciszkańskiego życia 
Podobnie jak ojciec Maksymilian 

zbudował swoiste imperium Miłości i 

Pokoju na całkowitym zawierzeniu 

Niepokalanej Bożej Rodzicielce, tak 

też i my mamy czynić, czerpiąc 

wskazówki wynikające z życia i 

nauczania Jej  Rycerza. 

 Jakie jest zadanie dla nas, 

świeckich rycerzy pod 

sztandarem świętego 

Franciszka? 

Dla nas świeckich franciszkanów pozostaje zobowiązanie 

szczególne: napełniać się nieustannie Duchem Świętym Pokoju i 

Miłości wzajemnej, nieść te Dary do innych ludzi i dalej … dzieląc 

się Tą Miłością prawdziwą, która zwycięża zło.  

Zbliżając się do końca medytacji o. Marian zaapelował, aby 

dzień wołania o pokój w świecie stał się dniem pełnego 
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zawierzenia tej intencji Matce Najświętszej, prosząc za Jej 

wstawiennictwem o dary Miłości i Nadziei dla spragnionego świata: 

Maryjo, Ty jesteś naszą ostoją, Tobie zawierzamy sprawę 

pokoju! 

 Napełnieni Duchem Pokoju i 

Miłości  i nakarmieni Ciałem 

Chrystusa uczestniczyliśmy po mszy 

św. w pięknej ceremonii poświęcenia 

nowego sztandaru wspólnoty FZŚ z 

Błonia. Siostry i bracia z Błonia pod 

swoim przepięknym sztandarem 

wyglądali na zgrany i przygotowany 

oddział rycerzy Maryi po wodzą św. 

Franciszka.  

 Po mszy św. udaliśmy się do sali 

św. Bonawentury, by wysłuchać 

konferencji przygotowanej przez o. 

Gabriela na temat: Kult oddawany 

Maryi – Matce Bożej.  

W wigilię święta Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny, w 

pierwszą sobotę września, temat 

kultu Matki Bożej wzbudził 

prawdziwe zainteresowanie. O. 

Gabriel, odwołując się do historii 

Kościoła i nauki Soboru 

Watykańskiego II, wskazał racje 

przemawiające za potrzebą 

oddawania czci Maryi oraz omówił 

główne formy i praktyki pobożności 

obowiązujące w ramach tego kultu.  

Pełny tekst konferencji został 

zamieszczony w bieżącym numerze.  

 W drugiej części uroczystości w interesującej kwestii. 

Pole tekstowe można 

umieścić w 
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Niepokalanowie spotkaliśmy się najpierw na 

smacznym posiłku przygotowanym przez – jak 

zawsze niezawodnych – siostry i braci ze wspólnoty 

miejscowej. Za Wasz trud i zabieganie z troską o to, 

byśmy nie ustali w drodze, pięknie dziękujmy. 

Posileni na duchu i ciele udaliśmy się na końcowe 

wspólne modlitwy – Koronką do Siedmiu Radości 

Maryi oraz Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

Siostrze od formacji Grażynie Sołtan składamy 

serdeczne podziękowanie za przygotowanie 

poruszających rozważań.  

 Słoneczne popołudnie, jak też podniosły ale i 

radosny nastrój spotkania, wcale nie przynaglały do 

opuszczenia tego cudownego  zakątka, a mówiąc słowami bł. Jana 

Pawła II:  

ŻAL  ODJEŻDŻAĆ                                                                                                                                  

s. Janina  N.           

W dniach od 12 do 14 września odbyły się 

rekolekcje FZŚ Regionu Warszawskiego, zakończone 

nocnym czuwaniem z 13/14 września w uroczystość 

Podwyższenia Krzyża Świętego. 

 Nauki były głoszone podczas Mszy Świętych w 

godzinach rannych i wieczornych przez O. Adama 

Cieślika OFM Conv.  

 Przez trzy dni można było adorować Najświętszy 

Sakrament w ciszy jak również uczestniczyć w 

modlitwach różańcowych, koronce do Miłosierdzia Bożego, Drodze 



27 

 

Krzyżowej, Nieszporach   o Najświętszym Sakramencie. 

Głównym tematem tegorocznych rekolekcji było rozważanie 

trzech cnót: prostoty, pokory i posłuszeństwa w kontekście 

franciszkańskiej modlitwy uwielbienia „Pozdrowienie cnót.” W 

pierwszym dniu ojciec rekolekcjonista przypomniał nam czym 

mogą być w naszym życiu rekolekcje. Rekolekcje to wielka szansa 

czyszczenie naszego serca, uporządkowanie , układanie na nowo 

naszego życia w prostocie. Prostota to siostra mądrości, dotyczy 

naszego życia wewnętrznego. Pomaga nam spojrzeć w głąb naszego 

serca, pogłębia naszą więź z Chrystusem. Właśnie św. Franciszek 

widział pełniej i głębiej, w Jezusie Chrystusie, widział drugiego 

człowieka, a nauczyła go prostota jego serca. Prostota to prawość 

wobec Jezusa Chrystusa, wobec Ewangelii i ofiary Mszy Świętej. U 

św. Franciszka nie było dwuznaczności, prostota oczyszczała jego 

wiarę, wobec Boga był jak dziecko. Franciszek zachęca nas do 

otwarcia na wiarę z prostotą, która nie ma nic do ukrycia, a wprost 

przeciwnie otwiera nas na wewnętrzną spójność w pracy nad sobą, 

w myśleniu dodaje odwagi, do szacunku życzliwości, szczerości do 

drugiej osoby. 

 Franciszek wiedział kim jest i za kim poszedł, jego jedność 

wewnętrzna przejawiała się na zewnątrz w jego postawie wobec 

braci – nikt nie czuł się zlekceważony. Prostota to siostra Mądrości 

Królowej cnót. 

  W drugim dniu rekolekcji wsłuchiwaliśmy się w rozważania o 

cnocie pokory. Pokora to siostra ubóstwa – natomiast w relacjach do 

innych to traktowanie każdego człowieka po ludzku. 

   Franciszek chciał być kimś innym, wielkim, chciał coś znaczyć, 

ale pod wpływem snu w Spoleto „Franciszku komu chcesz służyć” 

zmienia kierunek swojej drogi. W samotności uczy się pokory od 

Jezusa, w modlitwie rozważa Pismo Święte, stara się rozeznawać 

Jego wolę. 

   Jezus Chrystus przychodzi w każdej Mszy Świętej w pokornej 

postaci chleba i wina, aby nas ubogacić swoją pokorą. Przez 

pokorną spowiedź w konfesjonale otrzymujemy miłosierne 
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przebaczenie. Pokora to skromny ubiór u Franciszka, ale i u nas 

franciszkanów świeckich. Pokora objawia się również w jałmużnie, 

prosić kogoś o coś, potrzebuję twojej pomocy otworzyć serce dla 

drugiego człowieka – żyć tą cnotą! Dobro nie musi krzyczeć, 

czynić dobro w pokorze, nie chwalić się, ubogacić się łaską 

Chrystusa. 

 Trzeci dzień rekolekcji był poświęcony na rozważanie cnoty 

posłuszeństwa. Bądźcie pozdrowione prostoto, pokoro, 

posłuszeństwo! Posłuszeństwo to siostra Miłości. 

  Gdy brak pokory będziemy widzieli drzazgę w oku innych – 

a u siebie belki nie zauważymy. Słuchając Pana Jezusa i św. 
Franciszka uczymy się być posłusznymi. Matka opiekując się 

dzieckiem ciągle jest posłuszna z miłością. Posłuszeństwo 

wypełnione z miłością staje się darem, radością. Franciszek służył 

braciom, był posłuszny i to go radowało. I nas franciszkanów 

świeckich obowiązuje posłuszeństwo przede wszystkim Jezusowi, 

Ewangelii z miłości do Chrystusa. W posłuszeństwie wyraża się ład, 

porządek. 

Małżonkowie też są sobie posłuszni przez sakrament 

małżeństwa, w miłości i trudach dnia codziennego. Być posłusznym 

to być dobrym – dobrym w miłości. W testamencie sieneńskim św. 

Franciszek przekazał braciom, aby kochali się wzajemnie, byli 

wierni świętemu ubóstwu i ulegli świętej Matce Kościoła. 

 Spojrzenie na innych i na świat powinno być z pokorą, prostotą i 

z miłością. Słuchanie swojego serca z posłuszeństwem daje 

błogosławioną radość i szczęście. Zachętą jest abyśmy żyli tymi 

cnotami, z całą mocą kochali wszyscy Pana Boga i nie mieli innych 

pragnień, a poprzez św. Franciszka odkrywali ile jest w nas dobra i 

miłości, którymi moglibyśmy obdarować naszych bliźnich. 

  Dziękujemy Ojcu Adamowi za wygłoszenie tych rekolekcji z 

prostotą pokorą i posłuszeństwem – przemówiły one do naszych 

serc. Niech dobry Bóg wynagrodzi trud i obdarzy wszelkim dobrem 

i pokojem. 

                                                                              s. Danuta Nowak 
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Przez trzy dni (12-14 września br.) 

gromadziliśmy się w naszej 

świątyni ze Wspólnotami z 

Płońska, Lekowa, z parafii św. 

Tekli i św. Piotra na rekolekcjach 

otwartych FZŚ. 

     W ramach ćwiczeń rekolekcyjnych modliliśmy się, adorowali 

Najświętszy Sakrament, odmawialiśmy różaniec, wysłuchali 

Mszy św., przeszliśmy Drogę krzyżową, możliwość skorzystaliśmy 

ze spowiedzi i wsłuchaliśmy nauk, które głosił o. Gabriel Kudzia 

OFM. Głównym tematem konferencji były cnoty teologiczne: 

wiara, nadzieja i miłość, bo wg Pisma Świętego właśnie przez te 

cnoty człowiek nawiązuje łączność z Bogiem. Wybór tego tematu 

związany był z przeżywanym obecnie Rokiem Wiary.     

    Wiara leży u podstaw związku człowieka z Bogiem, gdyż przez 

nią istota ludzka uznaje Boga jako najwyższą Prawdę i swojego 

Zbawcę. Cnoty teologiczne są ze sobą powiązane i jakby jedna 

wypływa z drugiej np. wiara prowadzi do nadziei. Człowiek, który 

wierzy, spodziewa się obiecanego zbawienia, tzn. pokłada nadzieję 

w Bogu, że je osiągnie, jeśli zaś, człowiek odnosi się do Boga jako 

najwyższego Dobra i kochającego Ojca, nto Go miłuje. Jak z tego 

wynika, całkowita relacja człowieka z Bogiem sprowadza się do 

trzech cnót: wiary, nadziei i miłości. 

      Pozostaje nam zatem zaufać Bogu, krocząc przez życie drogą 

wiary, gdyż wiara prowadzi do pokoju i poszanowania godności 

człowieka. Jest podporą w chwilach zwątpień. Wzorem jest dla nas 

św. Franciszek – jego wiara i miłość do Stwórcy była tak wielka i 

bezgraniczna, że został obdarowany znamionami Męki Pańskiej. 
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Żywimy nadzieję, że dla wielu z nas usłyszane nauki będą inspiracją 

do wytrwałej pracy nad swoim wnętrzem i jego przemianą, by 

zamieszkała w nas prawda, życzliwość, serdeczność i dobroć, by w 

naszych sercach z nową mocą zapłonął ogień miłości do MIŁOŚCI! 

      Dziękujemy Wszechmogącemu Bogu za święty czas rekolekcji, 

za Jezusa, naszego Zbawiciela, za wiarę i za nieśmiertelność, której 

nam przez Niego udzielił, a Ojcu Gabrielowi za dzieło umacniania 

nas w nadziei.   

                                                                                                            

Pokój i Dobro! 

Wspólnota FZŚ przy parafii św. Franciszka Asyżu w Ciechanowie 

 

 

Bł. Jakub Kern 
 

Urodził się jako Franciszek 

Aleksander Kern w 1897 roku w 

Wiedniu, pochodził  

z niezamożnej rodziny robotniczej. 

Ukończył naukę w niższym seminarium 

duchownym w Hollabrunn. Mając 14 lat, 

złożył prywatny ślub czystości, a rok 

później wstąpił do III Zakonu św. 

Franciszka z Asyżu. 

W czasie I wojny światowej w jednej z bitew odniósł poważną ranę, 

która była przyczyną jego problemów zdrowotnych i w rezultacie 

doprowadziła do śmierci. Studia filozoficzno-teologiczne rozpoczął 

w seminarium diecezjalnym w 1917 roku służąc w wojsku. W 1920 

roku opuścił seminarium i wstąpił do zgromadzenia 
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premonstratensów, gdzie otrzymał imię Jakub. 

Pragnął ten sposób zadośćuczynić za odstępstwo jednego 

premonstratensa, który opuścił zgromadzenie, by założyć Czeski 

Kościół Narodowy. Jakub zajął nawet jego miejsce w klasztorze w 

Geras. W 1922 roku przyjął święcenia kapłańskie, jednak wkrótce 

musiał przerwać posługę duszpasterską z powodu nasilających się 

problemów ze zdrowiem. Przeszedł kilka operacji, zmarł w szpitalu 

w Wiedniu, 20 października 1924 roku. 

Beatyfikował go papież Jan Paweł II 21 czerwca 1998 roku podczas 

Eucharystii, której przewodniczył na wiedeńskim Placu Bohaterów. 

W liturgii bł. Jakub wspominany jest 20 października. 

opracowała s. Gosia 

      W dniu 19 czerwca 2013 r. w wieku 91 lat odeszła do Pana  

s. Zofia Henryka Służewska ze Wspólnoty w parafii Świętego 

Zbawiciela. Profesję złożyła w 1960 r. w Kościele św. Franciszka 

z Asyżu i przyjęła imię zakonne Elżbieta. Od 1972 roku należała 

do FZŚ przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. 

     Swoje życie osobiste poświęciła w całości ukochanym 

czworgu dzieciom, wnukom, dla których była wspaniałą matką i 

babcią ucząc ich miłości do Boga, człowieka i Ojczyzny. Oddana 

Kościołowi i hojna dla niego. 

     Była też wierna wspólnocie franciszkańskiej, uczestniczyła w 

spotkaniach dopóty, dopóki dopisywało jej zdrowie, jednak w 

latach późniejszych złożona ciężką chorobą łączyła się duchowo 

w modlitwie, zachowując pogodę ducha. Cieszyła się z każdych 

odwiedzin sióstr i braci. Modliliśmy się u niej w domu podczas 

Mszy św. odprawionej przez naszego opiekuna ks. Prałata 

Bronisława Piaseckiego i w obecności relikwii  bł. Anieli Salawy. 

     Licznie zgromadzona rodzina, znajomi i przedstawiciele 
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wspólnoty pożegnali s. Zofię podczas Mszy świętej pogrzebowej 

24 czerwca o godz. 11,00 w Kościele p.w. Matki Bożej 

Nieustającej pomocy na Saskiej Kępie. 

 

 
 

Zgodnie ze zwyczajem franciszkańskim pożegnaliśmy Naszego 

Brata Władysława Kobusa, który odszedł nagle 15 września 2013r 

po wieczną nagrodę w Niebie, przeżywszy 85 lat. Już w 1983 r., 

wraz małżonką Zofią, wstąpił do FZŚ w Niepokalanowie.  

W 1984 r., Państwo Kobusowie złożyli Profesję Wieczystą.  

Brat Władysław przez 29 lat uczestniczył w coniedzielnych 

Mszach świętych. Był wieloletnim ministrantem w Nasze 

Wspólnocie. Uczestniczył w rekolekcjach, nocnych czuwaniach, 

corocznych pielgrzymkach do Częstochowy i innych sanktuariów. 

Nawet swoje dzieci nieraz zabierał na spotkania i pielgrzymki. Był 

bardzo koleżeński, wyrozumiały, pełen radości i pokoju, dobra dla 

żony, dzieci, wnuków i rodziny. 

 Pożegnaliśmy go Mszą świętą. Został pochowany w grobie 

rodzinnym na cmentarzu Parafialnym w Szymanowie. 

 Naszej siostrze Zofii złożyliśmy wyrazy współczucia z powodu 

śmierci męża. 

        Pokój i dobro 

  Tercjarze z Niepokalanowa i Żyrardowa 

 

 
 

28 sierpnia odeszła do Pana s. Waleria Kapczuk ze Wspólnoty 

na Czerniakowie. Miała 95 lat, z tego 64 należała do FZŚ. Była 

pogodna i życzliwa ludziom, z pokorą niosła swój krzyż – długie 

lata była ociemniała, w wyniku morderczej pracy na roli na 

przymusowych robotach w Niemczech podczas II Wojny 

Światowej.  
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W katolickiej wierze wychowywała córkę, troje wnucząt  

i czworo prawnucząt. Ze swojej skromnej emerytury ufundowała 

stypendium studentowi teologii i wspierała potrzebujących i Koś-

ciół.  

Pogrzeb odbył się w jej rodzinnym Płocku 3 września 2013 r. 

Wspólnota nasza modliła się w jej intencji ma Mszy św. 18 

września.  

 

   
 

    Rada Narodowa pragnie serdecznie podziękować za 

przygotowanie posiłków podczas Kapituły Narodowej 

Wspólnotom z: 

 Zakroczymskiej 

 Miodowej 

 Czerniakowa 

 Zbawiciela 

 Pruszkowa  

 Senatorskiej 

 Ursusa 

 Legionowa 

  Szczególne wyrazy uznania 

należą się Wspólnotom z: 

 Lekowa 

 Niepokalanowa  

   Za przygotowanie posiłków dla 70 osób. Wszystkie siostry 

wywiązały się wzorowo z powierzonego im zadania 
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Składniki 

na ciasto kruche: 200 g miękkiego masła, 2 i 1/2 szkl. mąki 

pszennej, 4 żółtka, 1/2 szkl. Cukru, 1 op. cukru waniliowego, 1 

łyżeczka proszku do pieczenia 

na masę jabłkową: 2 kg jabłek, 2 op. cukru waniliowego 

(niekoniecznie), 1 i 1/2 łyżki cynamonu 

oraz: 2 op. budyniu waniliowego, 500 

ml mleka 

 

Wykonanie: 

Wszystkie składniki ciasta „posiekać”, a 

następnie zagnieść ciasto, aż będzie 

lśniące. Podzielić je na 2 równe części i jedną włożyć do 

zamrażarki. Blachę o wymiarach 30x24cm wysmarować masłem i 

oprószyć mąką. Pozostałą część ciasta delikatnie rozwałkować i 

ułożyć równomiernie na blasze. Ponakłuwać widelcem i piec 15 

minut w temp. 180 C. 

Upieczony spód obsypać bułką tartą, która wchłonie sok z jabłek. 

Wyłożyć obrane, pokrojone w drobne plasterki jabłka, a następnie 

oprószyć cynamonem (jabłka zmiękną podczas pieczenia). 

Przygotować budyń (na dwa opakowania użyć 500 ml mleka) i 

rozprowadzić go na wierzchu. Na koniec zetrzeć na tarce 

zamrożoną część ciasta, by powstała kruszonka. Całość piec około 

25 minut w temp. 180 C, aż do lekkiego zrumienienia kruszonki. 
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Przychodzi baba do lekarza i mówi: 

- Jak mnie pan wyleczy, to umrę ze 

szczęścia! 

                @@@ 

Spotyka pająk pająka 

- Cześć, co robisz? 

- Gram w motylki. 

- Skąd masz? 

- A, ściągnąłem sobie z sieci... 

               @@@                                                          

 

Generał na apelu mówi 

do żołnierzy: 

- Żołnierze - wódka 

zabija!  

A oni na to: 

- My się śmierci nie 

boimy! 

       @@@ 

Wściekły lekarz 

wyrzuca pacjenta: 

- Więcej mi tu nie 

wracaj! - krzyczy do niego na do widzenia. 

- Co się stało?- pyta zdziwiona pielęgniarka. 

- Od pięciu lat leczę na żółtaczkę, a on dopiero teraz mówi, 

że jest Chińczykiem! 
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- 1 listopad z pierwszej 

niedzieli 

- 2 listopada oficjum za 
zmarłych str.525 

- od nieszporów 2 

listopada III tydzień - 
okres zwykłego 

- od nieszporów 9 

listopada IV tydzień - 
okres zwykłego 

- od nieszporów 16 

listopada I tydzień - 
okres zwykłego 

- od nieszporów 23 listopada III tydzień - okres 

zwykłego 
- od nieszporów 2 listopada III tydzień - okres 

zwykłego 

- 29 listopada Wszystkich Świętych Zakonu 
Serafickiego oficjum 

ze str. 516    
 

 

 
 

Szczęść Boże.  
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Dzień skupienia i modlitwy w intencji Pokoju - 26 października 

2013 r. o godz. 11.00 w Kościele św. Antoniego ul. enatorska.  

Po spotkaniu odbędzie się zebranie przełożonych.  

 

 

 

 

 

 

Wspólnota przy klasztorze Ojców 

Kapucynów na ul. Miodowej zaprasza 17 

listopada 2013 r. o godz. 15.00 na spotkanie 

modlitewno-braterskie ku czci patronki FZŚ 

św. Elżbiety Węgierskiej. Po uroczystej 

Mszy świętej i modlitewnym skupieniu 

zapraszamy na radosną agapę. 
 

 

 

Przypominamy, że od września rozpoczął się nowy rok 

w nowicjacie i junioracie. 
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NASZA OK ŁADKA: 
 

Od lewej na zdjęciu na czwartej stronie okładki:  

Asystent Generalny - o.Jose Antonio Cruz Duarte OFM 

(Brazylia), Asystent Narodowy - o.Alojzy Pańczak OFM, 

Sekretarz Narodowy – br.Zygfryd Smarzyk, Skarbnik Narodowy 

i Radna ds. Młodzieży Franciszkańskiej – s.Anna Jagosz, 

Przełożona Narodowa – s.Joanna Berłowska, Zastępca 

Przełożonej Narodowej – s.Maria Kos, Delegat do Rady 

Międzynarodowej – s.Emilia Nogaj, Radny ds. formacji – 

s.Jolanta Bogdanów, Radna – s.Barbara Lis, Asystent 

Narodowy - o.Andrzej Romanowski OFMCap. 

W drugim rzędzie od lewej: 

Delegat Przełożonej Generalnej br.Tibor Kauser (Węgry), 

Zastępca delegata do Rady Międzynarodowej – br.Henryk 

Lasończyk, Asystent Narodowy - o.Marian Jarząbek 

OFMConv. 
zdjęcie s. Jadwiga Gajewska 

 
DROGA FRANCISZKAŃSKA 

Wydawca: Rada Regionu Warszawskiego 
ul. Zakroczymska 1, 00-225 Warszawa 

Red. naczelny s. Małgorzata Łączyńska tel. 609 096 292, 
e-mail ml54@op.pl 

Opiekun Duchowy o. Marian Jarząbek, 
tel. 22/831 20 31 wew.127, kom. 607 958 500, 

e-mail marian-jarzabek@wp.pl 
Korekta: s. Maria Pawlina 

Kolportaż: s. Halina Wasilewska 505 100 433, 22/648 62 33, 
 s. Natalia Wielecka tel.695 206 551 e-mail natalia.wielecka@gmail.com 

 

Redakcja składa podziękowanie wszystkim, którzy biorą czynny udział w jej 

tworzeniu i zaprasza do dalszej współpracy. Zastrzegamy sobie prawo zmiany 
tytułów i skracania tekstów. 

Prosimy o przesyłanie materiałów na e-mail s. redaktor naczelnej lub 
opiekuna duchowego. 
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