


SŁOWEM NA POWITANIE

Czas upływa tak szybko! Dla naszych alum-
nów kończy się kolejny rok formacji i stu-
diów seminaryjnych. Kiedy do Waszych 

rąk dotrze ten numer pisma „Nasze Życie”, bra-
cia będą już na praktykach duszpasterskich oraz 
w różnych miejscach, gdzie posługują franciszkań-
scy zakonnicy na co dzień, czyli tak często pośród 
Was. Pewnie podczas tych wakacji, gdy spotkają 
się z Wami, sami zaproszą do lektury kolejnego 
numeru naszego pisma. To właśnie z możliwości 
tak bezpośredniego i bliskiego spotkania z Wami, 
drodzy Czytelnicy, zrodziła się tematyka obecne-
go numeru „Naszego Życia”. Dlatego, że podczas 
wakacji mają możliwość bycia pośród Was, spo-
tykają się z pytaniami: „A dlaczego wasz habit jest 
czarny?”, „A ten biały sznur z węzełkami co ozna-
cza?”, „Jak to jest z tymi franciszkanami, jedni są 
na czarno, inni na brązowo?”, „Dlaczego zostałeś 
akurat franciszkaninem?” itp.  Stąd obecny tytuł: 
„Franciszkanin, czyli kto?”, a wraz z tytułem próba 
lepszego przedstawienia się, której w artykułach 
podjęli się bracia alumni. Zapraszam z całego ser-
ca do tej formy jeszcze bliższego poznania się. 

Wszystkich Czytelników zapewniamy o naszej 
modlitwie, prosząc, aby Boże błogosławieństwo 
ogarniało Wasze codzienne sprawy i całe życie.

Pewnego razu szedłem w habicie po jakimś 
osiedlu w Warszawie. Gdy zobaczyli mnie 
młodzi ludzie, zaczęli mówić do siebie: „Ej, 

zobacz, ksiądz idzie!”. I wszystko byłoby w po-
rządku, gdyby nie zorientowali się, że coś tu nie 
gra. Czarna tunika – no dobrze, ale co tu robi jesz-
cze czarny kaptur i biały sznur? Po chwili zawaha-
nia ktoś z nich dodał: „Eee, to chyba nie ksiądz...”. 

Takich sytuacji nie jest mało. Ludzie, którzy spo-
tykają Braci Mniejszych Konwentualnych, czasem 
nie wiedzą do końca, kim oni właściwie są. Nie-
rzadko pytają: „Dlaczego, skoro jesteście fran-
ciszkanami, nosicie czarny, a nie brązowy habit?”, 
„Czemu konwentualni?”, „Jaki jest wasz chary-
zmat?”. Te i inne pytania sprawiły, że postanowili-
śmy podjąć ten temat w naszym czasopiśmie.

Kto wie? Może lektura tego numeru skłoni Was, 
drodzy Czytelnicy, do pójścia śladem naszego 
założyciela, św. Franciszka z Asyżu? Patrząc na 
jego życie, można śmiało powiedzieć, że był tak 
zakochany w Jezusie, że świata poza Nim nie wi-
dział, albo inaczej: widział świat, ale jedynie jako 
dowód Jego miłości. I takiego Franciszkowego 
spojrzenia sobie i Wam z całego serca życzę.

Drodzy Czytelnicy, 
Przyjaciele naszego Seminarium! Pokój i Dobro!
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Mów, Panie, 
bo sługa Twój słucha

Zaczęło się tak, jak zaczęło się 
wszystko: świat, człowiek, odkupie-
nie – od słowa Boga. Św. Franciszek 
od początku swojej przemiany był 
radykalnym słuchaczem Bożych 
słów. W Testamencie, który pozosta-
wił przed śmiercią swoim braciom, 
stwierdza, że życie, które rozpoczął, 
nie było jego wymysłem, ale obja-
wieniem otrzymanym od Boga! Był 
zdeterminowany w swoim postępo-

waniu, ponieważ wiedział, że wypeł-
nia wolę Bożą. Z tego źródła wypły-
wało wszystko. Św. Franciszek był 
gotowy oddać życie za to, co powie-
rzył mu jego Pan. Był pewien tego, 
co zostało mu powierzone – chary-
zmatu. Dlatego też chciał, aby ten 
charyzmat przejęli i kontynuowali 
bracia, którzy do niego przyszli. Oby 
tak nadal było.

Chrystus, przemawiając do Fran-
ciszka w kościele św. Damiana, po-
prosił o odbudowę Kościoła. Bieda-

czyna z Asyżu natychmiast podjął 
się pracy w świątyni, sądząc, że tego 
oczekuje od niego Pan. Dopiero 
z czasem zrozumiał, że Jezus wzy-
wał go do odbudowy innej budowli, 
która stawała się ruiną. Zrozumiał, 
że chodzi tutaj o Mistyczne Ciało 
Chrystusa.

Wymowne, że w centrum tego 
powołania stoi Chrystus Ukrzyżo-
wany, którego wizerunek znajduje 
się na ikonie w kościele św. Damia-
na. Oznacza to, że cała odbudowa, 

Św. Franciszek z Asyżu jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych świętych Kościoła katolic-
kiego. Nawet ludzie, którzy nie są chrześcijanami, znają go i szanują. Jednak miasto Asyż pamięta 
jeszcze Franciszka Bernardone – bogatego, próżnego, rozrzutnego i grzesznego młodzieńca, któ-
ry chciał jedynie bawić się w życiu, czy nawet bawić się życiem. Co takiego wydarzyło się wła-
śnie w jego życiu, że ów młodzieniec został ostatecznie nazwany drugim Chrystusem? Franciszek 
Bernardone, który stał się św. Franciszkiem z Asyżu, jest i pozostanie zawsze tajemnicą, wyzwa-
niem, nadzieją i wyrzutem sumienia dla ludzi wszystkich czasów. 

nie-na-żarty słowem Bożym
Św. Franciszek
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której miał dokonać św. Franciszek, 
miała być po prostu powrotem do 
fundamentu, jakim jest Chrystus 
Ukrzyżowany, Jego miłość, Euchary-
stia, sakramenty i słowo Boże.

Tak po prostu

Św. Franciszek nie był „słucha-
czem oszukującym samego siebie, 
który przysłuchuje się tylko słowu, 
a nie wypełnia go” (Jk 1,22). Gdy pew-
nego dnia usłyszał Ewangelię o tym, 
że uczniowie Chrystusa nie mają po-
siadać złota ani srebra, ani pieniędzy, 
że nie mają nosić w drodze toreb, sa-
kiewek czy chleba, że nie mają mieć 
obuwia ani dwóch tunik, lecz że mają 
głosić królestwo Boże i pokutę (por. 
Łk 9,1-6), zaraz napełniony łaską Du-
cha Świętego rzekł: „To jest to, cze-
go chcę. To całym 
wnętrzem pragnę 
czynić!”. I nie za-
stanawiał się, co 
inni o nim pomy-
ślą, co powiedzą, 
jak zareagują, ale natychmiast zdjął 
obuwie ze stóp, odłożył laskę, którą 
do tej pory trzymał w rękach, zado-
wolił się jedną – dość nędzną – tuni-
ką i zastąpił pas sznurem. I wszystkie 
wskazania Ewangelii, które usłyszał, 
starał się zachowywać do końca ży-
cia z największą pilnością.

Franciszek przekonywał, że lite-
ra słowa Bożego zabija tych, którzy 
nie chcą postępować według Ducha 
Bożego, ale chcą uchodzić za mą-
drzejszych od innych i w ten sposób 
zdobyć wielkie bogactwa. Pierwsza 
reguła, którą ułożył dla pragnących 
żyć Ewangelią, była zbiorem cytatów 
z Pisma Świętego. I tyle im wystarcza-
ło, bo „drogi Pańskie są proste: kro-
czą nimi sprawiedliwi, lecz potykają 
się na nich grzesznicy” (Oz 14,10). Dla 
braci wiara w Chrystusa i bycie Jego 
uczniem było proste. Mieli Ewangelię 
i żyli nią. Tyle.

W życiu św. Franciszka zadziwia 
także posłuszeństwo, jakim się kie-
rował wobec papieża. Spróbujmy 
sobie wyobrazić to, co wydarzyło 
się naprawdę: św. Franciszek razem 
z braćmi idzie do ówczesnego pa-
pieża Innocentego III z tekstem na-
pisanej przez siebie reguły, która jest 
zbiorem fragmentów słowa Bożego, 
i pyta zupełnie poważnie, czy może 
tak żyć w Kościele? A gdyby papież 
powiedział, że nie? Co wtedy? W tym 
czasie powstawało wiele ruchów reli-
gijnych, które prezentowały poglądy 
zbliżone do myśli św. Franciszka. Jed-
nak to, co wyróżniało Świętego od in-
nych, to jego posłuszeństwo Kościo-
łowi. Biedaczyna podkreślał je już 
w pierwszym rozdziale zatwierdzonej 
reguły: „Brat Franciszek przyrzeka 
posłuszeństwo i uszanowanie papie-

żowi Honoriuszowi 
i jego prawnym na-
stępcom, i Kościo-
łowi Rzymskiemu. 
A inni bracia mają 
obowiązek słuchać 

brata Franciszka i jego następców”. 
Św. Franciszek wiedział przecież, że 
Mistrz wezwał go do od-budowy Ko-
ścioła, a nie do budowy czegoś, cze-
go nie było do tej pory. Dlatego nie 
chciał on stwarzać swojego, nowego 
super Kościoła. Wiedział, że Kościół 
Chrystusowy, który wołał o reanima-
cję, jest jeden. 

Pan dał mi braci

Nie potrzeba było wiele czasu, 
aby wokół Biedaczyny z Asyżu zaczę-
li gromadzić się ci, którzy chcieli żyć 
tak samo jak on. Widzieli w nim ko-
goś, kto żyje inaczej, kto jest inny niż 
wszyscy, kto żyje prawdą, kto całym 
sobą i bezkompromisowo przylgnął 
do Chrystusa i Jego nauki. Św. Fran-
ciszek nie musiał dużo mówi, głosić 
konferencji o naśladowaniu Chrystu-
sa – jego własne życie pociągało in-
nych i wyjaśniało wszystko. Ono było 

największym świadectwem prawdzi-
wości tej drogi. Tak powstał Zakon 
Braci Mniejszych, do którego bardzo 
szybko przylgnęło dookreślenie 
Konwentualnych, z racji tego, że gro-
madzili się oni, aby żyć wspólnie 
w dużych klasztorach (konwentach). 
Potrzeby Kościoła i ludzi im powie-
rzanych poprowadziły jednak tych 
braci do posługi w parafiach oraz na 
uniwersytetach.

Początkowe lata życia Zako-
nu i jego istotę wspaniale ukazuje 
pierwsze zdanie Reguły, którą od św. 
Franciszka przejęli jego towarzysze: 
„Reguła i życie braci mniejszych po-
lega na zachowywaniu świętej Ewan-
gelii Pana naszego Jezusa Chrystusa 
przez życie w posłuszeństwie, bez 
własności i w czystości”. Oto cała 
tajemnica Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych – Ewangelia. Mało? 
Zbyt prosto? Naiwnie? A może wła-
śnie tylko o to chodzi w naszym ży-
ciu, o Chrystusa i Jego Ewangelię? 
Św. Franciszek to zrozumiał, jego 
bracia się tego nauczyli, Kościół to 
wszystko rozeznał i potwierdził. Czas 
jednak boleśnie uczy nas, nieudol-
nych naśladowców św. Franciszka, 
jednego – wiemy, jak żyć, a wciąż 
żyjemy, jak żyjemy. 

Jeśli jednak Ty, Bracie, Siostro, 
rozumiesz Chrystusa tak, jak zrozu-
miał Go św. Franciszek z Asyżu, jeśli 
jesteś na tej samej drodze, na której 
Franciszek Bernardone stał się św. 
Franciszkiem z Asyżu, jeśli wiesz 
o tym, że Pan wzywa Ciebie dzisiaj 
do odbudowy Jego Kościoła, to idź. 
Idź, mimo tego, że może się boisz. 
Idź, bo wzywa Cię Mistrz. Idź i nie 
zapominaj o Jego krzyżu, o Jego 
Ewangelii, o Jego miłości, którą chce 
nas nieustannie obdarzać w sakra-
mentach. Nie oglądaj się na innych, 
na to, jak żyją – czy dobrze, czy nie, 
ale idź, bo tylko wtedy dojdziesz do 
celu, do Niego. ■

To jest to, czego chcę. 
To całym wnętrzem 

pragnę czynić!
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Charyzmat – dar Boży

Istnieje dowcip, że nawet sam papież 
nie zna liczby zakonów i zgromadzeń 
zakonnych, które istnieją w Kościele ka-
tolickim. Jest w tym pewna prawda, po-
nieważ liczba ta sięga kilku setek. Lecz 
w tej potężnej ilości nie da się znaleźć 
identycznych wspólnot zakonnych, na-
wet wtedy, gdy zakonnicy i zakonnice 
prowadzą bardzo podobne życie. Każ-
dy zakon ma coś, co jest właściwe tylko 
jemu, coś, co wyróżnia go wśród innych. 
Te charakterystyczne cechy należą do 
charyzmatu zakonu. Nie są to wyłącznie 
jakieś zewnętrzne cechy, takie jak kolor, 
krój lub w ogóle posiadanie habitu, ale 
chodzi o coś głębszego, o pewien styl by-
cia, sposób realizacji powołania zakon-
nego, realizacji posłannictwa ewange-
licznego. Warto podkreślić, że charyzmat 
zakonu przede wszystkim jest darem 
Ducha Świętego i jest skierowany ku do-
bru całego Kościoła. Charyzmat ma ścisły 
związek z osobą założyciela. Najczęściej 

jest tak, że charyzmat wspólnoty zakon-
nej wypływa z osobistych doświadczeń 
założyciela, który pod natchnieniem Du-
cha Świętego toruje drogę, którą z apro-
baty Kościoła idą jego duchowi synowie 
i córki.

Do wielkiego bogactwa Kościoła, ja-
kim są zakony, należy m.in. liczna rodzi-
na zgromadzeń zakonnych i zakonów 
franciszkańskich. Oto już ponad 800 lat        
św. Franciszek z Asyżu inspiruje i porywa 
serca mężczyzn i kobiet, którzy wstępują 
na drogę powołania franciszkańskiego, 
aby w świecie i za murami klasztorów żyć 
dla Jezusa i z Jezusem. 

Zachwycające jest to, że św. Fran-
ciszek nie planował zakładać żadnych 
zakonów. On po prostu chciał żyć Ewan-
gelią i naśladować naszego Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa. Biedaczyna z Asyżu 
nie raz powtarzał, że to Pan dał mu bra-
ci, a w swoim Testamencie napisał tak: 
„Gdy Pan zlecił mi troskę o braci, nikt mi 

nie wskazywał, co mam czynić, lecz sam 
Najwyższy objawił mi, że powinienem żyć 
według Ewangelii świętej” (T 14). Właśnie 
w tych słowach kryje się sedno francisz-
kańskiego charyzmatu, a mianowicie 
radykalne życie świętą Ewangelią w po-
słuszeństwie, bez własności i w czystości. 

Sprawa oczywista, że zainteresowa-
niem niniejszego artykułu jest Zakon 
Braci Mniejszych Konwentualnych. Już 
pełna jego nazwa wiele mówi o naszym 
charyzmacie.

„Brat”, czyli kto?

W Polsce w odniesieniu do naszego 
zakonu można często usłyszeć określe-
nie Ojcowie Franciszkanie. Ta nazwa mija 
się nieco z rzeczywistą istotą naszego za-
konu, który przede wszystkim jest Zako-
nem Braci. Powyższa rozbieżność może 
wynikać z szacunku i charakteru ojcow-
skiej posługi, którą przez wieki nieśli nasi 
współbracia kapłani na terenach Rzeczy-

Wielu młodych mężczyzn i kobiet pragnących obrać życie zakonne stoi na rozdrożu, ponieważ nie 
zawsze odczuwają powołanie do konkretnego zakonu. Na drodze poszukiwania i rozeznania może ro-
dzić się wiele pytań. Jak rozpoznać, który zakon jest właściwy? Dokąd konkretnie woła mnie Bóg?
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TEMAT NUMERU
pospolitej. Braterstwo we wspólnocie 
chrześcijańskiej, a w tym we wspólnocie 
zakonnej, zawsze ma swoje podstawowe 
źródło w relacji Boga Ojca do każdego 
z nas. Wobec Boga, który jest Najświęt-
szym Stwórcą, dawcą życia, źródłem 
bezpieczeństwa i dobra, nie można czuć 
się inaczej jak dziecko. Właśnie z tego po-
czucia dziecięctwa Bożego wypływa sens 
i istota prawdziwego braterstwa, jakie 
tylko może zaistnieć między ludźmi. Św. 
Franciszek nie określa sam siebie inaczej 
niż brat: „Ja, brat Franciszek, najmniejszy 
wasz sługa” (T 41). Święty widział w każ-
dym człowieku i w każdym stworzeniu 
swojego brata i siostrę. W ostatnich la-
tach życia wyśpiewał on słynną Pieśń 
Słoneczną, która jest hymnem pochwały 
i uwielbienia Boga za cały świat stworzo-
ny. Jakże mocne są słowa św. Franciszka, 
w których mówi: „Pochwalony bądź, Pa-
nie mój, przez siostrę naszą śmierć ciele-
sną, której żaden człowiek żywy uniknąć 
nie może” (PSł 12). Jeżeli nawet śmierć 
cielesna jest dla nas siostrą, to jak można 
inaczej niż BRATEM traktować każdego 
bliźniego? 

Niezwykłym darem, który otrzymuje 
każdy zakonnik, jest dar braci. W formule 
ślubów zakonnych Braci Mniejszych Kon-
wentualnych wypowiada się m.in. na-
stępujące słowa: „Całym sercem oddaję 
się tej braterskiej wspólnocie”. W oczach 
świata pójście do zakonu jest wielką 
stratą, ale Pan Jezus jest gwarantem 
wielkiej obietnicy: „Każdy, kto dla mego 
imienia opuści dom, braci lub siostry, 
ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć 
tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”                   
(Mt 19,29), a my jesteśmy świadkami, że 
w zakonie otrzymaliśmy stokroć więcej. 

Bycie „mniejszym”

W Regule Niezatwierdzonej czytamy 
następujący zapis: „Wszyscy bez różnicy 
niech nazywają się braćmi mniejszymi” 
(1Reg 6,3). Bycie bratem jest nierozłącz-
nie związane z mniejszością. Św. Franci-
szek porównuje stan brata mniejszego 

z wodą, która zawsze dąży tam, gdzie jest 
niżej, bo to jest dla niej właściwe miej-
sce. Tak i brat mniejszy ma szukać tego, 
co jest niższe, bo sam Pan Jezus nas do 
tego wzywa: „Uczcie się ode Mnie, bo je-
stem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29). 
Niezwykłym pięknem franciszkańskie-
go powołania jest zakorzenienie życia, 
całej tradycji i prawodawstwa zakonu 
w Piśmie Świętym. Kiedy nawet pobież-
nie spojrzy się na pisma św. Franciszka, 
można zobaczyć bogactwo fragmentów 
zaczerpniętych z Biblii. Św. Franciszek nie 
tylko cytuje słowa naszego Zbawiciela, 
lecz nimi żyje i to żyje w sposób radykal-
ny. W ciągu dwóch tysięcy lat chrześci-
jaństwo przeżywało przeróżne kryzysy 
i próby, często podnosiły się głosy, że nie 
da się żyć Ewangelią. Dzisiaj także słyszy-
my z różnych stron, że Ewangelia jest zbyt 
wymagająca, że w dzisiejszych czasach 
jest ona nieaktualna, że trzeba pewne 
kwestie moralne zinterpretować inaczej. 
Te i podobne głosy nie uwzględniają cze-
goś niezmiernie, a nawet szalenie waż-
nego, tego, co w pełni uświadomił sobie   
św. Franciszek, że „człowiek jest tym tyl-
ko, czym jest w oczach Boga i niczym wię-
cej” (Nap 19,2). 

Na Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ob-
jawił nam drogę do prawdziwej dosko-
nałości: „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, 
umyłem wam nogi, to i wyście powinni 
sobie nawzajem umywać nogi” (J 13,14). 
Brat mniejszy nade wszystko dąży ku na-
śladowaniu Jezusa w Jego ogołoceniu. 
Bycie mniejszym polega także na posta-
wie dziękczynienia Bogu za dar wszelkie-
go dobra i życia i nieprzypisywanie sobie 
niczego, bo wszystko w swojej istocie 
pochodzi od Stwórcy. Szczególnym miej-
scem, w którym przejawia się nasz cha-
ryzmat bycia mniejszym, jest wierność 
i posłuszeństwo papieżowi. Pierwszy 
rozdział Reguły naszego zakonu brzmi: 
„Reguła i życie braci mniejszych pole-
ga na zachowywaniu świętej Ewangelii 
Pana naszego Jezusa Chrystusa przez 
życie w posłuszeństwie, bez własności 
i w czystości. Brat Franciszek przyrzeka 

posłuszeństwo i uszanowanie papieżowi 
Honoriuszowi i jego prawnym następ-
com, i Kościołowi Rzymskiemu. A inni 
bracia mają obowiązek słuchać brata 
Franciszka i jego następców” (2 Reg 1). 
Warto uważnie wsłuchać się w te słowa, 
ponieważ wiele one mówią.

Konwentualność

Rodzina zakonów franciszkańskich 
jest naprawdę duża, ale do tradycyjnych 
męskich zakonów należą: Zakon Braci 
Mniejszych Konwentualnych, Zakon Braci 
Mniejszych oraz Zakon Braci Mniejszych 
Kapucynów. Każdy z tych zakonów na 
swój właściwy sposób realizuje charyzmat 
bycia bratem mniejszym. Może na pierw-
szy rzut oka wydawać się, że dodatek Kon-
wentualni oznacza pewną modyfikację, 
czyli stanowi jakiś odłam od pierwotnego 
zakonu, ale tak nie jest. Już w XIII w., kiedy 
powstali bracia mniejsi, w obrębie jedne-
go zakonu istniało kilka nurtów, a jednym 
z nich był konwentualizm. Ta nazwa Kon-
wentualni pochodzi od łacińskiego con 
venire, czyli zbierać się razem. Właściwie 
mówiono konwentualni o tych braciach, 
którzy nie prowadzili życia pustelniczego. 
Powstające klasztory nazywano konwen-
tami, w których miało się gromadzić co 
najmniej 13 braci. Duży konwent mógł 
prowadzić duszpasterstwo, bracia mogli 
głosić kazania i spowiadać, prowadzić 
studia i posiadać bibliotekę. Wszystko, 
aby idąc za potrzebami Kościoła, sku-
teczniej głosić Ewangelię jako wspólnota 
braci, żyjąc w ubóstwie rozumianym jako 
korzystanie z rzeczy koniecznych do życia 
i przepowiadania.

Zakon Braci Mniejszych Konwentu-
alnych należy do zakonów kontempla-
cyjno-czynnych, oznacza to, że na pierw-
szym miejscu znajduje się kontemplacja 
Boga, a cała działalność apostolska jest 
jej skutkiem. Brat mniejszy konwentual-
ny, czyli franciszkanin, to jest ten, który 
przede wszystkim pragnie posiąść Ducha 
Pańskiego, pragnie kochać Boga całym 
sercem i nieść światu świętą Ewangelię. ■
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Kto zmierzył wody morskie swą 
garścią i piędzią wymierzył 
niebiosa? Kto zawarł ziemię 

w miarce? Kto zważył góry na wadze 
i pagórki na szalach? Kto zdołał zba-
dać ducha Pana?” (Iz 40,12-13). Te 
słowa z Księgi Izajasza są świetnym 
wprowadzeniem do podjęcia tematu 
działalności franciszkanów we współ-
czesnym świecie. Już teraz pokornie 
uderzę się w pierś i od razu zapowiem, 
że opiszę tylko pewien skrawek działal-
ności naszego Zakonu, z pominięciem 
tematu misji. Na temat franciszkanów, 
którzy przekraczają granice państw 
i niosą Chrystusa światu, przeczytać 
można więcej w dziale misyjnym na-
szej gazety, do którego serdecznie od-
syłam. Niemożliwe jest wyczerpanie 
tak obszernego wątku w takim krótkim 
tekście. I z całą pewnością po prze-
czytaniu artykułu nie będzie można 
powiedzieć, że całkowicie znamy już 
Zakon Braci Mniejszych Konwentual-

nych. Jednak ufam, że chociaż odro-
binę przybliżę Cię, drogi Czytelniku, 
do franciszkańskiej rzeczywistości. 
Postaram się wybrać najciekawsze ini-
cjatywy, w które zaangażowani są moi 
bracia. 

DMK

Dom Pojednania i Spotkań im. św. 
Maksymiliana M. Kolbego, założony 
został przez gdańską prowincję fran-
ciszkanów. Dzięki tej placówce możli-
we staje się organizowanie międzyna-
rodowych spotkań, tam też kształcą 
się uczestnicy Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży. W DMK na stałe 
mieszka trzyosobowa wspólnota fran-
ciszkańska. Jest to również ośrodek 
rekolekcyjny, który przyciąga z całej 
Polski ludzi szukających Boga. Jednak 
żeby nie przekazywać suchych infor-
macji, poprosiłem braci i pracowników 
DMK, aby w prostych słowach opowie-

dzieli mi, co w nim się dzieje. Z jednego 
ze świadectw dowiedziałem się, że jest 
to prawdziwie dom pojednania i spo-
tkań. To nie są tylko puste słowa, ale 
tam prawdziwie ludzie spotykają się 
z Bogiem i z sobą nawzajem. Bo przy-
jeżdżają różni ludzie, z różnymi poglą-
dami, a czas rekolekcyjny jest idealny 
do nawiązania relacji, podzielenia się 
sobą i swoją historią.  Często w refekta-
rzu (miejsce, gdzie zakonnicy jedzą po-
siłki) mają miejsce długie i konkretne 
rozmowy – prawdziwe spotkania. Bo 
można tak żyć albo rozmawiać z kimś, 
żeby się nie spotkać... a tutaj właśnie 
ludzie się spotykają. Też z samym sobą.

Niepokalanów

Kolejnym ważnym miejscem, znaj-
dującym się tym razem na terenie 
warszawskiej prowincji franciszkanów, 
jest klasztor całkowicie oddany Mat-
ce Bożej Niepokalanej. Stąd właśnie 

Czym jest dusza w ciele, tym są w świecie franciszkanie. Duszę znajdujemy we wszystkich 
członkach ciała, a franciszkanów w miastach świata. Dusza mieszka w ciele, a jednak nie jest z cia-
ła; i franciszkanie w świecie mieszkają, a jednak nie są ze świata. Parafrazując słowa z Listu do 
Diogneta, zobaczmy, czym Bracia Mniejsi Konwentualni zajmują się w dzisiejszym świecie.

Franciszkanie dzisiaj

„
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wzięła się nazwa Niepokalanów. Za-
łożył go św. Maksymilian Maria Kolbe, 
który przybył na to miejsce w 1927 r., 
razem z 20 braćmi. W bardzo krót-
kim czasie klasztor ten stał się naj-
liczniejszym klasztorem na świecie 
(w szczytowym momencie liczył ok. 
800 braci). Obecnie bracia posługu-
jący w Niepokalanowie kontynuują 
misję zdobycia świata dla Niepokala-
nej. Jak odbywa się to w praktyce? Do 
Niepokalanowa przyjeżdżają rzesze 
pielgrzymów z całego świata, którzy 
nieustannie zachwycają się tym, jak 
wielkie rzeczy Bóg zdziałał przez pro-
stych zakonników oddanych Maryi. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cie-
szą się rekolekcje prowadzone przez 
ojców i braci na terenie klasztoru 
i w pobliskim domu rekolekcyjnym 
w Niepokalanowie Lasku. W sposób 
szczególny chciałbym zaznaczyć, że 
w niepokalanowskiej bazylice w każ-
dą pierwszą sobotę miesiąca odbywa 
się spotkanie, w czasie którego można 
zawierzyć samego siebie i swoją rodzi-
nę Matce Bożej. W kwietniu tego roku 
w uroczystym zawierzeniu Niepoka-
lanej uczestniczyła schola z naszego 
seminarium. Jak 
zaświadczają bra-
cia, Bazylika Nie-
pokalanej Wszech-
pośredniczki Łask 
w Niepokalanowie, 
która nie należy do 
najmniejszych, była 
całkowicie zapeł-
niona, a liczba chętnych do włączenia 
się w tę modlitwę nieustannie wzra-
sta. Oprócz tego, bracia prowadzą wy-
dawnictwo, które powstało wraz z za-
łożeniem Niepokalanowa, a w którym 
drukowany jest m.in. „Rycerz Niepo-
kalanej” oraz „Nasze Życie”. Na tere-
nie klasztoru znajduje się siedziba 
Radia Niepokalanów, które jest naj-
starszą rozgłośnią katolicką w Polsce. 
Tuż obok znajduje się Instytut Maryj-
no-Kolbiański „Kolbianum”, który ma 
szerzyć cześć do Matki Bożej i propa-

gować dziedzictwo św. Maksymilia-
na drogą naukową. Studiując w Kol-
bianum, można przygotować się do 
zdobycia tytułu doktora z teologii ze 
specjalnością w mariologii. W niepo-
kalanowskim klasztorze funkcjonuje 
także Ochotnicza Straż Pożarna, któ-
rej członkami są bracia zakonni. Zo-
stała powołana do życia już w 1931 r., 
a posługa strażacka jest jedną z form 
apostolstwa i niesienia pomocy dru-
giemu człowiekowi.

San Damiano w Chęcinach

Św. Franciszek, kiedy spotkał na swo-
jej drodze budzącego odrazę trędowate-
go, od którego ludzie uciekali, podszedł 
do niego z miłością. Duchowi synowie 
św. Franciszka, którzy żyją w XXI w., 
wprowadzają w życie przykład Serafic-
kiego Ojca, służąc trędowatym naszych 
czasów. Kim oni są? To narkomani, nie-
radzący sobie z nałogami, sięgający po 
dopalacze, którzy omijani są szerokim 
łukiem. To do takich ludzi posłani są 
franciszkanie dzisiaj. W 2004 r.  na tere-
nie krakowskiej prowincji franciszkanów 
powstał w Chęcinach Ośrodek Leczenia 

Uzależnień od Środ-
ków Psychoaktyw-
nych San Damiano. 
Tutaj uzależnieni od 
narkotyków czy in-
nych używek mogą 
podjąć terapię, któ-
ra trwa od 6 do 12 
miesięcy. W ośrodku 

panuje klimat prawdziwie Franciszkowy. 
Pomijając nazwę ośrodka, ściśle zwią-
zaną z życiem naszego Ojca, do proce-
dur medycznych, które są wykonywane 
przez wykwalifikowaną kadrę terapeu-
tyczną, wprowadzone są elementy du-
chowe i franciszkańskie. Dla przykładu, 
każdy pacjent dostaje znak Tau jako 
utożsamienie się z duchowością nasze-
go Zakonu i podjęciem pokuty. Przejście 
na kolejny etap terapii w społeczno-
ści terapeutycznej odbywa się zawsze 
w czasie Mszy św., w której uczestniczy 

cała wspólnota terapeutyczna oraz 
wspólnota klasztorna. Chęciny to feno-
men współpracy trzech społeczności: 
klasztornej (braci franciszkanów), tera-
peutycznej (ludzie uzależnieni leczący 
się w Ośrodku San Damiano) i lokalnej 
(mieszkańcy Chęcin i okolic).

Proste świadectwo

Na koniec przytoczę historię, któ-
ra przydarzyła mi się w ostatnie święta 
wielkanocne. Po zakończeniu Triduum 
Paschalnego, grupie osób zaangażowa-
nych w życie jednej z naszych francisz-
kańskich parafii zadałem proste pytanie:  
„Co zrobiło na was największe wraże-
nie? Co nowego Pan Bóg pozwolił wam 
odkryć w te święta paschalne?”. Minęła 
chwila ciszy i słyszę, że na jednym z męż-
czyzn ogromne wrażenie zrobiła obec-
ność braci i ojców na Liturgii Godzin. 
W tej parafii w czasie Triduum Paschal-
nego odmawiana jest Liturgia Godzin 
w kościele. Zakonnicy modlą się wspól-
nie z ludźmi świeckimi. Zaskoczyło mnie, 
że tak prosta, ale przeżyta z wiarą czyn-
ność może odnieść taki skutek. Dzięki 
tej sytuacji zdałem sobie sprawę, że jest 
w naszym Zakonie wielu braci, o których 
nie przeczytamy na pierwszych stronach 
gazet, a którzy realnie przyczyniają się do 
rozszerzania Królestwa Bożego na ziemi. 
Chcę w tym miejscu podziękować Bogu 
za braci, którzy z pokorą i sumiennie wy-
pełniają swoje proste obowiązki w za-
krystiach, klasztorach, parafiach i innych 
miejscach, których nie jestem w stanie 
tu wymienić. Pisząc o franciszkanach 
dzisiaj, błędem byłoby nie wspomnieć 
o tych ojcach, którzy wytrwale i z pasją 
pełnią posługę w konfesjonałach, służą 
swoją poradą jako kierownicy ducho-
wi czy posługują chorym w szpitalach. 
W naszych klasztorach są również bracia 
chorzy, którzy nie są w stanie pełnić już 
posługi wśród ludzi. Jednakże ich rola 
w pełnieniu misji zakonnej jest olbrzy-
mia. Ponieważ swoje cierpienia ofiaro-
wują Bogu i w ten sposób wypraszają  
światu wszelkie potrzebne łaski. ■

Duchowi synowie św. 
Franciszka, którzy żyją 
w XXI w., wprowadzają 

w życie przykład 
Serafickiego Ojca, służąc 

trędowatym naszych 
czasów.
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Gdziekolwiek bracia przebywają lub się spotkają, niech się od-
noszą do siebie nawzajem jak domownicy. I niech szczerze je-
den drugiemu przedstawia swoje potrzeby, bo jeśli matka żywi 
i miłuje swego syna cielesnego, to o ileż bardziej każdy powi-
nien żywić i miłować swego brata duchowego.

Z REGUŁY SERAFICKIEGO OJCA NASZEGO ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

TRZY GAŁĘZIE BRACI MNIEJSZYCH I TRZY KROJE HABITÓW.

JEDNA RODZINA FRANCISZKAŃSKA I JEDEN ZAŁOŻYCIEL –  

ŚW. FRANCISZEK Z ASYŻU
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Czemu w czarnym nas widzicie?

Rok 1209, Rzym, Bazylika Laterań-
ska. Ojciec Święty Innocenty III 
w obecności papieskiego dworu 

daje ustne pozwolenie na rozpoczęcie 
życia według Ewangelii Pana naszego 
Jezusa Chrystusa Franciszkowi z Asyżu 
i jego towarzyszom. Moment ten hi-
storycznie rozpoczyna dzieje Zakonu 
Braci Mniejszych. Pobożni mężowie po 
powrocie w swoje umbryjskie strony 
osiedlają się przy kościółku Matki Bożej 
Anielskiej, zwanym Porcjunkulą, który 
stanie się kolebką Zakonu. W 1223 r. 
bracia otrzymują od Stolicy Świętej pi-
semne zatwierdzenie szybko rozwijają-
cej się wspólnoty. Po śmierci świętego 
Biedaczyny pojawiły się we wspólnocie 
rozłamy, których powodem było różne 
spojrzenie na ideały zostawione przez 
Zakonodawcę. Już w wieku XIII nastę-
powały pewne złagodzenia Reguły, 
które potwierdzali papieże. Rodziło to 
bunt braci, dla których słowa święte-
go Patriarchy należało traktować do-
słownie i jako takie stosować do życia. 
W ten sposób zrodził się tzw. kierunek 
spirytualny, którego duchowymi ojcami 

byli Anioł z Clareno i Piotr Olivi. Niestety 
znaczna część z nich skończyła nie tylko 
poza Zakonem, ale i poza Kościołem, 
popadając w herezje.

Wewnątrz prawowiernej wspólnoty 
panował pewien nieformalny podział 
na dwa kierunki: konwentualny oraz 
obserwancki, który swój początek da-
tuje na rok 1368. Ten drugi od samego 
początku swojego istnienia cechowa-
ła wewnętrzna niezgoda i skłonność 
do kolejnych podziałów. Wiek XIV i XV 
przyniósł tzw. mniejsze reformy obser-
wantów, których najsłynniejszymi in-
spiratorami byli Paweł Trinci i Gentilis ze 
Spoleto. Powstały wtedy m.in.: reforma 
Gentilisa, Willakreacjanie, Koletanie, 
Marytanie czy Amadeici. Dodatkowo 
obserwanci dzielili się na dwa quasi 
niezależne ośrodki, których naturalną 
granicą były Alpy: cismontanistów i ul-
tramontanistów.

Papież Leon X bullą „Ite vos” z 1517 r. 
dokonał prawnego podziału Zakonu na 
Braci Mniejszych Konwentualnych i Bra-

ci Mniejszych Regularnej Obserwancji 
z własnymi generałami. Zatwierdził 
w ten sposób autonomię obserwan-
tów, dając im pieczęć Zakonu, a także 
próbując ich wewnętrznie zjednoczyć. 
W późniejszych wiekach nurt ten ulegał 
kolejnym podziałom. Główne gałęzie tej 
linii Zakonu od XVI w. to Reformaci, Ka-
pucyni, Rekolekci i Alkantaryści.

Aktualny wygląd franciszkańskiego 
drzewa to zasługa papieża Leona XIII 
i jego konstytucji „Felicitate quadam” 
z roku 1897. Po tzw. unii leoniańskiej ist-
nieją trzy gałęzie, które rozróżniamy po 
następujących skrótach: OFMConv, OFM 
oraz OFMCap (OFM to skrót od Ordo Fra-
trum Minorum – Zakon Braci Mniejszych). 
Konwentualizm odwołuje się do postaci 
św. Bonawentury i św. Antoniego, któ-
rzy byli zwolennikami kierunku umiar-
kowanego. Ojcami obserwancji są tzw. 
cztery ich filary: św. Bernardyn ze Sieny, 
św. Jan Kapistran, św. Jakub z Marchii 
oraz bł. Albert z Sarteano. Kapucyni swą 
genezę datują na rok 1525 i wiążą ją 
z osobą Mateusza Serafini Bascio. Warto 

Przechadzając się wąskimi uliczkami Asyżu, możemy spotkać trzech zakonników w różnych ha-
bitach. Każdy z nich, przedstawiając się, powie, że jest franciszkaninem. Po dłuższej rozmowie 
okaże się, że każdy ślubuje posłuszeństwo innemu ojcu ministrowi generalnemu, a każdy z tych 
przełożonych uważa siebie za pełnoprawnego następcę św. Franciszka z Asyżu. I jest to zgodne 
z prawdą... ale zacznijmy od początku.
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zauważyć, że myśl konwentualna Zako-
nu niejako zwyciężyła. Dziś to ich sposób 
życia wiedziony w klasztorach budowa-
nych w miastach i wśród ludzi cechuje 
również Braci Mniejszych i Kapucynów, 
a właśnie chęć życia w pustelniach, 
z dala od świeckich, zrodziła podziały.

Niezależność wszystkich trzech 
wspólnot sprawiła, że rozwijały się we-
wnątrz nich własne tradycje. Oprócz 
różnych nabożeństw, form apostolstwa 
czy architektury klasztorów charaktery-
zujących poszczególne gałęzie, również 
wyłoniły się własne kolory i kroje habi-
tów... ale wróćmy do początku.

Św. Franciszek rozpoczynając życie 
pokutne, nadał mu zewnętrzy wyraz 
w przyjętym przez siebie stroju. Przy-
wdział skromną tunikę, którą przepasał 
sznurem, przez co wyglądał na żebraka. 
Chciał w ten sposób naśladować Jezu-
sa Chrystusa ukrzyżowanego. Tomasz 
z Celano, pierwszy biograf Biedaczyny, 
napisał, że habit, według myśli Zako-
nodawcy, kształtem ma przypominać 
krzyż. Dziś nie potrafimy jednoznacz-
nie stwierdzić, jak dokładnie wyglądał 
strój pierwszych braci mniejszych, ale 
nie ulega wątpliwości, że był koloru 
popielatego. Nawiązywał do stroju um-
bryjskich chłopów. W Regule niewiele 
możemy przeczytać o wyglądzie ubio-
ru braci. Dlatego w kolejnych wiekach 
franciszkański strój przechodził różne 
przeobrażenia, często spowodowane 
koniecznością wynikającą z sytuacji 
politycznej. Tak Bracia Mniejsi Konwen-

tualni, obok popielatego, noszą czarne 
habity od rewolucji francuskiej, by w ten 
sposób upodobnić się do kleru diece-
zjalnego. Braci Mniejszych i Kapucynów 
charakteryzuje kolor brązowy, ale cechą 
wyróżniającą tych drugich jest brak koł-
nierza i długi spiczasty kaptur.

Jest wiele rzeczy, które dzielą po-
szczególne franciszkańskie rodziny. 
Dla historyka sztuki wystarczy jedno 
spojrzenie na klasztor czy kościół, by 
wiedzieć, którzy bracia go fundowali. 
Dla muzykoznawców wystarczy kilka 
dźwięków, by poznać, z jakiego nurtu 
brackiego pochodzi utwór. Zauważa 
się również różnice w kwestiach fi-
lozofii i teologii, w czym najbardziej 
zasłużyli się bracia Konwentualni, 
którzy byli kontynuatorami nauko-
wej myśli Zakonu. Jednocześnie 
należy zauważyć bardzo wiele rze-
czy wspólnych. Oczywiście funda-
mentem dla wszystkich jest Reguła                                 
św. Franciszka. Także postać Zało-
życiela jest wspólna wszystkim bra-
ciom, i to z niego, niezależnie od ko-
loru habitu, czerpie się inspiracje do 
odczytywania znaków czasu i formy 
życia na przestrzeni wieków. Charak-
terystyczna dla wszystkich gałęzi jest 
szczególna miłość do Najświętszej 
Maryi Panny, Królowej Zakonu Sera-
fickiego, a także pobożność pasyjna 
oraz nabożeństwo do Dzieciątka Je-
zus i Najświętszego Imienia Jezus. 
Szerzenie kultu św. Józefa oraz rodzi-
ców Matki Bożej, Joachima i Anny, to 
także zasługa całego Zakonu.

Ilu jest franciszkanów? Zacznę od 
początku... W roku 1208 do Franciszka 
przyłączyło się pierwszych trzech to-
warzyszy: Bernard z Quintavalle, Piotr 
Catani i Idzi. Rok później po ustne za-
twierdzenie Reguły do Rzymu udała się 
delegacja 12 braci. Na kapitule w Por-
cjunkuli w 1221 r. obecnych było już         
3 tys. zakonników. Jak wielki był roz-
wój rodziny franciszkańskiej, świadczą 
następujące dane: Obserwanci w mo-
mencie uzyskania autonomii liczyli ok. 
30 tys. braci. Konwentualnych zostało 
między 20 a 25 tys. Również Kapucyni 
po uzyskaniu niezależności rozwijali się 
bardzo dynamicznie. W roku 1619 było 
ich już prawie 15 tys. Największy rozwój 
liczebny datuje się na wiek XVII i XVIII.   
We wszystkich gałęziach liczba zakon-
ników wynosiła ponad 120 tys., którzy 
rozsiani byli po całym świecie. Od czasu 
rewolucji francuskiej obserwujemy spa-
dek liczby franciszkanów. Wpływ na to 
mają różne przemiany społeczne, fałszy-
we filozofie i idąca za nimi szerząca się 
bezbożność. Dziś na świecie jest w przy-
bliżeniu 14 tys. Braci Mniejszych (OFM), 
10,5 tys. Braci Mniejszych Kapucynów 
(OFMCap) oraz 4 tys. Braci Mniejszych 
Konwentualnych (OFMConv), a wśród 
nich nasza czterdziestoosobowa groma-
da łagiewnickich kleryków i juniorystów.

Gdy teraz, drogi Czytelniku, będąc 
w Asyżu, spotkasz kilku franciszkanów 
różnie ubranych, nie zdziwią Cię już ich 
zewnętrzne różnice. Co więcej, będziesz 
mógł zaimponować im znajomością ich 
nieprostej historii. ■
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W 1939 r. Polska znalazła się 
w niesłychanie trudnym po-
łożeniu. Z jednej strony za 

sąsiadów miała Niemców, a z drugiej 
Rosjan, którzy niedawno byli głów-
nymi zaborcami. Oba państwa znów 
postanowiły kosztem Polski realizo-
wać swoje wielkomocarstwowe inte-
resy. Hitler pod adresem Polski wy-
sunął swoje postulaty. Zażądał zgody 
na aneksję Wolnego Miasta Gdańska 
i budowę tzw. „korytarza” łączącego 
Niemcy z Prusami Wschodnimi. Posta-
wa polskiego rządu była jednak w tej 
kwestii nieustępliwa i stała się powo-
dem niemieckiej agresji. 1 września 
1939 r. w piątek o świcie Polska stała 
się pierwszym państwem europej-
skim, które przeciwstawiło się zbrojnie 
niemieckiej nazistowskiej agresji. I nie 
tylko niemieckiej. Gdy 17 września do-
szło do zbrojnej agresji Związku So-
wieckiego, w ogniu stanęły już wszyst-

kie granice Rzeczpospolitej, których 
łączna długość wynosiła 5,5 tys. kilo-
metrów. W kolejnych dniach wojny 
stało się jasne, że będzie to wojna inna 
od wszystkich. Terrorystyczne naloty 
na Wieluń czy Warszawę, osadzenie 
pierwszych więźniów w niemieckim 
obozie koncentracyjnym Stutthof, 
pierwsze egzekucje – masowe, doko-
nywane na ludności cywilnej nie tyl-
ko przez SS-manów, ale także przez 
żołnierzy Wermachtu pokazywały, że 
wojna ma mieć charakter straszliwy 
i totalny. Położenie geostrategiczne 
polskich sił było niekorzystne, a wy-
nikało z faktu oskrzydlenia z północy 
i południa przez siły niemieckie. Wo-
bec nowej strategii, jaką posługiwali 
się najeźdźcy, niedostosowany okazał 
się także przyjęty przez Polskę plan 
obrony. Rząd polski do końca liczył 
na sojuszniczą odsiecz z Francji i Wiel-
kiej Brytanii, która miała odciążyć siły 

polskie, a która nigdy nie nastąpiła. 
Polska walczyła więc osamotniona. 
Do legendarnych batalii kampanii 
wrześniowej należała obrona Wester-
platte, gdzie niewielka załoga składni-
cy tranzytowej w Gdańsku broniła się 
przez siedem dni przed przeważają-
cymi siłami przeciwnika z nielicznymi 
stratami własnymi. Należy obalić mit 
o polskiej kawalerii szarżującej na nie-
mieckie czołgi (koń był głównie środ-
kiem transportu). Wojsko polskie dys-
ponowało wieloma nowoczesnymi 
konstrukcjami, lecz nasycenie nową 
bronią było zbyt słabe. W wojnie tej ła-
mane były wszelkie umowy międzyna-
rodowe i normy międzyludzkie. Naj-
lepiej mówi o tym fakt, iż z ogromniej 
liczby polskich strat w II wojnie świa-
towej z ponad 5 milionów ofiar 300 
do 400 tys. to straty wśród żołnierzy. 
Zdecydowana większość to niewinna, 
bezbronna ludność cywilna. ■

Koniec lat trzydziestych XX w. był dla świata czasem napięć, konfliktów, narastającego egoizmu 
i polityki siły. Największe zagrożenie dla pokoju w Europie stanowiły Niemcy, które rządzone przez 
nazistów realizowały program budowania „tysiącletniej” III Rzeszy. Jako pierwsza ofiara Hitlera padła 
Austria, której aneksji dokonał 12 marca 1938 r. Ten akt oraz wkroczenie do Czechosłowacji były jaw-
nym podeptaniem postanowień traktatu wersalskiego zawartego po I wojnie światowej. 

80. rocznica wybuchu II wojny światowej
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o. Tomasz Szymczak, franciszkaninFELIETON

A jaki jest wasz charyzmat? 
Czym się zajmujecie?”. To 
jedno z pytań, którym lu-

dzie napadają zakonników różnej 
maści. Czy wasz charyzmat to szpi-
tale, czy może szkoły, czy duszpa-
sterstwo młodzieży, czy sanktuaria? 
Ale gdy zadasz takie pytanie fran-
ciszkanom, to z reguły zawieszają 
się, jak stary komputer, na kilka mi-
nut. Trzeba ich resetować. Nie wie-
dzą, co odpowiadać, bo pytanie nie 
trafia we właściwy punkt. Bo fran-
ciszkanie mogą się zająć i szpitalem, 
i szkołą, i młodzie-
żą, uniwersytetem 
i radiem, dokarmia-
niem fok i sprzą-
taniem lasu, pro-
wadzeniem akcji 
związanych z ochro-
ną nosorożca białego i organizacją 
mistrzostw świata w przebijaniu się 
przez tajgę. Ale nie jest aż tak waż-
ne to, co franciszkanie robią. To są 
tylko aplikacje, uruchamiane z sys-
temu operacyjnego. 

Jądrem systemu operacyjnego 
„franciszkanin” jest Ewangelia. A co 
tam w nim będzie śmigać, to już 
kompletnie nieważne. Ważne, żeby 
sam system był sprawny, wówczas 

najróżniejsze programy i aplikacje 
będą działać aż miło. Może dlatego 
franciszkanie są ciągle popularni 
i działają po 800 latach od pierw-
szego uruchomienia? Jeśli Twoim 
systemem operacyjnym jest praca 
w szpitalu i tę pracę w szpitalu za-
bierze ci zmiana ustrojowa, wojna 
albo coś innego, to co wówczas? Nic 
już nie działa! 

A franciszkanom możesz zabrać 
nauczenie w szkole. Nic im się nie 
stanie, zajmą się produkcją wałów 

korbowych. Albo 
otworzą restaura-
cję „U Marty i Ma-
rii”. Ewangeliczną 
taką (franciszkanie 
są nieco bardziej 
nieprzewidywalni, 

restauracja nazywałaby się zapew-
ne „U Zacheusza” albo „U Dobrych 
Łotrów”, a bar nazywałby się „Tyme-
usz”. Bar „Tymeusz”).  

Ale co to znaczy, że franciszka-
nie działają na systemie operacyj-
nym, który utkany jest z Ewangelii? 
To znaczy, że o ile jakaś ich działal-
ność, jakiś ich sposób bycia nie ma 
nic wspólnego z Jezusem Chrystu-
sem, to należy ją wykasować i wy-

ciąć. Albo przynajmniej potrakto-
wać programem antywirusowym. 
Franciszkanie będą zatem pasować 
do kosiarki, do porażki, do pracy 
z ubogimi, do biegania po podwór-
ku z dziećmi, do opieki nad starszy-
mi. Będą pasować do nocy spędzo-
nej na modlitwie. I będą pasować 
do wykładów na uniwersytecie, o ile 
będzie to w duchu służby i tak, żeby 
„ludzie widzieli dobre czyny w nas 
i chwalili Ojca, który jest w niebie”. 
Nie będą jednak jakoś za bardzo 
pasować do spektakularnych suk-
cesów, do wielkich dzieł przynoszą-
cych zyski, do karier. Jakoś chyba 
nie...

Ponieważ Ewangelia jest o cudow-
nych sprawach, które dzieją się w co-
dzienności, o spotkaniach z Bogiem 
w drodze do Emaus, przy łowieniu 
ryb i podczas wesela, to i franciszka-
nin musi „być o tym”. Franciszkanin 
musi być w spotkaniu z Bogiem w co-
dzienności. W normalnych okoliczno-
ściach. Tak naprawdę to wystarczy-
łoby, gdyby ktoś, patrząc na klasztor, 
mógł pomyśleć: „O, chrześcijanie!”. 
Tylko tyle i aż tyle. Więcej franciszka-
nom do bycia franciszkanami nie trze-
ba. No, może odrobina Franciszkowe-
go szaleństwa, do smaku. ■

Jądrem systemu 
operacyjnego 

„franciszkanin” jest 
Ewangelia.

FRANCISZKANIN, czyli kto?
„
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br. Wojciech Szutowicz, kurs III FELIETON

Pokój i Dobro czy Stres i Nerwy?

Gdy byłem dzieckiem, rodzice po-
słali mnie do szkoły muzycznej. 
Chciałem grać na perkusji, ale 

nie mogłem. No to może trąbka? Też 
nie. To niech będą te skrzypce. Koniec 
końców po sześciu latach nauki potra-
fiłem coś zagrać na skrzypcach, per-
kusji, ksylofonie, wibrafonie i pianinie. 
I znałem trochę podstawowej teorii. Ale 
nie wiązałem z tym przyszłości. Później 
chciałem też nauczyć się grać na gita-
rze, ale zabrakło motywacji lub czasu.

Wstąpiłem do postulatu w 2015 r. 
Miałem dużo wolnego czasu, więc wy-
korzystując informacje ze szkoły mu-
zycznej, nauczyłem się grać (trochę) na 
gitarze.

I nadszedł czas seminarium. Zapro-
ponowano mi dołączenie do zespołu 
Pokój i Dobro. Tylko że musiałbym się 
nauczyć gry na gitarze basowej. OK, 
chyba dam radę. Potem dowiedziałem 
się, że za trochę ponad pół roku będzie-
my nagrywać płytę. No, niech będzie.

Mimo wcześniejszych kontaktów 
z muzyką na próbach długo czułem 
się nieswojo. Reszta braci w zespole 

Zakon to miejsce, w którym Pan pozwala nam się rozwijać. W różnych dziedzinach życia. Jedną 
z tych dziedzin jest muzyka. Pan dał mi braci. Pan dał mi zespół Pokój i Dobro.

w  moich oczach była zawodowcami. 
A ja dopiero uczyłem się, jak się trzy-
ma bas w ręku. Jednak duża ilość prób 
i pozytywne nastawienie braci pomogły 
mi szybko robić postępy. Oprócz tego 
wsparcie Łuksza i Nikodema Pospie-
szalskich w tworzeniu płyty pozwoliły, 
że nie musiałem tylko plumkać poje-
dyncze dźwięki, ale grać coś konkret-
niejszego. Wszystko to dało mi na tyle 
pewności siebie, że gdy w zeszłym roku 
nagrywaliśmy płytę, czułem, że będzie 
dobrze. W chwili, gdy ten felieton jest 
przez Was czytany, nasza płyta powinna 
się już ukazać, lub zrobi to lada dzień. 
O samej płycie więcej na stronie 33.

A czym jest sam zespół? Zbieraniną 
braci, którzy potrafią coś zagrać, coś za-
śpiewać. Braci kleryków, oczywiście. To 
sprawia, że średnio co 3-4 lata zmienia 
się całkowicie skład zespołu, który od 
40 lat nieustannie funkcjonuje. Bracia 
jeżdżą po Polsce (i nie tylko) i dzielą się 
z ludźmi swoimi pasjami: muzyką i Bo-
giem. Może nawet bardziej Bogiem, bo 
zespół Pokój i Dobro to przede wszyst-
kim świadectwo żywej wiary, spotkania 
z Jezusem, franciszkańskiej radości, 
która ujawnia się m.in. w radosnej twór-

czości literackiej i kompozycyjnej. Tek-
sty piosenek są inspirowane Pismem 
Świętym, pismami Ojców Kościoła lub 
naszych świętych franciszkańskich albo 
duchowością franciszkańską w ogólno-
ści.

Ale zespół to nie tylko radość i zaba-
wa. To też trud częstych prób, napięć, 
nieporozumień. Przygotowania do 
koncertów i sprzątanie po nich, późne 
godziny powrotów do seminarium – to 
wszystko owocuje zmęczeniem.

Na szczęście nie jest to jedyne za-
jęcie w seminarium. Przede wszystkim 
jesteśmy zakonnikami, którzy przygo-
towują się do bycia kapłanami. Roz-
wój zespołu kosztem relacji z Jezusem, 
braćmi, kosztem studiów, formacji 
byłby ewidentną pomyłką. Zresztą bez 
głębokiej wiary nie mielibyśmy czym 
dzielić się z ludźmi, których spotykamy 
na wyjazdach.

Franciszkanin to naśladowca św. 
Franciszka, a ten zwany był kuglarzem 
Bożym, trubadurem. My, idąc za nim, 
chcemy śpiewać światu o miłości Boga, 
niosąc pokój i dobro. ■
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Kim dla Ciebie, współczesnego 
dominikanina, jest dzisiaj św. Domi-
nik?

To bardzo trudne, choć pozornie 
wydawałoby się proste pytanie. Dla 
mnie przede wszystkim jest Ojcem 
i człowiekiem głębokiej wiary i za-
ufania Panu Bogu. Jest osobą, któ-
ra zapoczątkowała nowy zakon bez 
wielkiego wkładu intelektualnego, 
bez wielkich dzieł pisanych, bez no-

wej reguły, a mimo wszystko to, co 
powstało, jest tak trwałe, że istnieje 
ponad 800 lat, i to bez podziałów. 
Gdy patrzę na swoją historię, widzę, 
że jest ona spleciona z historią ty-
sięcy dominikanów, również tych, 
którzy żyli przede mną. Mam też 
pewność, że droga życiowa św. Do-
minika musi pochodzić od Boga, bo 
gdyby było inaczej, Zakon już by nie 
istniał. Sam Jezus powiedział: „Po 
owocach ich poznacie” (Mt 7,20). 

Dla mnie bardzo ważna jest formuła 
profesji, którą każdy z nas składał, 
najpierw czasową, później wieczy-
stą. W formule profesji ślubujemy 
posłuszeństwo Bogu Ojcu, Matce 
Najświętszej, ale też św. Dominiko-
wi, dopiero na końcu przełożonym. 
Czasem się zastanawiam, czym jest 
posłuszeństwo św. Dominikowi.
Czy jest to tylko życie w posłuszeń-
stwie, ubóstwie i czystości? Czy całe 
moje życie jest takie, jakiego by on 

Rozmowa z o. Marcinem Ruteckim OP, sekretarzem polskiej prowincji dominikanów, duszpaste-
rzem dorosłych przy klasztorze św. Jacka na Freta w Warszawie.  

Św. Dominik w życiu dominikanina
KIM ON DLA MNIE JEST?
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oczekiwał? Czy jestem wierny chary-
zmatowi, jakim jestem kaznodzieją, 
a wreszcie, czy jestem w pełni wier-
ny Jezusowi, który jest fundamen-
tem mojego życia? Co by mi dziś po-
wiedział, gdyby mnie spotkał?

Jak scharakteryzowałbyś maryj-
ność św. Dominika, maryjność do-
minikańską? 

Trudno odpowiedzieć na pyta-
nie, jaka była maryjność św. Domi-
nika, gdyż nie ma na ten temat zbyt 
wielu tekstów źródłowych. Wiado-
mo jednak, że osoba Matki Bożej 
była zawsze dla niego ważna. Jak 
zaświadcza bł. Humbert z Romans, 
Najświętsza Dziewica bardzo wspie-
rała Zakon w czasie jego powsta-
wania i ma doprowadzić go do jego 
dobrego końca. Zakładam, że na 
końcu czasów, a nie wcześniej. Ten 
rys maryjny był już obecny od sa-
mego początku powstania Zakonu. 
Dominikanie noszą szkaplerz, któ-
ry jest wyrazem zawierzenia Matce 
Bożej. Tak jak wcześniej już powie-
działem, podczas profesji ślubujemy 
Matce najświętszej posłuszeństwo. 
Ponadto nasze Konstytucje zobo-
wiązują nas do codziennej modlitwy 
różańcowej, co jest dla mnie bardzo 
ważne i piękne. 

Dominikanie wyróżniają się 
w Polsce duszpasterstwem aka-
demickim. Czy ta forma ewange-
lizacji jest wpisana w charyzmat 
dominikanów? W jaki sposób dusz-
pasterstwo dominikańskie różni 
się od innych?

To jest dość skomplikowane py-
tanie, bo dotyczy współczesnej hi-
storii naszego Zakonu i polskiej pro-
wincji, ale spróbuję się z tym trochę 
zmierzyć. Zapytałeś o historię. 
Duszpasterstwa akademickie w Pol-
sce rozkwitły w XX w., i tak Domini-
kańskie Duszpasterstwo Akademic-

kie w Poznaniu powstało już w 1937 r. 
W ogóle kolebką dominikańskich 
duszpasterstw akademickich w Pol-
sce jest Poznań, jednak do lat 60. 
dominikanie nie założyli żadnego 
nowego ośrodka duszpasterstwa 
akademickiego. W 1963 r. powstało 
duszpasterstwo w Gdańsku. Później 
bardzo charakterystycznym miej-
scem stała się krakowska „Beczka”, 
założona w 1964 r. przez o. Toma-
sza Pawłowskiego OP. Na pewno 
była to wtedy odpowiedź na trud-
ne czasy komunizmu, gdzie oprócz 
Ruchu Światło-Życie nie było żad-
nej duszpasterskiej alternatywy 
dla młodzieży, w tym studenckiej. 
Dominikanie wypełnili tę lukę, sta-
rając się, by rzetelna formacja du-
chowa i intelektualna była skiero-
wana zarówno do studentów, jak 
i do wykładowców. Spotkało się to 
z dużym zainteresowaniem i zostało 
przyjęte z entuzjazmem. I tak jest do 
dziś, choć różnie to wygląda w róż-
nych miastach. Tam, gdzie istnieje 
większy ośrodek akademicki i jest 
nasz klasztor, czyli w Poznaniu, 
Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, 
Gdańsku i Lublinie, duszpasterstwa 
prężnie funkcjonują. Tworzymy lo-
kalne środowiska, które wpisują się  
w nasz charyzmat zamiłowania do 
nauki i poszukiwania prawdy oraz 
są bliskie naszemu dominikańskie-
mu spojrzeniu na rzeczywistość. 

Nie potrafię natomiast porów-
nać duszpasterstwa dominikań-
skiego z innymi formami duszpa-
sterstwa akademickiego. Po części 
wynika to z tego, że nie należałem 
do innej formacji niż moja, domi-
nikańska. Myślę, że istotniejsze jest 
postawienie pytania, czego studen-
ci szukają u nas? Co sprawia, że wła-
śnie tu szukają miejsca dla siebie? 
Dlaczego zostają? Wydaje mi się, że 
na pewno jedną z odpowiedzi może 
być pragnienie głębszego wejścia 
w świat liturgii, dopracowanej, sta-

rannej, o którą staramy się zadbać 
choćby podczas Triduum Paschal-
nego.  

Tradycje dominikańsko-francisz-
kańskie w Polsce są dosyć mocne. 
A jak dzisiaj wygląda przyjaźń do-
minikanów i franciszkanów? Współ-
praca? Wzajemna pomoc?

Na to pytanie mogę odpowie-
dzieć wyłącznie z własnej perspekty-
wy. Osobiście mam duży sentyment 
do franciszkanów – Braci Mniejszych 
Konwentualnych, u których w Olsz-
tynie się spowiadałem i u których, 
poprzez kierownictwo duchowe, 
uczyłem się życia zakonnego. Tam 
też, przy kościele św. Maksymiliana, 
obserwowałem prostotę i styl życia 
Braci Mniejszych Konwentualnych. 
Dlatego mogę powiedzieć, że moje 
bycie zakonnikiem w pewnym sen-
sie ukształtowało się u franciszka-
nów. To pewnie też nie jest przypa-
dek, sądzę, że Pan Bóg tak chciał. 

Drugie ważne spotkanie z wa-
szym zakonem miało miejsce w Kra-
kowie. Byliśmy wielokrotnie zapra-
szani do kościoła i klasztoru przy 
ulicy Franciszkańskiej na obchody 
święta św. Franciszka w październi-
ku.  Razem z braćmi franciszkana-
mi śpiewaliśmy Nieszpory ku czci         
św. Franciszka. W tekstach liturgicz-
nych tej modlitwy jest bardzo pięk-
na antyfona o przyjaźni św. Fran-
ciszka i św. Dominika. Natomiast 
w październiku 2018 r. miałem oka-
zję głosić kazanie we wspomnienie 
św. Franciszka u naszych braci kapu-
cynów przy Miodowej w Warszawie, 
z którymi łączą mnie bliskie relacje. 
U nas podobnie jest w uroczystość 
św. Dominika – 8 sierpnia. Z tej oka-
zji zapraszani są bracia franciszka-
nie, żeby głosić w naszych kościo-
łach kazania.  

Dziękuję za rozmowę. ■

23Franciszkanin, czyli kto?



WIARA DOJRZAŁA br. Grzegorz M. Świerkosz, kurs V

Modlitwa Pańska

W liturgii, będącej szczytem życia 
każdego chrześcijanina, nie mogło 
zabraknąć modlitwy, którą pozosta-
wił nam Pan Jezus. Siedem wezwań 
modlitwy Ojcze nasz niejako stresz-
cza to, co wcześniej zostało wypo-
wiedziane podczas modlitwy eucha-
rystycznej. W końcu to właśnie dzięki 
ofierze Chrystusa stajemy się dziećmi 
Boga i możemy nazywać Go Ojcem. 
Na końcu modlitwy nie wybrzmie-
wa Amen, ale pojawia się embolizm 
(z greckiego – dołączenie, wstawka) 
rozwijający dwie ostatnie prośby. Ka-
płan prosi w nim zarówno o zachowa-
nie wiernych od samego szatana, jak 
i od jego zgubnego działania, abyśmy 
byli nieustannie gotowi na ostatecz-
ne przyjście Chrystusa. 

Obrzęd pokoju

O pocałunku przed uroczystym 
posiłkiem Pan Jezus wspomina już 
w Ewangelii (Łk 7,45) – nawiązuje tym 
do żydowskich zwyczajów. Początko-
wo w całym Kościele miał on miejsce 
po liturgii słowa, na początku liturgii 
eucharystycznej. Później w rycie rzym-
skim występował, tak jak dzisiaj, przed 
Komunią. Przekazywanie znaku pokoju 
wskazuje nie tylko na wzajemne pojed-
nanie uczestników Eucharystii i wezwa-
nie do jedności, ale także na dar Bożego 
pokoju, który jest czymś więcej niż tylko 
brakiem wojen i konfliktów. Sposoby 
przekazywania pocałunku pokoju róż-
nią się w zależności od kraju, kiedyś wy-
mieniano prawdziwie pocałunek. Obec-
nie w Polsce czynimy to, skłaniając się 
w stronę najbliżej stojących nam osób 

lub podając im rękę. Co ciekawe, Mszał 
Rzymski w zależności od okoliczności 
dopuszcza opuszczenie tego obrzędu.

Łamanie chleba i zmieszanie 
Świętych Postaci

Po nim natomiast rozpoczyna się 
śpiew Baranku Boży. Towarzyszy on 
łamaniu chleba, czyli konsekrowanej 
podczas Mszy św. Hostii. Już od począt-
ków chrześcijaństwa miało to wyjątko-
we znaczenie, nawiązujące do łamania 
chleba przez Pana Jezusa. W Nowym 
Testamencie często używa się tego 
sformułowania jako synonimu spra-
wowania Eucharystii. Odwołując się do 
tradycji żydowskich, jest ono znakiem 
budowania wspólnoty poprzez spoży-
wanie jednego Chleba, którym jest Ciało 
naszego Zbawiciela. Dlatego najlepiej, 

„Kto spożywa Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecz-
nym” (J 6,54). Msza św. jest zarówno uobecnieniem najdoskonalszej Ofiary złożonej Bogu przez 
Jezusa Chrystusa, jak i świętą ucztą, na której, karmiąc się Najświętszym Ciałem i Krwią nasze-
go Zbawiciela, otrzymujemy zadatek życia wiecznego. Dlatego przyjęcie Komunii świętej stanowi 
istotne dopełnienie każdej sprawowanej Eucharystii.

ŚWIĘTA I BOSKA LITURGIA
Część IV – Liturgia uczty ofiarnej i rozesłanie
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gdyby Komunii świętej udzielano komu-
nikantami konsekrowanymi podczas 
danej Mszy św.

W liturgii rzymskiej Hostię dzieli się na 
trzy części, po czym następuje złączenie 
Świętych Postaci poprzez umieszczenie 
jednej cząstki w kielichu z konsekro-
wanym winem. Tak jak łamanie chleba 
oraz rozdzielenie Ciała i Krwi symboli-
zują śmierć Chrystusa, tak ich złączenie 
jest symbolem zmartwychwstania. Na-
stępnie kapłan ukazuje Ciało Pańskie, 
wypowiadając formułę zapraszającą do 
spożywania uczty Baranka. Ma to nam 
uświadomić, że przyjęcie Komunii już 
teraz pozwala uczestniczyć w przyszłej 
uczcie niebieskiej. Nasza odpowiedź 
stanowi także moment bezpośredniego 
przygotowania do jej przyjęcia.

Komunia święta

Ciało i Krew Pańską przyjmuje naj-
pierw kapłan, wypowiadając modlitwę: 
„Ciało/Krew Chrystusa niech mnie strze-
że na życie wieczne”. Po tym udaje się 
z konsekrowanymi komunikantami do 
wiernych. Do IX w. powszechnie Komunii 
udzielano w postawie stojącej na rękę 
oraz podawano do spożycia konsekro-
wane wino. Wraz z rosnącą troską o to, 
aby nawet najmniejsza cząstka Świętych 
Postaci nie upadła na ziemię, Ciało Pań-
skie podawano do ust, co poprzedzało 
przyklęknięcie przyjmującego (jest to 
dziś najczęściej stosowana praktyka). Od 

XVI w. na Zachodzie ustalono jednak, aby 
Komunię przyjmować w postawie klę-
czącej (po Soborze Watykańskim II zaczę-
to powracać do poprzedniego sposobu). 

Jeszcze wcześniej zaś zaczęto udzie-
lać Komunii jedynie pod postacią chle-
ba. Odejście od komunikowania pod 
dwiema postaciami związane było 
m.in. z ogłoszeniem przez Kościół nauki 
o prawdziwej obecności całego Chrystu-
sa zarówno w konsekrowanym chlebie, 
jak i winie. Poza tym coraz częściej oba-
wiano się wylania Krwi Pańskiej podczas 
jej spożywania. Sobór Watykański II i póź-
niejsze dokumenty Kościoła pozwoliły na 
nowo udzielać Komunii pod dwiema po-
staciami, uzasadniając, że w ten sposób 
pełniej realizuje się wezwanie Jezusa: 
„Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie” oraz 
lepiej zostaje ukazany znak sakramentu 
Eucharystii. Jednocześnie ograniczono 
jego stosowanie do wybranych celebra-
cji, np. podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej. 
Przyjmowaniu Komunii towarzyszy śpiew 
mający ukazać zjednoczenie i radość serc 
tych, którzy do niej przystępują, dlatego 
dobrze aktywnie się w niego włączyć.

Po zakończeniu komunikowania na-
stępuje dziękczynienie za przyjęty dar. 
Może nim być odpowiednia pieśń uwiel-
bienia lub chwila modlitewnego milcze-
nia. Zazwyczaj w tym czasie następuje 
puryfikacja, czyli oczyszczenie używa-
nych podczas Mszy naczyń liturgicznych, 
na których pozostały jeszcze cząstki Po-

staci Eucharystycznych. Dokonuje jej ka-
płan lub diakon (w przypadku jego braku 
przy kredensie może puryfikować ako-
lita). Dziękczynienie kończy Modlitwa 
po Komunii, w której celebrans prosi 
o owoce sprawowanej Ofiary, co wierni 
potwierdzają swoim Amen.

Rozesłanie

Przed zakończeniem Mszy św. ka-
płan może podać ogłoszenia duszpa-
sterskie oraz słowo końcowe, w którym 
ukaże związek pomiędzy sprawowaną 
liturgią a życiem. Po nim następuje bło-
gosławieństwo. Jego formuła może być 
prosta lub uroczysta (poprzedzona we-
zwaniem: „Pochylcie głowy na błogo-
sławieństwo”), zawsze jednak wskazuje 
na to, że pochodzi ono od Boga i ma 
być dla nas źródłem prawdziwego ży-
cia, które realizuje się jedynie we wspól-
nocie z Nim. Wezwanie „Idźcie w pokoju 
Chrystusa” jest zarówno zaproszeniem 
do pozostania w zjednoczeniu z Panem 
wynikającym z przyjęcia Go w Eucha-
rystii, jak i wezwaniem do dawania ta-
kiego świadectwa swoim życiem, aby 
innych przyciągnąć do Niego.

Przedstawiony w częściach opis 
liturgii Mszy św. miał na celu choć tro-
chę przybliżyć tą wielką tajemnicę, aby 
jej przeżywanie było bardziej świado-
me. Wszystkie jego części znajdziecie 
na naszej stronie: seminariumfrancisz-
kanskie/swieta-i-boska-liturgia. ■

PRENUMERATA

NAPISZ DO NAS:

WEJDŹ NA STRONĘ:

WSD OO. Franciszkanów
ul. Okólna 185
91-520 Łódź
z dopiskiem na kopercie 
NASZE ŻYCIE – PRENUMERATA

seminariumfranciszkanskie.pl 
w zakładce Nasze Życie  
wybierz formę prenumeraty: 
drukowaną lub elektroniczną

wybierz dogodną dla siebie formę kontaktu z nami:



RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Ojcze Paulinie, 67 lat temu wstą-
pił Ojciec do Zakonu Braci Mniej-
szych Konwentualnych. Co było 
głównym powodem, że wybrał Oj-
ciec akurat ten, a nie inny zakon?

Tak prawdę mówiąc, o innych 
zakonach nie myślałem. Nawet 
i o tym niewiele myślałem. Po pro-
stu poszedłem do Małego Semina-
rium w Niepokalanowie, bo z mojej 
miejscowości kilku innych chłop-
ców już od paru lat zapisywało się 
do niego. I będąc tam, nie plano-
wałem jeszcze iść do zakonu, bo 
tak się składało, że byłem trochę za 
młody. Gdy kończyłem drugą klasę 
szkoły średniej, miałem niepełne 
piętnaście lat. I tak sobie myślałem, 
że za wcześnie jest na to, żeby iść 
do zakonu, że nie mam rozeznania 
i przynajmniej rok chciałbym po-
chodzić jeszcze w spodniach, a nie 

w habicie. I ojciec rektor zgodził 
się na to, że do trzeciej klasy będę 
chodził bez habitu, że nie pójdę 
jeszcze do nowicjatu. W tym czasie          
(1952 r.) państwo polskie zlikwido-
wało Małe Seminarium. Ponieważ 
kolejna grupa chłopców, w tym 
trzech z mojej miejscowości, zgłosi-
ła się do Małego Seminarium, nasz 
ziomek, o. Ludomir Bernatek, od-
wiózł tym chłopakom dokumenty 
i mówił, że Małe Seminarium zosta-
ło zamknięte. No i przy okazji wstą-
pił do naszego domu i oświadczył, 
że mogę się zgłosić do nowicjatu. 
I może bym się jeszcze nie zgłosił, 
ale gdy przebierałem się w drugim 
pokoju, żeby jakoś przyzwoicie wy-
glądać, to usłyszałem, jak mówił 
do mojej mamy: „Tylko niech go 
pani nie namawia na ten nowicjat, 
niech mu pani odradza, bo on jest 
jeszcze młody”. A ja sobie mówi-

łem: „A ja mu na złość pójdę!”. No 
i tak na złość poszedłem do zakonu 
(śmiech). Trochę to żartobliwe, ale 
taki motyw był.

W swoim życiu napisał Ojciec 
tylko jedną książkę, a była nią Opo-
wieść o świętym Maksymilianie. Oj-
cze, dlaczego niektórzy nazywają 
św. Maksymiliana współczesnym 
św. Franciszkiem?

Tak właściwie to napisałem spon-
tanicznie inną książeczkę o o. Mak-
symilianie, taką maleńką, pt. Święty 
Maksymilian Kolbe pod pseudonimem 
Barnaba Robak. Została wydrukowa-
na w nakładzie tysiąca egzemplarzy. 
A tę książkę, o której wspomniałeś, 
nie pisałem jako książkę. Po prostu 
poproszono mnie o audycje radiowe 
i wygłosiłem je. Potem właśnie z tych 
audycji zrobiliśmy książkę.

Rozmowa z o. Paulinem Sotowskim OFMConv, biblistą, ekspertem w dziedzinie duchowości kol-
biańskiej, redaktorem Pism św. Maksymiliana, gwardianem Niepokalanowa w latach 1989-1992.

MI odnową naszego Zakonu
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RYCERSTWO NIEPOKALANEJ
Dlaczego św. Maksymiliana nazy-

wają Franciszkiem... No, oczywiście, 
najbardziej przez jego wierność ubó-
stwu. Myślę, że przez naśladowanie  
św. Franciszka w ubóstwie i przez pro-
ste głoszenie pokuty. Św. Maksymilian 
był też ewangelizatorem, a była to taka 
prosta ewangelizacja, wezwanie do 
pokuty. Podobnie czynił św. Franci-
szek. Mamy zatem dwa ubogie środki: 
ewangelizację, czyli wezwanie do po-
kuty, i ubóstwo. Używał tych środków 
ubogich, chociaż niektórzy mówią, że 
były to środki bogate: drukarnia, radio, 
ale on wydawał na to minimum pienię-
dzy i sam z braćmi żył bardzo ubogo. 
To było autentyczne zachowanie ubó-
stwa, zwłaszcza przy okazji bezpośred-
niej ewangelizacji, tak jak w Japonii. 

W pierwszym roku pobytu w Japo-
nii, kiedy było ich tylko trzech, przez 
trzy pierwsze miesiące żywili się tylko 
bananami i wodą. Umieli kupić tylko 
banany, a i to było najtańsze. Nic inne-
go nie kupowali, bo nie znali języka ja-
pońskiego, ale też nie mieli na to środ-
ków. Zdarzyło się, że człowiek, który 
im wynajmował dom, podczas drugiej 
wizyty przyniósł im kurę, żeby ją sobie 
zrobili na obiad – zlitował się nad ich 
ubóstwem. Nawet członkowie zakonu 
shintoistów (wyznawcy politeizmu, 
zakon ten wywodzi się z animistycznej 
czci dla zjawisk przyrody i zmarłych 
przodków – przyp. red.) odwiedzili ich 
i budowali się ich ubóstwem.

Proszę sobie wyobrazić, że św. Maks-
symilian mieszkał razem z braćmi bez 
stołu i bez krzeseł: siedzieli na podło-
dze, jedli na podłodze i pisali na pod-
łodze. Pierwszy japoński numer „Ry-
cerza Niepokalanej” powstał właśnie 
w takich warunkach. Dopiero po paru 
dniach br. Zenon Żebrowski zrobił stół. 

Podejście św. Maksymiliana do 
życia, do służby Bogu i ludziom 
było podobne do tego, jakie miał                  
św. Franciszek.

Chyba najważniejszym życio-
wym dziełem św. Maksymiliana 
było założenie Rycerstwa Niepoka-
lanej. Jak Ojciec myśli, jakie zna-
czenie ma ono dla Zakonu Francisz-
kanów?

Pytanie jest dosyć trudne... Po 
pierwsze, w tym pytaniu stwier-
dzasz, że największym dziełem Mak-
symiliana jest Rycerstwo... Można 
powiedzieć, że to jest największe 
dzieło, ale to jest po prostu punkt 
wyjścia. Maksymilian chciał służyć 
Bogu i ludziom, i nie wiedział jesz-
cze jak. Czy będzie służył swoim 
rozumem, czy będzie służył jakimś 
dziełem apostolskim. Nie wiedział. 
W końcu wspólnie ze swoimi kole-
gami założył to stowarzyszenie. 

Czym ono jest dla zakonu? Za-
kon bardzo teoretycznie stara się 
dowieść, że to stowarzyszenie przy-
niosło pożytek, że jest chlubą dla 
zakonu, ale tak prawdę mówiąc, za-
kon nigdy poważnie Rycerstwa nie 
traktował... Nigdy. Ani dzisiaj, ani 
kiedyś. Pierwsi przełożeni patrzyli 
na św. Maksymiliana i na jego to-
warzyszy jako na ludzi dobrej woli: 
młodych chłopaków, którzy chcą 
zrobić coś dobrego. I trudno było 
ich powstrzymać i zabronić im tego. 
Gdy o. Maksymilian mniej więcej po 
roku od czasu założenia Rycerstwa 
był u generała zakonu, o. Tavaniego, 
i przedstawił mu to Rycerstwo, to oj-
ciec generał mówił: „Oj, żeby was tak 
było przynajmniej ze stu (dokładnie 
nie pamiętam tego powiedzenia – 
ale Maksymilian gdzieś o tym pisze 
– przyp. o. Paulin), a was jest tylko 
siedmiu”. Ale pobłogosławił im. To 
było takie tylko grzeczne potrakto-
wanie idei młodego człowieka. 

Natomiast obiektywnie mówiąc, 
to, co o. Maksymilian zrobił w imię 
Rycerstwa, to, czego dokonał w imię 
Rycerstwa, to, co zrobiła przez nie-

go Niepokalana, jest dla Zakonu 
ogromnie ważne. Bardzo przyczy-
niło się do jego rozwoju. Trudno mi 
to teraz nazwać, ale dzisiaj nie wy-
obrażam sobie naszego Zakonu bez 
tego dzieła. Dzięki Maksymilianowi 
nasz Zakon się rozrósł i powrócił do 
pierwotnego celu: apostolstwa. Bez 
idei Rycerstwa Niepokalanej nasz 
Zakon by się nie rozwinął. Od daw-
na się nad tym zastanawiam i je-
stem przekonany, że równie dobrze 
można było to wszystko zbudować 
tylko w oparciu o Trzeci Zakon, a na-
wet można było więcej zrobić... Ale 
Maksymilian po prostu rozkochał 
się w Matce Bożej Niepokalanej i ta 
miłość do Niej była tak silna, że po-
niosła go i pociągnęła innych. I taka 
była wola Boża (uśmiech). Ja nie 
widzę tutaj innego wytłumaczenia, 
żadnego ludzkiego wytłumaczenia. 

Jakie ma Ojciec słowa zachęty 
dla młodych franciszkanów, co by 
Ojciec im powiedział?

Nie mam żadnych słów... Tu-
taj chyba nic ze mnie nie wydusisz 
(śmiech). Ja jestem już stary. Paa-
trzysz się, jak żyję: ja tym swoim 
życiem jeszcze mówię coś niecoś... 
Po prostu trzeba coś robić... Tak jak 
Maksymilian rozmawiał z o. Palem, 
ze swoim kolegą, zanim założyli Ry-
cerstwo: „Trzeba coś zrobić: albo 
rozwalić ten zakon, albo coś zrobić” 
i założyli Rycerstwo. Nie można tyl-
ko patrzeć i krytykować. Trzeba coś 
robić i maksymalnie współpracować 
z innymi, zwłaszcza ze współbraćmi. 
Ja całe życie starałem się współpra-
cować, chociaż opinie o mnie będą 
zupełnie inne, bo często nie byłem 
rozumiany. W swoim życiu niewiele 
zrobiłem, ale pragnąłem za wszelką 
cenę pokazać, że tylko współpraca 
może przynieść owoce i błogosła-
wieństwo Boże.

Dziękuję za rozmowę. ■

27Franciszkanin, czyli kto?



FRANCISZKANIZM

DLACZEGO KONWENTUALNI ?

Kiedy jako licealista szukałem swojej drogi życiowej, bardzo pomagały mi krótkie, ale dość częste 
nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. W tym czasie pierwszy raz zetknąłem się z franciszkanami 
posługującymi w Zamościu. Od nich dowiedziałem się o rekolekcjach w Niepokalanowie, na któ-
re mogli przyjeżdżać mężczyźni rozeznający powołanie. Gdybym miał krótko określić powody, dla 
których wybrałem Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, użyłbym słów: spotkanie i świadectwo 
życia. To w bezpośrednim spotkaniu z drugim człowiekiem, w tym przypadku z franciszkanami, od-
kryłem osobiste zaproszenie do podjęcia życia zakonnego. Wybrałem akurat ten Zakon, bo urzekło 
mnie świadectwo ojców, których Pan Bóg postawił na mojej drodze. Przyznaję, że miałem znikomą 
wiedzę o Zakonie, a św. Franciszka z Asyżu czy św. Maksymiliana Marię Kolbego znałem bardzo słabo. 
Chcę przez to powiedzieć, że w głównej mierze sposób, w jaki potraktowali mnie ojcowie, sprawił taki 
przebieg wydarzeń. Stąd wzięło się pragnienie, żeby żyć tak jak ci zakonnicy. ■

Franciszkańskie powołanie odkryłem w sobie jako nastolatek. Stało się to na pielgrzymce 
poprzez spotkanie braci w habitach przewiązanych sznurem, z sandałami na nogach i z uśmie-
chem na twarzach pełnych pokoju. Nabrałem już wtedy mocnego przekonania, że gdy dorosnę, 
to zostanę kimś takim. Mieszkanie w klasztorze jawiło się dla mnie jako spełnienie marzeń, za-
kotwiczonych głęboko w sercu. Okazało się to kluczowe, gdy świat zaczął wabić mnie tym, co 
oferuje młodemu mężczyźnie. To, że wtedy nie zagłuszałem Bożego powołania, było owocem 
właśnie tego silnego pragnienia odkrytego dużo wcześniej. Wybór Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych był podobny do odkrycia franciszkańskiego powołania. Tutaj znów decydują-
ce było spotkanie konkretnych zakonników, którzy swoim przykładem zachęcili mnie do naśla-
dowania Chrystusa na wzór św. Ojca Franciszka i św. Maksymiliana Kolbego. ■

Rozeznając powołanie, należałem do parafii augustianów, wspólnoty „Shalom”, miałem zaprzy-
jaźnionych księży, towarzyszył mi franciszkanin reformata. Dlaczego więc wstąpiłem do OFMConv? 
Charyzmat franciszkański poznałem dzięki przyjaźni z franciszkaninem reformatą, zobaczyłem, jak 
wygląda klasztor i życie w zakonie. Poczułem, że tak właśnie chcę żyć. Franciszkanin ten podarował 
mi książkę „Kazania św. Antoniego”. Św. Antoni porzucił augustianów, by wstąpić do franciszkanów. 
Kiedyś na Mszy św. urzekł mnie swoją postawą ksiądz i pomyślałem: „Panie, jeśli mam być księdzem, 
to chcę być jak on” – po Mszy odkryłem, że to franciszkanin z Zakonu Braci Mniejszych Konwentual-
nych. Na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie pierwsza osoba duchowna, którą napotkałem, 
należała do OFMConv. Zaprosiła mnie na rekolekcje powołaniowe słowami: „Tam Duch Święty da ci 
odpowiedź”. Pojechałem, był sierpień, i okazało się, że wyjątkowo, pomimo późnego terminu, jeszcze 
w tym roku będzie można rozpocząć formację. Przez te wydarzenia i poznanych ludzi uświadomiłem 
sobie, że Pan wołał mnie do tego Zakonu.  ■

br. Grzegorz Kmiecik, kurs II

br. Maksymilian M. Konieczny, kurs IV

br. Szymon M. Bielak, kurs IV



FRANCISZKANIZM

Muszę przyznać, że odpowiedź na pytanie, dlaczego wybrałem Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, 
a nie na przykład kapucynów, jezuitów czy księży diecezjalnych jest w moim przypadku bardzo prosta: od ma-
łego żyłem przy parafii franciszkańskiej, i gdy przyszła myśl o powołaniu, nie miałem wątpliwości, zwłaszcza że 
jeden z braci był mi bardzo bliski.  Nieco inaczej ma się sprawa, gdy ktoś pyta, dlaczego wciąż w nim pozostaję, 
dlaczego nie chcę zmienić tego zakonu na inny. Przyznam, że miewałem już takie myśli. Były one jednak zawsze 
tylko przelotne i pojawiały się w obliczu jakiś przeciwności, stąd myślę, że to zły duch chciał mnie odwieść od 
drogi, którą wyznaczył mi Pan.  Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych daje mi wszystko, co najważniejsze 
w życiu: bliskość Boga, codzienną Eucharystię, rodzinę braterską, nie wspominając już o tym, że jest mi jak mat-
ka, troskliwa, opiekuńcza i zaspokajająca wszystkie moje potrzeby, tak duchowe, jak materialne. Obym pozostał 
wierny Bogu, ludziom i zakonowi, służąc w nim do końca moich dni. ■

Dlaczego wstąpiłem do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych? Prócz przekonania o tym, że właśnie 
to jest wolą, zamysłem, pragnieniem Boga, nie mam innej motywacji. Szukałem różnych możliwości i różnych 
rozwiązań, ale jedynie to zdawało mi się być drogą, którą mam pójść, którą mam podjąć, aby dojść do celu. 
Mogłem wybrać inaczej. Mogłem wybrać według swoich wyobrażeń, swojej wizji mojego przecież życia. Ale jeśli 
chciałem szukać woli Boga, Jemu oddać swoje życie, to w sumieniu nie mogłem wybrać inaczej. Dlatego, Bra-
cie, Siostro, jeśli Ty też stoisz teraz na rozdrożu, w miejscu, gdzie nie widać już żadnej drogi, którą masz pójść, 
albo jest ich zbyt wiele, to – chociaż może się boisz – idź, bo woła Cię Mistrz. Idź tam, gdzie On Cię wzywa, gdzie 
On zaprasza, bo tylko tam jest życie, bo tylko dla Jego woli, Jego planu warto oddać życie. W naszym życiu nic 
nie jest warte prócz miłości Boga i ludzi. I nie szukaj nigdy idealnego miejsca, idealnych ludzi, bo coś takiego 
nie istnieje. ■

Pamiętam, że będąc młodszym ministrantem, zachwycałem się życiem i postawą kapłanów w mojej parafii.
Byli nimi franciszkanie, czyli Bracia Mniejsi Konwentualni. Miewałem myśli o tym, aby w przyszłości żyć tak jak 
oni. Jednak pasja, jaką była dla mnie wtedy informatyka, i chęć pracy w tej branży, były wówczas dużo silniej-
sze. W dalszym ciągu byłem jednak blisko Kościoła, zaangażowany w służbę liturgiczną. Niekiedy powracały do 
mnie myśli o powołaniu. Skutecznie je odrzucałem. Dopiero gdy rozpocząłem studia informatyczne, zdałem 
sobie sprawę, że pomimo realizacji mojej pasji czegoś mi brakuje. Przez „przypadek” trafiłem wtedy na dni po-
wołaniowe do Niepokalanowa. Tam poznałem jeszcze lepiej życie i charyzmat franciszkanów i zdecydowałem 
odpowiedzieć na znaki dawane mi przez Boga, i spróbować tej drogi życiowej. Przerwałem studia i wstąpiłem 
do postulatu. Tam odkryłem, że prawdziwe szczęście i radość można osiągnąć jedynie będąc posłusznym woli 
Bożej. ■

br. Paweł M. Zieńkow, kurs V

br. Michał M. Więch, kurs V

br. Grzegorz M. Świerkosz, kurs V

O najmilsi bracia i na wieki błogosławieni synowie, słuchajcie mnie, słuchajcie głosu swego 
Ojca: Przyrzekliśmy wielkie rzeczy, większe nam są przyrzeczone. Zachowajmy te, wzdychaj-
my do tamtych. Rozkosz krótka, kara wieczna. Małe cierpienie, chwała nieskończona. Wielu 
wezwanych, mało wybranych. Wszystkim odpłata. Bracia, póki mamy czas, czyńmy dobrze.

Słowa zachęty Świętego Ojca naszego Franciszka do braci



Giovanni Fidanza – bo tak na-
zywał się Bonawentura przed 
wstąpieniem do zakonu – uro-

dził się ok. roku 1217 w Bagnoregio, 
koło Viterbo. W rodzinnej miejscowo-
ści pobierał nauki elementarne w jed-
nym z konwentów franciszkańskich. 
Warto wspomnieć o wydarzeniu, jakie 
miało miejsce około roku 1228, a któ-
re prawdopodobnie miało duży wpływ 
na decyzję o wstąpieniu młodego Jana 
do franciszkanów, gdy za wstawien-
nictwem św. Franciszka z Asyżu został 
uzdrowiony z ciężkiej choroby. Źródła 
jednak nie podają, jaka to mogła być 
choroba. W 1243 r. pod kierunkiem 
Aleksandra z Hales i Jana z La Rochelle 

rozpoczął studia teologiczne w Paryżu 
– prawdopodobnie już jako nowicjusz 
(w nowicjacie otrzymał zakonne imię 
Bonawentura). 

Charakterystyka osoby 
św. Bonawentury

 Św. Bonawentura był łagodnego 
usposobienia, a przy tym był nie-
zwykle uduchowiony i prawy. Prze-
mawiają o tym świadectwa nie tylko 
jego mistrza, Aleksandra z Hales, któ-
ry tak o nim mówił: „Patrząc na niego, 
odnoszę wrażenie, że chyba Adam 
nigdy nie zgrzeszył”. Podobne zdanie 
mieli o Świętym jego przeciwnicy, 

jak np. Anioł Clareno z rodzącej się 
frakcji spirytualnych. W XV w. św. Bo-
nawentura otrzymał tytuł Doctor De-
votus (doktor pobożny), a później Ko-
ściół oficjalne nadał mu przydomek 
Doktora Serafickiego.

Sytuacja w zakonie podczas 
jego generalatu

Sytuacja w zakonie franciszkań-
skim tuż po śmierci św. Franciszka za-
częła się robić napięta, a wszystko za 
sprawą sposobu interpretacji Reguły. 
Jedni bracia chcieli ją zachowywać, 
a inni byli w tym aspekcie mniej rygo-
rystyczni. 

Św. Bonawentura z Bagnoregio jest mało znany współczesnemu człowiekowi. Natomiast 
jest on, obok św. Tomasza z Akwinu, jednym z największych teologów okresu średniowiecza. 
W poniższym artykule postaram się ukazać wielkość tego franciszkanina, dzięki któremu nasz 
Zakon może ciągle służyć Bogu, Kościołowi i ludziom. Już bowiem w XIII w. (czyli niedługo po 
śmierci Serafickiego Ojca) papież chciał skasować nasz zakon.

Św. Bonawentura –
drugi założyciel zakonu franciszkańskiego?
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Bonawentura został ministrem ge-
neralnym 2 lutego 1257 r., po tym jak 
zrezygnował z tego urzędu Jan z Par-
my. Miał wtedy ok. 40 lat. Nie chciał 
przeprowadzać gruntownej reformy 
zakonu, ale pragnął, aby duch Fran-
ciszkowy nie został zdeformowany. 
Przede wszystkim dążył do ukazania, 
że istnieje zgodność między Regułą 
a stanem faktycznym, w jakim znaj-
dował się Zakon, żeby nie oddalił 
się od myśli św. Franciszka. Święty 
przedstawiał pogląd, iż faktyczną in-
terpretację Reguły jest w stanie za-
proponować tylko Stolica Apostol-
ska (Grzegorz IX uczynił to bullą „Quo 
elongati” w roku 1230. Inną sprawą 
było samo życie św. Franciszka, który 
ciągle pozostawał wzorem dla braci. 
Św. Bonawentura wiedział to lepiej 
niż ktokolwiek inny i dlatego usiłował 
ujednolicić sposób rozumienia tego 
ideału wśród współbraci. 

Kwestia jego tytułu, 
jako drugiego założyciela zakonu

Św. Bonawentura zyskał miano 
drugiego założyciela zakonu fran-
ciszkańskiego. Niektórzy jednak to 
kwestionowali, jeden z jego prze-
ciwników powiedział, że: „Bonawen-
tura nie zakładał drugiego zakonu 
franciszkańskiego; on poradził so-
bie prościej; po prostu z założone-
go przez Franciszka zakonu wypro-
sił jego założyciela i sam zajął jego 
miejsce”. Trzeba przyznać mu rację 
– św. Bonawentura faktycznie nie 
założył drugiego zakonu, ale już nie 
można się zgodzić z drugą częścią 
tego twierdzenia. Siódmy minister 
generalny franciszkanów po prostu 
wyznaczył zakonowi założonemu 
przez św. Franciszka drogę, z której 
bracia nie powinni zbaczać. W 1260 r. 
Seraficki Doktor na kapitule gene-
ralnej w Narbonne podjął dzieło or-
ganizacji Zakonu. Z jego inspiracji 
i pod jego kierunkiem uchwalono 
wtedy, tzw. Konstytucje Narbońskie, 

które przez wieki obowiązywały 
w zakonie franciszkańskim. Dzięki 
nim życie Zakonu zostało ustabili-
zowane i unormowane zostały jego 
struktury organizacyjne. Kolejną 
rzeczą, jaką Bonawentura zrobił 
dla Zakonu, było stworzenie prak-
tycznie od podstaw zasad formacji 
dla nowicjuszy i kleryków oraz dla 
przełożonych. Zawarł je w swoich 
dziełach: „Zasady zachowywania się 
nowicjuszy” (łac. Regula Novitiorum) 
oraz w „Sześciu skrzydłach Serafi-
nów” (łac. De sex alis Seraphim). 

W pierwszym z wymienionych 
pism Bonawentura wyszczególnił 
szereg przepisów na temat zachowy-
wania się w klasztorze. Opisał rów-
nież zasady odnoszące się do życia 
duchowego braci wstępujących do 
zakonu. Przedstawił normy dotyczą-
ce wielu aspektów życia zakonnego, 
m.in.  do kwestii profesji zakonnej 
czy sakramentów świętych, ale tak-
że bardziej przyziemnych, jak spo-
żywanie pokarmów czy spoczynek 
nocny. Miały one pomóc młodym 
zakonnikom w przemianie ich serc, 
aby stali się ludźmi przepełnionymi 
Bożym światłem. 

„Sześć skrzydeł Serafinów” jest 
dziełem wskazującym zasady po-
stępowania dla przełożonych. 
Święty przedstawił w nim cnoty, 
które powinny ich charakteryzo-
wać. Są nimi: pragnienie spra-
wiedliwości, dobroć, cierpliwość, 
przykład życia, oględna rozwaga 
i pobożność względem Boga. To 
dzieło jest oryginalnym tekstem 
Doktora Serafickiego. Potwierdza-
ją to liczni jego świadkowie, w tym 
także ci, którzy byli jego krytyka-
mi. Bonawentura nie przedstawia 
w nim jednak wyłącznie dojrzałej 
doktryny, ale jednocześnie przeka-
zuje bogate doświadczenie w rzą-
dach przełożeńskich. To właśnie 
dzięki niemu możemy twierdzić, że 

mądrze i święcie przewodził Zako-
nowi Serafickiemu. Prawdopodob-
nie napisał je w roku 1263. 

Oczywiście nie tylko te fakty 
wskazują na wielkość jego osoby, 
jednak ze względu na niewielką ob-
jętość artykułu starałem się wybrać 
te najważniejsze. 

Aktualność jego osoby dzisiaj

W naszych czasach aktualność 
św. Bonawentury zaznaczyła się na 
kilku płaszczyznach, przede wszyst-
kim w teologicznej myśli Zachodu. 
Jego myśli są zawarte w niektórych 
dokumentach Soboru Watykań-
skiego II, m.in. w „Konstytucji do-
gmatycznej o Kościele” (nr. 44 i 49) 
czy „Konstytucji duszpasterskiej 
o Kościele w świecie współczesnym”       
(nr 69). Ojcowie Soborowi powołali 
się na Doktora Serafickiego m.in., 
gdy kreślili wytyczne odnośnie do 
życia gospodarczo-społecznego: 
„każdemu przysługuje prawo posia-
dania części dóbr, wystarczającej 
dla niego i dla jego rodziny...” oraz 
że istnieje „obowiązek wspomaga-
nia ubogich, i to nie tylko z tego, co 
im zbywa”. 

Mam nadzieję, że ten krótki ar-
tykuł stanie się przyczynkiem do 
dalszego zgłębiania historii tego 
wielkiego franciszkanina i teologii 
Kościoła katolickiego w jego uję-
ciu. Na zakończenie przywołam sło-
wa hymnu pochwalnego na cześć                                              
św. Bonawentury, ułożonego tuż po 
jego śmierci przez jednego z notariu-
szy papieskich, na podstawie którego 
możemy „zobaczyć” ostatni portret 
tego wielkiego świętego i teologa: 
„Człowiek dobry, miły w obejściu, 
pobożny i miłosierny, pełen cnót, mi-
łowany przez Boga i przez ludzi... Bóg 
obdarzył go bowiem taką łaską, że 
w każdym, kto go widział, budził mi-
łość, której serce ukryć nie mogło”. ■

ŚWIĘCI FRANCISZKAŃSCY
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Owoce pracy misyjnej  w Tanzanii:

• istniejąca od 1988 r. misja została w 2009 r. podniesiona 
do rangi kustodii prowincjalnej,

• w 2003 r. pierwsi franciszkanie tanzańscy złożyli wieczyste 
śluby zakonne, a w 2005 r. dwóch pierwszych Tanzańczy-
ków przyjęło święcenia kapłańskie,

• wybudowano Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Mwan-
ga oraz kościół w Dar el Salam, największym mieście Tanzanii,

• w 2008 r. uruchomiono Centrum Edukacyjne: przedszkole, 
szkołę podstawową i średnią szkołę techniczną.

Owoce pracy misyjnej w Burkina Faso: 

• rozbudowano ośrodek parafialny w Sabou dla ok. 30 róż-
nych grup formacji, w stolicy kraju Ouagadougou powstał 
drugi klasztor (kandydaci do Zakonu odbywają tam forma-
cję początkową),

• dla pomocy w dożywianiu i opiece sanitarnej dla matek 
z dziećmi otwarto Centrum Dożywiania i Edukacji. Dzięki 
jego działalności wiele dzieci przeżyło i cieszy się dobrym 
zdrowiem,

• powstał Ośrodek Zdrowia, a w nim: przychodnia, labo-
ratorium, apteka, gabinet dentystyczny, oddziały pediatrii, 
położnictwa, radiologii,

• wybudowano ponad 50 studni głębinowych (koszt jednej 
ok. 32 tys. zł) i wiele studni tradycyjnych,

• kursy alfabetyzacji, z których skorzystało już ponad 7 tys. 
osób. Każdego roku ponad 50 dzieci i młodzieży otrzymuje 
stypendia, by kontynuować naukę.

I co dalej?

W Burkina Faso trzy następne kościoły są w budowie, 
tworzone są centra duszpasterskie (każde grupuje przynaj-
mniej kilka wsi), niektóre z pewnością staną się w przyszłości 
parafiami. 

A to ciekawe...

• powierzchnia Tanzanii to trzykrotna wielkość powierzchni 
Polski, 
• mieszkańcy Burkina Faso używają około 60 różnych dialek-
tów, a średnia długość życia wynosi ok. 47 lat, 
• w Bułgarii katolicy stanowią zaledwie 1% ludności, a więc 
ok. 70 tys.

Świadectwo

Bycie misjonarzem to uświadamianie sobie każdego 
dnia, że jest się posłanym, by głosić Ewangelię. Pozo-
stały czas to codzienne obowiązki takie jak spotkania 
z ludźmi, „zdobywanie” tych, którzy jeszcze nie znaleźli 
drogi do Kościoła. W naszej rzeczywistości wszystko jest 
małe – mało kapłanów, małe parafie, mało młodzieży 
czy dzieci na katechezie. Każdy misjonarz pracujący 
w Bułgarii cieszy się, kiedy wspólnoty się powiększają, 
kiedy nowi ludzie otwierają się na Boga i zaczynają Go 
szukać.

 To są moje pierwsze misje. Pragnienie, aby zostać 
misjonarzem, towarzyszyło mi od początku wstąpienia 
do Zakonu. Nie miałem na myśli konkretnych miejsc, 
wierzyłem że Pan sam wskaże miejsce. Tak też się stało, 
po czwartym roku w seminarium wyjechałem do Bułgarii 
na pierwsze praktyki wakacyjne, rok później pojechałem 
jako diakon również na praktyki, a w 2005 już jako ka-
płan do pracy. 

o. Jarosław Bartczak
od 14 lat przebywa na misji w Bułgarii

Prowincja warszawska prowadzi dwie misje w Europie (Białoruś, Bułgaria) i dwie w Afryce 
(Burkina Faso, Tanzania). W Białorusi jedenastu misjonarzy posługuje w: Iwieńcu, Udziale, Świsłoczy, 
Holszanach i Grodnie. W Bułgarii jest pięciu ojców w Pleven i Rakovski.  W Burkina Faso trzech ojców 
posługuje na placówce w Sabou, a w Tanzanii ośmiu misjonarzy posługuje w czterech placówkach.

Posługa misyjna w Europie i Afryce
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Z życia Kościoła

Podróże apostolskie papieża Franciszka

Papież Franciszek w ostatnim czasie odbył podróże apostolskie do czterech krajów. Najpierw 
w dniach 30-31 marca udał się do Maroka. Celem wizyty było kontynuowanie dialogu z is-
lamem, solidarność z imigrantami oraz umocnienie małej wspólnoty chrześcijańskiej w tym 
kraju. Następnie papież odwiedził Bułgarię (5-6 maja), gdzie spotkał się z patriarchą i Syno-
dem Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego oraz z wiernymi w Rakovski, gdzie posługują fran-
ciszkanie z warszawskiej prowincji, o czym można przeczytać na stronie obok. Kolejnego dnia        
(7 maja) papież udał się do Macedonii Północnej, a w dniach 31 maja-2 czerwca odwiedził 
Rumunię – była to 30. zagraniczna podróż apostolska. 

Kolejny franciszkanin beatyfikowany

27 kwietnia w mieście La Rioja w Argentynie prefekt Kongregacji do spraw świętych       
kard. Angelo Becciu beatyfikował franciszkanina, o. Carlosa de Dios Murias, męczennika 
z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Został on wyniesiony na ołtarze razem z trze-
ma innymi męczennikami argentyńskimi. Wszyscy zginęli w 1976 r. jako ofiary prześlado-
wań ze strony reżimu wojskowego. Narazili się władzom, ponieważ jawnie występowali 
w obronie ubogich.

Polska zakonnica przewodniczącą światowej organizacji

S. Jolanta Kafka, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej – Misjonarek 
Klaretynek, została 14 maja wybrana na przewodniczącą Międzynarodowej Unii Przełożonych 
Generalnych (UISG). Jest to światowa organizacja, która zrzesza 1900 przełożonych general-
nych zgromadzeń i instytutów żeńskich z ponad 100 krajów, które łącznie reprezentują prawie 
pół miliona sióstr zakonnych na całym świecie.

Nowy minister generalny

W dniach 18 maja-17 czerwca obradowała 202. kapituła generalna Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych. Jest to zebranie przełożonych wszystkich jurysdykcji zakonnych, które 
planuje drogę zakonu na najbliższe lata. 25 maja jej uczestnicy dokonali wyboru nowego 
ministra generalnego, czyli następcy św. Franciszka. Został nim o. Carlos Alberto Trovarelli 
z Argentyny (z lewej). Zatwierdzona została także nowa kuria generalna, w której ważne urzę-
dy objęli Polacy. Wikariuszem generalnym został o. Jan Maciejowski – minister prowincjalny 
prowincji gdańskiej (z prawej), sekretarzem zaś o. Tomasz Szymczak – stały współpracownik 
„Naszego Życia”. Kapituła zakończyła się audiencją u Ojca Świętego Franciszka.

OBLICZENIA SKANERA:
3995 – tylu braci na całym świecie liczy Zakon Braci Mniej-
szych Konwentualnych, z czego ok. 1/4 stanowią Polacy.

Papież Franciszek
(homilia podczas Mszy św.  

w Sofii, 5 maja 2019 r.)

CZY WIESZ ŻE…

W dniach 16-17 maja w Watykanie w ra-
mach konferencji „Robotics, AI, and Hu-
manity”, zorganizowanej wspólnie przez 
Papieskie Akademie: Nauk i Nauk Spo-
łecznych, eksperci z różnych krajów świa-
ta omawiali kwestie etyczne dotyczące 
możliwej „świadomości” robotów, relacji 
człowiek – robot i konsekwencji robotyza-
cji dla rynku pracy, ubóstwa i globalnego 
rozwoju gospodarczego.

Z NAUCZANIA  
OJCA ŚWIĘTEGO:

„Nie bójcie się być świętymi, których 
potrzebuje ta ziemia, świętości, któ-
ra nie odbierze wam sił, życia ani ra-
dości”. 

FO
T:

PO
LS

KI
ER

AD
IO

24
.P

L

FO
T:

PO
LS

KI
ER

AD
IO

24
.P

L

FO
T:

 E
KA

I.P
L

FO
T:

 E
KA

I.P
L

br. Adam M. Ślusarczyk, kurs V SKANER



CZYTAJ OGLĄDAJ SŁUCHAJ

książka
Która piosenka uwielbieniowa najbardziej zbliża mnie do Pana? Ile Różańców muszę 

odmówić, żeby Bóg wysłuchał mojej prośby? Ta książka nie odpowiada na tego typu pyta-
nia, ale podczas refleksji nad modlitwą ukazuje nam bogactwo Pisma Świętego i jego rolę 
w odkrywaniu naszej relacji z Bogiem. Autorka tłumaczy, że modlitwa jest szczególnym 
miejscem spotkania naszej małości z Jego wielkością i zachęca nas do szczerego prze-
żywania tego spotkania. Książka Marii Miduch jest niejako wprowadzeniem do praktyki 
częstego czytania słowa Bożego i rozmyślania nad nim. Znajdziemy w niej wiele odniesień 
do postaci Starego i Nowego Testamentu. Dzięki niej możemy lepiej zrozumieć, czym mo-
dlitwa jest, a czym nie jest. ■ 

Niewykrzywiona przez medialny przekaz rozmowa Thomasa Leonciniego, włoskiego 
dziennikarza i pisarza, z papieżem Franciszkiem o „rewolucji czułości”, wyrzuconych za 
margines młodych prorokach i ich misji oraz współczesnej kulturze sprzyjającej ulotno-
ści i narcyzmowi. Książka mówi wiele o poglądach papieża, problemach naszego świata 
i sposobach na ich rozwiązanie. Dzięki niej możemy dostrzec, jak Głowa Kościoła wyciąga 
rękę nie tylko do starych i młodych, których papież uważa za wyrzuconych poza margi-
nes, ale do całego współczesnego świata i wszystkich ludzi, dzieląc się z nami prostymi 
receptami na trapiące nas problemy. Widać w niej wołanie zatroskanego pasterza o pro-
wadzący ku pojednaniu dialog międzyludzki. ■

Maria Miduch, Oddech Boga 
Wydawnictwo WAM 2019

Papież Franciszek, Thomas Leoncini, Bóg  jest młody 
Wydawnictwo Znak 2018
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br. Gabor M. Dorobek, kurs II



film

muzyka
W czerwcu tego roku ukazała się kolejna płyta naszego franciszkańskiego zespo-

łu Pokój i Dobro. Jest to już 10 album młodych naśladowców św. Franciszka, którzy 
wzrastają w swoim powołaniu w seminarium w Łodzi Łagiewnikach. Album nosi da-
jący wiele do myślenia tytuł „Bracia wilcy”, którym nawiązuje do jednego z utworów 
znajdującego się na najnowszym krążku. Jest nim ballada opowiadająca o niezwykłym 
spotkaniu św. Franciszka z niebezpiecznym wilkiem i niepokornymi mieszkańcami wło-
skiego miasta Gubbio. Zarówno zwierzak, jak i lud owego miasta w zetknięciu z osobą 
świętego Biedaczyny mają okazję przemienić swoje życie i odstąpić od złego postępo-
wania skoncentrowanego na miłości do samych siebie. Opowiedziana historia kieruje 
nas ku refleksji nad obrazem życia dzisiejszego człowieka, często pełnego zabiegania 
i zatroskania o własne sprawy. Życia, w którym pojawiają się konflikty, a ludzie stają 
się wspomnianymi wilkami. Cały album składa się z 10 utworów, które poza walorami 
artystycznymi mogą okazać się wielką pomocą w modlitwie i uwielbieniu Boga. „Bracia 
wilcy” to prawie 50 minut franciszkańskiego grania, które zawiera wiele myśli naszych 
świętych współbraci. Obok nawiązań do osoby św. Franciszka  spotykamy się z ideą                            
św. ojca Maksymiliana Kolbego: umiłowania Niepokalanej i dziękowania dobremu 
Bogu za dar tak wspaniałej Matki i Orędowniczki w niebie. Poza wspomnianą balladą 
na płycie spotkamy się z franciszkańskim rapem, z muzyką skłaniającą do wyciszenia 
się oraz do radosnego i żywego śpiewania na cześć Pana. ■

W roku 1963 w stolicy Meksyku przyszedł na świat Alejandro Gonzalez Iñárritu. 
Udaną przygodę ze sztuką zaczął jako DJ, by w wieku 23 lat stworzyć najpopularniej-
szą stację radiową w kraju. Jednak światową sławę zdobył jako reżyser. Za pierwszy 
pełnometrażowy film Amores perros (2000) został obficie nagrodzony, a świat z uwa-
gą czekał na kolejne jego dzieła. Iñárritu nie zawiódł. Jest twórcą, który wykreował 
własny rodzaj kina. Jego obrazy każą myśleć, robić rachunek sumienia, patrzeć na 
innych ludzi. Krzyczą, wstrząsają, choć są tak pełne ciszy, nastrojowej muzyki, prze-
strzeni, która pozwala na wejście w świat bohaterów. Dotykają emocji, które muszą 
poruszyć, bo choć skrajne, to prawdziwe, obecne. Osobiście często wracam do jego 
filmów, bo cechująca je głębia pozwala za każdym razem przeżyć go inaczej. Za 
szczególnie godne polecenia godne uważam kilka jego dzieł: 21 gramów (2003), Babel 
(2006) oraz Birdmana (2014). Obojętnie przejść nie można również obok najbardziej 
nagrodzonego jego filmu – Zjawy (2015) – choć preferuję wyżej wymienione dzieła. 
Sądzę, że warto zapoznać się z twórczością opisanego artysty. 

Życie seminaryjne nie pozwala na częste odwiedziny kinowych sal. Na sporadycz-
ne już czas się znajdzie. Gdy więc udało mi się wybrać na film tą wiosną, warto byłoby 
zobaczyć coś, co potem można w niniejszym dziale opisać, a nawet polecić – pomy-
ślałem. Udało się! Wybrałem film japońskiego reżysera Hirokazu Koreeda, którego 
jeden z obrazów już kiedyś opisałem (Nasza młodsza siostra, 2015). Jego najnowsze 
dzieło nosi tytuł Złodziejaszki. Nazwa odpychająca, moim zdaniem, i nie oddająca 
treści, jakie przekazuje artysta. Owszem, bohaterzy są złodziejami, a może lepiej po-
wiedzieć złodziejaszkami, ale film opowiada nie o ich przykrym losie, a o relacjach. 
Tak, relacje są tu najważniejsze! Koreeda w ciekawy sposób pokazał stosunki między 
trzema pokoleniami żyjącymi w bardzo ciasnym mieszkanku. Piękne jest to, że jest 
u nich wiele miejsca na współczucie i miłość, mimo ciągłych problemów, nie tylko 
materialnych. Widzowi oglądającemu obraz zostaje postawione interesujące pytanie: 
„Czy do miłości rodzicielskiej potrzebna jest więź biologiczna?”. W ostatniej scenie 
pada odpowiedź, ale myślę, że subiektywna, nie narzucona. Złodziejaszki  warto zo-
baczyć, bo mimo że jest to gorzki obraz, to niesie dużo pokoju i nadziei. ■

KADR Z FILMU ZŁODZIEJASZKI

ALEJANDRO GONZALEZ IÑÁRRITU

KADR Z FILMU BIRDMAN

br. Maksymilian M. Konieczny, kurs IV

br. Wojciech Kasprowicz, kurs IV

Bracia wilcy (2019)
POKÓJ I DOBRO

Wydawnictwo Ojców          
Franciszkanów Niepokalanów

KULTURA



KRZYŻÓWKA br. Maciej Pieczynia, kurs IV

POZIOMO: 1] znaki Męki Chrystusa, 3] franciszkańskie pozdrowienie, 5] miasto, pierwsza obecność franciszkanów w Polsce,  
7] inaczej klasztor, 12] krucyfiks, 16] jeden z trzech świętych Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (XVII w.), 17] minister ge-
neralny zakonu, zbudował bazylikę św. Franciszka w Asyżu, 18] siostry z zakonu św. Klary, 20] grecka litera (znak przyjęty przez św. 
Franciszka), 22] imię papieża, który zatwierdził Regułę franciszkańską (1223 r.), 23] element habitu, 26] największy klasztor fran-
ciszkański na świecie, 27] jedna z gałęzi franciszkańskich, 29] główna gałąź zakonu św. Franciszka, 31] OFMCap, 33] nabożeństwo 
propagowane w konwentach franciszkańskich, 34] są czasowe lub wieczyste, 35] męczennik Auschwitz, 36] franciszkanie z III Zakonu.

PIONOWO: 2] góra, na której św. Franciszek z Asyżu otrzymał stygmaty, 4] imię papieża, który ustnie zatwierdził Regułę francisz-
kańską (1209 r.), 6] tercjarka franciszkańska, jej wspomnienie jest obchodzone 6 marca, 8] drugi etap formacji zakonnej, 9] kardy-
nał ... (ten urząd funkcjonował aż do XX w.), 10] „nazwisko” św. Franciszka, 11] pierwszy klasztor klarysek, 13] tam zginęli pierwsi 
męczennicy franciszkańscy, 14] strój zakonny, 15] miejscowość, gdzie powstała pierwsza szopka bożonarodzeniowa, 19] Królowa 
Zakonu Serafickiego, 21] miejsce przebywania pierwszych braci, 23] ... św. Franciszka – zbiór opowieści o życiu św. Franciszka,     
24] kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, 25] miasto związane ze św. Antonim, 26] przemiana serca, 28] biały element 
habitu franciszkańskiego, 30] miasto pochodzenia św. Klary, 32] najczęściej widać ją u braci kapucynów.

Nagroda dla Zwycięzców
krzyżówki  z  nr. 130:

Na rozwiązania czekamy do 20 listopada 2019 r. 
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji: 

WSD OO. Franciszkanów 
ul. Okólna 185, 91-520 Łódź Łagiewniki

z dopiskiem na kopercie:  KRZYŻÓWKA 
lub na e-mail: naszezycie@seminariumfranciszkanskie.pl

Nagrody z nr. 129 otrzymali:
Anna z Koszalina, Piotr z Koszalina, Piotr z Łodzi,

Magdalena z Piotrkowa Trybunalskiego, Przemysław z Poznania

KARTA 
ODPOWIEDZI

13o

Imię i nazwisko...............................................................................
Adres................................................................................................
Wiek........................

HASŁO: 7 865 11 12109 13321 4 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Płyta zespołu
POKÓJ I DOBRO
Bracia wilcy
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Przygotowanie:

Kluchy na łachu

BRAT ADAM POLECA

Składniki:

Sporządzamy zaczyn z mleka, cukru i drożdży. Pozosta-
wiamy na 15-20 min do wyrośnięcia. Wsypujemy do miski 
przesianą mąkę, dodajemy sól i jajka. Energicznie mieszając, 
stopniowo wlewamy zaczyn. Powinny tworzyć się pęche-
rzyki powietrza. Pod koniec mieszania dodajemy rozpusz-
czone masło. Ciasto przykrywamy i odstawiamy w ciepłe 
miejsce do wyrośnięcia. Po 30 min ciasto podwoi swoją 
objętość. Następnie na stolnicy podsypanej mąką formu-
jemy bułeczki wielkości pięści. Pozostawiamy je pod przy-
kryciem jeszcze 20 min, aby wyrosły.
Do szerokiego garnka nalewamy wodę i naciągamy na nie-
go gazę lub tetrę. Mocno związujemy sznurkiem i gotujemy 
w nim wodę. Gdy woda zacznie wrzeć, kładziemy na tkani-
nie bułeczki i przykrywamy miską. Gotujemy przez 15 min.
Podajemy na ciepło z sosami słodkimi lub słonymi. Idealne do 
grzybów, gulaszy, musów owocowych, jogurtów lub po-
smarowane masłem.

Smacznego!

•  ½ kg mąki pszennej
•  1 szklanka mleka
•  2 jajka
•  3 łyżki masła

•  5 dag drożdży
•  1 łyżeczka cukru
•  2 szczypty soli



FRANCISZKANIE
BRACIA MNIEJSI KONWENTUALNI

R E K O L E K C J E  
POWOŁANIOWE 2019

PROWINCJA WARSZAWSKA PROWINCJA GDAŃSKA
Powołaniowe Dni Skupienia
(Niepokalanów Lasek)
29-31 sierpnia
25-27 października
22-24 listopada
6-8 grudnia

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę,  
niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, pokorę głęboką, zrozumienie i poznanie, abym mógł  
wypełniać Twoją świętą i nieomylną wolę. Amen. 

Asystent prowincjalny 
ds. powołań:

  660 421 200
  kontakt@powolanie.com.pl
  www.powolanie.com.pl

  781 213 240 
  barka@franciszkanie.pl
  www.barka.franciszkanie.pl

Asystent prowincjalny
ds. powołań:      

KONTAKT

Weekendy powołaniowe
20-22 września – Koszalin
18-20 października – Łódź
15-17 listopada – Lębork
13-15 grudnia – Ostróda

Rekolekcje dla kandydatów  
do Zakonu
23-25 sierpnia – Gniezno

KONTAKT

KAPTUR – Nałóż, Panie, na moją głowę
kaptur zbawienia, 
abym mógł odpierać napaści szatańskie.

TUNIKA –  Przyoblecz mnie, Panie,
w nowego człowieka,
który przez Ciebie został stworzony 
w świętości i sprawiedliwości. 

SZNUR – Przepasz mnie, Panie,
pasem sprawiedliwości,
abym mógł wiernie kroczyć
drogą franciszkańskiego powołania.

Modlitwa św. Franciszka odmówiona przed Krucyfiksem


