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WSTĘP

Sobór Watykański II wezwał instytuty życia konsekrowanego do odnowy, która powinna 
obejmować “ustawiczne powracanie do źródeł wszelkiego życia chrześcijańskiego i do 
pierwotnego ducha ożywiającego instytuty, jak też ich dostosowanie do zmieniających się 
warunków epoki” (PC 2). Jedną z zasad, według których należy prowadzić tę odnowę, jest wierne 
rozeznanie ducha i zamiarów założyciela, a także pielęgnowanie zdrowych tradycji, które stanowią 
dziedzictwo każdego instytutu. Dotarcie do pierwotnych źródeł wspólnoty  zakonnej pobudza do 
szukania jak najlepszych środków, aby ubogacić innych własnym charyzmatem.
Pragnienie, aby nasza praca duszpasterska jeszcze bardziej charakteryzowała się rysem 
franciszkańskim, było inspiracją do przygotowania niniejszego opracowania.
Tematy  przeznaczone na poszczególne dni Triduum zaczerpnięte zostały z III rozdziału 
Dyrektorium Formacji1, w  którym to rozdziale św. Franciszek ukazany  jest jako model ucznia i 
naśladowcy  Chrystusa. Każdy dzień Triduum składa się z dwóch wersji Mszy  św. - A i B. W wersji 
A znajduje się homilia, a w wersji B myśli do zaproponowanego tematu. Zamieszczone są również 
komentarze i modlitwa wiernych. Obie wersje mogą być wykorzystane np. na porannej i wieczornej 
mszy  św. lub można skorzystać z wersji dowolnie wybranej. Druga część (Dodatek) zawiera 
Franciszkańską Koronkę Siedmiu Radości NMP oraz program słowno-muzyczny poświęcony  św. 



Franciszkowi i jego zakonowi, które mogą służyć ubogaceniu programu Triduum przed 
uroczystością św. Franciszka z Asyżu.
Mamy nadzieję, że przygotowane przez wspólnotę braci z KUL-u materiały staną się pomocą w 
organizowaniu Triduum przed uroczystością św. Ojca Franciszka, a wspólnotom, gdzie jest to już 
zwyczajem, podsuną nową tematykę.

o. Marek Fiałkowski

DZIEŃ PIERWSZY 
A). ŚW. FRANCISZEK- CZŁOWIEK POKUTUJĄCY

I. WSTĘP DO  MSZY ŚWIĘTEJ "W Górę serca". Słyszymy  te słowa podczas Mszy  św. Wzywa nas 
Pan do wejścia na "górę" Eucharystii, na której pragnie dotknąć nas swoim Słowem, nakarmić 
swoim Ciałem. Na tę "górę" często wchodził św. Franciszek i św. Teresa od Dzieciątka Jezus, 
patronka dnia dzisiejszego. To bliskość Pana, przyjmowanie wiarą każdego słowa Jezusa 
upodobniły  ich do Niego. Stali się świętymi. To prawdziwa droga na szczyt. Droga nawrócenia, 
wysiłku, św. Ojca Franciszka pokuty. Poszli nią, gdyż odkryli Jezusa, prawdziwego przewodnika, 
który ich zachwycił. Na tę drogę jesteśmy  zaproszeni i my. Z takim również nastawieniem 
pragniemy  wejść w  trzydniową modlitwę przed uroczystością św. Franciszka z Asyżu. Uznajmy, że 
jesteśmy  grzesznikami. Prośmy, aby  miłosierny  Pan przebaczył nasze grzechy i pozwolił nam 
wolnym sercem stanąć przed Nim.

II. LITURGIA SŁOWA (proponowane czytania): 2 Kor 4,1-4. 7-10; Ps 51; Mt 18, 1-5
PIERWSZE CZYTANIE 2 Kor 4, 1-4. 7 10 Czytanie z drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do 
Koryntian. Bracia: Oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na 
duchu. Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy  się do żadnych 
podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy  przedstawiamy  siebie 
samych w  obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest 
ukryta, to tylko dla tych, którzy  idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysł zaślepił bóg tego 
świata, aby  nie olśnił ich blask Ewangelu chwały  Chrystusa, który  jest obrazem Boga. 
Przechowujemy zaś  ten skarb  w naczyniach glinianych, aby  z Boga była owa przeogromna moc, a 
nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy  w niedostatku, 
lecz nie rozpaczamy; znosimy  prześladowania, lecz nie czujemy  się osamotnieni, obalają nas na 
ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy  nieustannie w naszym ciele konanie Jezusa, aby życie Jezusa 
objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY - Ps 51 
Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w  łaskawości swojej* w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy* i oczyść mnie z grzechu mojego.
Refren. 
Uznaję bowiem nieprawość moją,* a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie 
zgrzeszyłem* i uczyniłem co złe jest przed Tobą. 
Refren. 
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste* i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego 
oblicza* i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 
Refren. 



Przywróć mi radość z Twojego zbawienia* i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, otwórz wargi 
moje* a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 18, 3 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 18, 1-S 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 
W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy  w 
królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, 
powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa 
niebieskiego. Kto się więc uniży jak dziecko, ten jest największy  w królestwie niebieskim. I kto by 
przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje». 
Oto słowo Pańskie.

III. HOMILIA 

1. Testament św. Franciszka Testament jest ważnym dokumentem. W przypadku, kiedy  umiera 
osoba bogata nie tylko ważnym, ale i oczekiwanym. Umiera żebrak. Wcześniej został 
wydziedziczony  przez ojca. Jego "własnością" jest jedna uboga szata, choroba i stygmaty na 
rękach. Pisze testament. Cóż może rozdać? W 39 zdaniach zawiera swoje ostatnie pragnienia. 
Podsumowuje swoje 45-letnie życie. Zaczyna testament: "Mnie, bratu Franciszkowi, Pan tak dał 
rozpocząć życie pokuty..." (T 1). Jednym zdaniem dzieli swoje życie na dwa okresy: życie bez 
pokuty  i życie w pokucie. Pierwszy  etap to pogoń za sukcesem, doświadczenie potęgi pieniądza. 
W centrum stały  jego pragnienia, które dość łatwo było realizować, czerpiąc z zasobów 
zgromadzonych przez ojca. Tak było do czasu, kiedy spotkał trędowatego. Miał wtedy  około 25 lat. 
Mówi o tym dalej w testamencie: "...gdy  byłem w  grzechach, widok trędowatego wydawał mi się 
przykry. I Pan sam wprowadził mnie między  nich i okazywałem im miłosierdzie" (T 1-2). Nie uczynił 
tego własną tylko mocą. "Pan sam...". Było to poruszenie wiary, które jest darem Boga. W taki 
sposób przedstawia to wczesny  dokument franciszkański "Relacja Trzech Towarzyszy": "Gdy 
pewnego dnia z żarliwością błagał Pana, usłyszał w odpowiedzi: «Franciszku, to wszystko co 
kochałeś i pragnąłeś posiadać według ciała, trzeba abyś uznał za godne wzgardy i nienawiści, jeśli 
chcesz znać wolę moją»..." (3T 11). Porzuca więc uwielbianie siebie samego dla Tego, "który 
przyjmując ciało i oblicze człowieka pokazał się, a równocześnie się schował. Chodzi o Tego 
chrześcijańskiego Boga, którego sekretem wydaje się być ukrycie, półcień, jednakowa wartość 
śladów dla wiary  i dla niewiary, żeby - celem ustrzeżenia wolności -przyjęcie Go stało się wyborem, 
a nie wyrokiem, gorącym porywem serca, a nie chłodnym wnioskiem niepodważalnego 
stwierdzenia"2. Franciszek wybrał Jezusa Chrystusa. Odtąd wszystko zaczęło się zmieniać. "Całe 
jego życie zostaje opanowane jednym i nienasyconym pragnieniem: upodobnić się do 
Chrystusa" (DF 8). Ten proces nazywa Franciszek życiem w  pokucie. 14 15 2. Istota ewangelicznej 
metanoi Chcemy zapytać, co jest najistotniejsze w  postawie nawrócenia i pokuty  w Ewangelii. 
"Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1,15; 
Mt 4,17). Od tych słów zaczyna Jezus nauczać, Jego przyjście na świat to wypełnienie się 



obietnic. Rozpoczyna się specjalny  czas łaski, stosowna pora (kairos), aby  poddać swoje życie 
panowaniu Boga, by  przejść spod panowania grzechu pod panowanie Boga. Dawcą tego czasu 
jest sam Bóg, przedmiotem zaś rozstrzygającej decyzji, którą należy  podjąć w  tym czasie, jest 
zbawienie. Właśnie w  tym czasie ma dokonać się nawrócenie. Oddając myśl Jezusa, ewangeliści 
używają na określenie nawrócenia, słowa - metanoite, co dosłownie znaczy "zmieniajcie 
myślenie". Co stanowi "serce" nowego myślenia? Odpowiedź znajdziemy patrząc na warunki, jakie 
trzeba spełnić, aby  znaleźć się w obrębie panowania Boga w nas. "Kto nie przyjmie królestwa 
Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego" (Mk 10, 15; Mt 18, 3; Łk 18, 17). Na pewno nie 
chodzi tu o to, by stać się niewinnym jak dziecko, gdyż i Żydzi uważali, że małe dzieci posiadają 
wiele złych popędów. Oznacza to raczej, aby każdy  słuchający Dobrej Nowiny  "zmienił myślenie" 
względem Boga i nauczył mówić się do Niego tak, jak mówiły małe żydowskie dzieci: "Abba" - to 
znaczy  "tatusiu . Tak właśnie wołał do Ojca Jezus (Mk 14, 36). 0n pierwszy  złożył w  Nim dziecięcą 
ufność. Fundamentem więc decyzji wyboru życia z Bogiem jest doświadczenie nieskończonej 
Jego dobroci, którą Bóg sam delikatnie ujawnił nam dając Zbawiciela. "Zmieniajcie myślenie" 
oznacza więc przede wszystkim wezwanie do zmiany  relacji do Boga. Wzorem jest sam Jezus. 
Wezwanie do nawrócenia staje się więc wezwaniem do naśladowania konkretnej Osoby  - Jezusa 
Chrystusa. Taka postawa towarzyszyła Franciszkowi, kiedy mówił w  "Liście do wiernych" o tych, 
którzy  czynią pokutę: "0, jak chwalebna to rzecz mieć w niebie świętego i wielkiego 0jca! (...) 0, jak 
świętą i cenną rzeczą mieć tak miłego, pokornego, darzącego pokojem, słodkiego, godnego 
miłości i ponad wszystko upragnionego brata i takiego syna: Pana naszego Jezusa 
Chrystusa..." (2LW 11,13) Doświadczenie miłości Ojca objawionej w  Jezusie stanowi początek 
podjęcia przebudowy  życia, aby  stać się prawdziwym dzieckiem Boga. 3. Franciszek i my w 
pokucie Człowieka można porównać do glinianego dzbana. Dzban może mieć różny kształt i kolor. 
Tym, co decyduje jednak o jego istocie i miejscu, w którym zostaje umieszczony, jest jego 
zawartość. W dzbanie może być woda, kwiaty, może pozostawia pusty  albo wypełniony  błotem. W 
dzbanie można również ukryć diamenty. Dla św. Pawła prawdziwym "skarbem", który w sobie nosi 
jest "blask Ewangelii chwały  Chrystusa, który jest obrazem Boga" (1 Kor 4). Aby  jednak człowiek 
zajaśniał tym "blaskiem", potrzebne jest oczyszczenie "dzbanu serca" z wszystkiego, co może ten 
blask osłabiać albo z nim konkurować. Franciszek wiedział, kim jest sam z siebie: "nieszczęsny  i 
nędzny, zepsuty i cuchnący, niewdzięczny i zły" (1R 23,8). Wiedział, że potrzebuje nieustannego 
oczyszczania, czuwania, medytacji, umartwienia, aby  "skarbem" wnętrza i ducha nie stał się 
twardy  egoizm, pełnienie własnej woli, naśladowanie idoli, pokładanie ufności tylko w człowieku. W 
uzdrawiającej mocy  sakramentów  Kościoła, szczególnie spowiedzi i Eucharystii odkrył 
nieskończoną dobroć Boga i Zbawiciela, i jak dziecko czerpał z nich, karmiąc swoje życie pokuty. 
Wiemy również, że pad koniec życia dużo pościł. Wczesne życiorysy  mówią o trzech 40-dniowych 
postach w  ciągu roku: przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą oraz przed Uroczystością św. 
Michała Archanioła. Łączył je często z przebywaniem w zupełnej samotności, najczęściej o chlebie 
i wodzie. Był w tym niezwykle konsekwentny, ale jednocześnie nikomu takiej drogi nie narzucał 
silą. Stygmaty, które otrzymał w 1224 r. na górze Alwernia to Boży  znak, że życie pokuty, 
naśladowanie Chrystusa dotarło do punktu kulminacyjnego. "Blask Ewangelii chwały  Chrystusa" 
stał się również udziałem jego ciała. Nasza pokuta ma wypływać z wdzięczności za wielkie dzieła 
Boga, które uczynił dla nas. Za stworzenie i odkupienie. To nasza odpowiedź, jako odkupionych 
grzeszników, uczących się dziecięcej ufności, nieustannie "zmieniających myślenie" według życia i 
słów Jezusa Chrystusa. To wysiłek. To trud, ale błogosławiony  przez Boga, który  czeka na 
marnotrawnych synów.



Gliniane naczynia" oczyszczamy powoli". Im poważniej jednak człowiek żyje metanoi i im szerszy 
zakres ma nasze życie pokuty, tym bardziej zostajemy  obdarowani łaską i chwałą. Tak było w życiu 
pokuty  Świętego z Asyżu, Im bardziej ufamy  i odkrywamy nieskończoną dobroć Boga w Jezusie, 
tym więcej otrzymujemy  światła do konkretnych decyzji. Tym samym "skarb" zaczyna jaśnieć 
pośród braci i sióstr, pośród świata.

IV. MODLITWA WIERNYCH
"Z głębokości wołamy  Panie" i wierzymy, że jesteś Ojcem, który  wrażliwy jest na drgnienie serca 
swoich dzieci:
1. Za Ojca św., biskupów, kapłanów, by  głosząc Dobrą Nowinę o pojednaniu między  Bogiem a 
światem dokonanym przez Krzyż i Zmartwychwstanie Chrystusa, sami coraz głębiej odkrywali 
wartość życia w pokucie. Ciebie prosimy...
2. Za chrześcijan, którzy  często korzystają z uzdrawiającej mocy  Jezusa w sakramencie 
pojednania i Eucharystii, aby otwarci na działanie Ducha Świętego byli Jego dobrymi narzędziami 
dla spotykanych braci i sióstr. Ciebie prosimy...
3. Za ludzi, którzy  nie odkryli mocy przebaczenia i miłości, żyjących w nienawiści, kłótniach i 
sporach, aby dar pokoju stał się jak najszybciej ich udziałem. Ciebie prosimy
4. Za rodzinę braci i sióstr żyjących Regułą św. Franciszka z Asyżu, aby życie pokuty przemieniało 
ich serca w prawdziwe dzieci Boga żyjące w świecie. Ciebie prosimy...
5. Za nas, aby  św. Franciszek i św. Teresa od Dzieciątka Jezus, prawdziwi uczniowie Pana 
miłujący słowo Boże i Eucharystię, byli dla nas umocnieniem w chwilach wyboru Boga, dobra i 
dawania świadectwa o żywym Bogu. Ciebie prosimy...
Tylko Ty  jesteś Święty  i Tobie należy  się chwała za wszystko, co czynisz. Uwielbiony  bądź Ojcze 
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

V. KOMENTARZ PRZED MODLITINĄ OJCZE NASZ 
Komentując modlitwę Pańską św. Franciszek mówi: "Święć się Imię Twoje: niech zajaśnieje w nas 
poznanie Ciebie, abyśmy poznali, jaka jest szerokość Twoich dobrodziejstw, długość Twoich 
obietnic, wysokość majestatu i głębokość sądów..." (On 3}. Razem z Kościołem na ziemi, razem ze 
świętymi w  niebie: Franciszkiem i Teresą, którzy  już poznali prawdziwe Imię Ojca, wołajmy tak, jak 
nauczył nas Jezus.

Andrzej Prugar OFMConv

DZIEŃ PIERWSZY 
B). ŚW. FRANCISZEK - CZŁOWIEK MISYJNY

I. WSTĘP DO MSZY ŚW. 
Święty  Franciszek z Asyżu był człowiekiem, który w pełni odczytał i realizował Chrystusowe 
wezwanie: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). W 
naszym ludzkim powołaniu do przekazywania Dobrej Nowiny to właśnie wskazanie Chrystusa jest 
najistotniejsze. Jako, że święci stanowią wzory  “rozwiązań” dla naszych chrześcijańskich postaw, 
to w pierwszym dniu triduum przed uroczystością świętego Franciszka spójrzmy  na niego jako na 
człowieka misyjnego. Tym bardziej, że wspominamy w dzisiejszej liturgii świętą Teresę od 
Dzieciątka Jezus, karmelitankę - patronkę misji i misjonarzy, która na ten tytuł zasłużyła, nie 
opuszczając swojego klasztoru, ale przez gorącą modlitwę i przyjęte cierpienie, wspierając potęgą 



ducha wszystkie misyjne dzieła Kościoła. Mając tak licznych i świętych świadków na potwierdzenie 
tego, że orędzie Chrystusa jest do zrealizowania dzięki głębokiej, ludzkiej wierze i silnej woli, 
przeprośmy za nasze braki w tym względzie.

II. MYŚLI DO TEMATU Jeśli człowiek z natury jest istotą społeczną, komunikującą - to 
chrześcijanin powinien być “z natury” misyjny. Jest to dla niego i wyróżnienie, i zobowiązanie. 
Gorące pragnienie czynnego apostołowania świętej Teresie od Dzieciątka Jezus uniemożliwiła 
choroba. Sama jednak tak pisze: “Zrozumiałam, że jedynie miłość porusza członki Kościoła i że 
gdyby  ona wygasła, apostołowie nie głosiliby Ewangelii, męczennicy nie przelewaliby  krwi. 
Zobaczyłam i zrozumiałam, że miłość zawiera w sobie wszystkie powołania, że miłość jest 
wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i miejsca; słowem miłość jest wieczna”4. Swoje życie z 
gorącą modlitwą i przyjętym cierpieniem złożyła za zbawienie dusz i za Kościół, wspierając 
misyjne dzieła Kościoła. Całe swoje życie zakonne, z pokorą i ewangeliczną prostotą spędziła w 
klasztorze. Została patronką misjonarzy...
My w większości podobnie jak św. Teresa, dalecy  od czynnego poświęcenia się pracy  misyjnej, 
pamiętajmy, że jest wiele sposobów, aby  osobiście w  tym dziele Kościoła uczestniczyć. Podobnie 
jak ona. W świetle zaś życia św. Franciszka z Asyżu przekonujemy się, że kto odkrył Ewangelię 
Chrystusa, ten nie ma żadnych wątpliwości, że znajdujemy tam przede wszystkim wspaniałe i 
wyraźne wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny, do dzielenia się tym, co stało się naszym 
udziałem przez przyjście Chrystusa na ziemię.
Franciszek swoim braciom dawał dwa sposoby  przepowiadania: świadectwo życia i głoszenie 
słowa. Prosił swoich braci: “Bądźcie cierpliwi wobec przeciwników, odpowiadajcie łagodnie tym, co 
was zapytywać będą, błogosławcie prześladowcom, a okazujcie wdzięczność tym, co postępować 
będą z wami niesprawiedliwie lub was obrzucą oszczerstwami i obelgami. Za to wszystko wielka 
będzie wasza nagroda w niebie. Nie niepokójcie się tym, że nie posiadacie wiedzy, Duch Boży 
przez was przemawiać będzie, co umocni słowa w ustach waszych, da im jasność i
siłę” 5. Pierwsza misyjna wyprawa braci św. Franciszka do Maroka, zakończyła się ich męczeńską 
śmiercią. Ta ofiara złożona z życia dla przepowiadania Ewangelii zainspirowała i natchnęła wielu - 
tym samym dając początek całej misyjnej historii zakonu franciszkańskiego, którego bracia 
przecierali szlaki dla chrześcijaństwa w Azji, Afryce i obu Amerykach. Aż po dzień dzisiejszy, cieszą 
się wieloma wspaniałymi dziełami misyjnymi i ich owocami ku chwale Tego, który  przykazał: “Idźcie 
i nauczajcie”. Święty  Biedaczyna z Asyżu sam żarliwie głosił nauki w miastach i wsiach, jego 
prostota i nieporównywalna wiara kazała przemawiać mu rzeczywiście do “wszelkiego stworzenia”. 
Stąd słynne jego kazanie do ptaków. Niezmordowany w głoszeniu słowa, pragnął udać się do 
Maroka i do Syrii, dotarł do sułtana Egiptu. Głosił prawdę, zachęcając do pokuty i pokoju, z 
radością tak charakterystyczną właśnie dla niego. Tak często wydawać się może, że nie naszym 
udziałem ma być wezwanie Chrystusa “Idźcie na cały  świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu” (Mk 16,15). Skłonni jesteśmy raczej widzieć w  tym ewangelicznym nakazie słowa 
skierowane do apostołów i ich następców “w prostej linii”, a więc do biskupów, księży, zakonników, 
do sióstr zakonnych... Tak, macie rację! W istocie to oni są w  pierwszym rzędzie, ale Kościół to nie 
tylko wymienieni, to również cała społeczność wiernych, która w większym lub  mniejszym stopniu 
uczestniczy w  życiu Kościoła Chrystusowego. Nie oczekujemy przecież nagrody  jedynie za to, że 
daliśmy  się ochrzcić, za paciorek rano, a Mszę św. w niedzielę. Św. Franciszek niech stanie się 
orędownikiem naszego zaangażowania, dzięki któremu otworzyć się możemy  na wszystkie “nowe 
formy  dawania świadectwa i życia apostolskiego i misyjnego, jak to doskonale w ostatnich czasach 



umiał wyrazić święty  Maksymilian Kolbe” (DF 7), abyśmy  mogli: nie tyle szukać pociechy - co 
pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia - co rozumieć. Albowiem dając - otrzymujemy.

III. MODLITWA WIERNYCH

Wezwanie Chrystusa do głoszenia Ewangelii niech stanie się inspiracją dla naszej wspólnej 
modlitwy:
1. Za Kościół Chrystusowy i za tych, którzy z poświęceniem pełnią w nim pasterską misję. Ciebie 

prosimy... 
2. Za Ojca św. Jana Pawła II, aby trud Jego apostolskiego zaangażowania stał się fundamentem 
wzrostu wiary i pokoju na świecie. Ciebie prosimy... 
3. Za misjonarzy: księży, zakonników, siostry  zakonne i ludzi świeckich pracujących na wszystkich 

kontynentach, aby ich wiara była źródłem siły w podejmowanej pracy. Ciebie prosimy... 
4. Za tych wszystkich, którzy noszą w sobie pragnienie poświęcenia się misjonarskiej służbie, aby 

Bóg umacniał ich powołanie. Ciebie prosimy... 
5. Za tych, do których jest kierowana Dobra Nowina Jezusa Chrystusa, aby  otwierając się na nią 

zrozumieli jej zbawcze działanie. Ciebie prosimy...
6. Za nas samych tutaj zgromadzonych, aby  skierowane do nas Słowo mogło zaowocować 

przykładem w codziennym życiu. Ciebie prosimy... 
Boże, Dobry Ojcze, pełen pokoju i Miłości, napełnij nas Twoimi darami i naucz dzielić się z innymi, 
abyśmy mogli spotkać się z Tobą w radości wiecznej. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

IV. KOMENTARZ PRZED ZNAKIEM POKOJU 
“Idźcie, ukochani moi, głoście Ewangelię i oznajmiajcie pokój ludziom dobrej woli” prosił św. 
Franciszek braci wysyłanych z misją apostolską6. Niech te słowa i dla nas będą nauką i 
wezwaniem, w chwili kiedy zwrócimy się do drugiego człowieka.

V. KOMENTARZ PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM 
“Idźcie na cały  świat i głoście Ewangelię...” wzywa Chrystus na kartach Ewangelii. Przykład 
świętego Franciszka z Asyżu i świętej Teresy  od Dzieciątka Jezus niech pozwoli przekonać nas, że 
to wezwanie odnosi się nie tylko do Apostołów, ale do całego Kościoła - do jego wiernych, na 
których to barkach spoczywa obowiązek przekazywanie wiary  - zarówno słowem jak i przykładem 
życia. Bądźmy już świadomi, że każdy  chrześcijanin posiada ten nieodłączny  misjonarski 
charyzmat, dzięki któremu poznać Chrystusa mogą ci, którzy  Go nie znają lub którzy  o Nim 
zapominają wśród codzienności.

Marian Zygmunt OFMConv

DZIEŃ DRUGI 
A). ŚW. FRANCISZEK - CZŁOWIEK EWANGELICZNY

I. WSTĘP DO MSZY ŚW. 
W imię Boga w Trójcy  jedynego zaczęliśmy  nasze spotkanie z Jezusem. Dziś kolejny  dzień 
Triduum przed uroczystością św. Franciszka z Asyżu - Świętego, który  kiedyś napisał: “(Bożą) 
chwałę tak głoście i opowiadajcie, aby  o każdej godzinie i na głos dzwonu wszystek lud na całej 
ziemi oddawał zawsze chwałę i składał dzięki Bogu Wszechmogącemu” (1 LK 8). Zobowiązani tym 
wezwaniem uwielbiajmy  Boga za każde doświadczone dobro; za wszystkie rzeczy, które czyni w 



życiu każdego z nas. Liturgia chce dziś  zwrócić uwagę na to, że wspólnie z nami chwalą Boga 
Aniołowie. Oni - nasi stróże i pomocnicy  mają dziś swoje święto. Oni - towarzyszą nam zawsze na 
wszystkich ścieżkach życia. Teraz, razem z nami, wypełniają tę świątynię i zapewne przez to 
nasza modlitwa będzie szczególnie intensywna i radosna. Wyznajmy  przed Bogiem, nasze 
grzechy i wszystko co przeszkadza nam czystym sercem chwalić Stwórcę.

II. LITURGIA SŁOWA Hi 9, 1-12. 14-16: “Job tak odpowiedział swoim przyjaciołom: ʻIstotnie. Ja 
wiem, że to prawda. Czy  człowiek jest prawy przed Bogiem? Gdyby się ktoś z Nim prawował, 
nie odpowie raz jeden na tysiąc. Umysł to mądry, a siła potężna. Któż Mu przeciwny  nie padnie? 
W mgnieniu oka On przesunie góry  i zniesie je w swoim gniewie, On ziemię poruszy  w 
posadach: i poczną trzeszczeć jej słupy. On słońcu zabroni świecić, na gwiazdy  pieczęć nałoży. 
On sam rozciąga niebiosa, kroczy po morskich głębinach; On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, 
Plejady  i Strefy  Południa. On czyni cuda niezbadane, nikt nie liczy  Jego dziwów. Nie widzę Go, 
chociaż przechodzi: mija, a dostrzec nie mogę. Kto Mu zabroni, choć zniszczy? Kto zdoła 
powiedzieć: ʻCo robisz?ʼ  Jakże ja zdołam z Nim mówić? Dobiorę wyrazów właściwych? Choć 
słuszność mam, nie odpowiadam i tylko błagam o litość. Proszę Go, by  się odezwał, a nie mam 
pewności, że słucha”. Oto słowo Boże. 

Psalm 88: 
Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie. Każdego dnia wołam do Ciebie, Panie,* ręce do Ciebie 
wyciągam. Czy  uczynisz cud dla umarłych?* Czy  wstaną cienie, żeby  Ciebie wielbić? Czyż w 
grobach sławi się Twoją łaskę,* a wierność Twoją w miejscu zagłady? Czy  Twoje cuda widzi się w 
ciemnościach,* a sprawiedliwość w  krainie zapomnienia? A ja wołam do Ciebie, Panie,* niech nad 
ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, Panie,* i ukrywasz swoje oblicze 
przede mną? 

Alleluja, alleluja, alleluja. “Wyzułem się ze wszystkiego i uznałem to za śmieci, bylebym pozyskał 
Chrystusa i w Nim się znalazł” (Flp 3, 8-9) 

Łk 9, 57-62: “Gdy  Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: ʻPójdę za Tobą, 
dokądkolwiek się udaszʼ. Jezus mu odpowiedział: ʻLisy  mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz 
Syn Człowieczy, nie ma miejsca, gdzie by  głowę mógł oprzećʼ. Do innego rzekł: ʻPójdź za Mnąʼ. 
Ten zaś odpowiedział: ʻPanie pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojcaʼ. Odparł mu: 
ʻZostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty  idź i głoś królestwo Bożeʼ. Jeszcze inny rzekł: 
ʻPanie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domuʼ. Jezus mu 
odpowiedział: ʻKtokolwiek przykłada rękę do pługa , a wstecz się ogląda, nie nadaje się do 
królestwa Bożego”. Oto słowo Pańskie.

III. HOMILIA 
1. Łatwo zauważyć we Mszy  św. te czynności i gesty, gdyż powtarzają się za każdym razem. Po 
odczytaniu Ewangelii - aklamacja “Oto słowo Pańskie”, pocałunek na ewangeliarzu i zamknięcie 
księgi. Zamknięcie księgi, ale zapewne nie zamknięcie siebie na Boże słowo, na głos Jezusa 
Chrystusa. Bo liturgia Bożego słowa - w  której uczestniczymy  - ma charakteryzować się naszym 
otwarciem na Boga; ma uzdalniać nas do wytrwałej i trudnej pracy  przemiany  siebie: swego życia, 
swego myślenia, swej wrażliwości według chrześcijańskiego ideału, którym jest nasz Pan Jezus 
Chrystus. W tym sensie, każde nasze spotkanie z Biblią, ze słowem Bożym nie powinno być 



obojętne. Bo (wierzę, iż wielu z nas już tego doświadczyło) to księga życia: pielęgnująca życie 
Boże we mnie i otwierająca mnie na nieskończone możliwości mego bytowania w Bogu. Zapewne 
w naszym osobistym wsłuchiwaniu się w Biblię mamy  różne doświadczenia. Być może z pokorą i 
nadzieją wołaliśmy  - jak apostołowie - “Panie, przymnóż nam wiary”. Być może czasem - jak 
kiedyś inni uczniowie - odchodziliśmy ze stwierdzeniem “któż to może zrozumieć”. Wierzę, że 
wielu z nas jest świadkami prawdy, o której mówi autor listu do Hebrajczyków, że “żywe i 
skuteczne jest Słowo Boże..., zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (4, 12). 2. Wspomnijmy 
dzisiejsze pierwsze czytanie i zauważmy z jakim trudem biblijny  Hiob przedziera się do bliskości 
Boga. Potrafi wychwalać potęgę i wszechmoc Stwórcy, ale jakże ciężko osobiście mu stanąć przed 
swym Panem. “Jakże ja zdołam z Nim mówić?” - martwi się. On - tak bardzo cierpiący  zwierza się: 
“tylko błagam o litość”. Jedynie dzięki swej pokornej nadziei pokona ciemność i znajdzie światło. 
Jakby chciał za św. Pawłem powtórzyć: “Wyzułem się ze wszystkiego i uznałem to za śmieci, 
bylebym pozyskał Chrystusa i w Nim się znalazł” (Flp 3, 8n; dzisiejszy  werset przed Ewangelią). 
Ogromnie trudno tu znaleźć jakąś logikę. Tym bardziej, że i Jezus w  dzisiejszym drugim czytaniu 
bez specjalnego uzasadnienia każe zostawić wszystko i iść za Nim. Tylko On i Jego Królestwo jest 
wartością i celem. Czy  podobnie było w życiu św. Franciszka z Asyżu? Jak zrealizowało się jego 
spotkanie z Bogiem, z Bożym słowem ? 3. Pod koniec swego życia, w testamencie, Franciszek 
napisał “Sam Najwyższy  objawił mi, że powinienem żyć według Ewangelii świętej” (T 14). 
Rozważając nasze osobiste spotkania ze Słowem Bożym pytajmy się: co znaczy takie wyznanie? 
Przecież - powiemy  - to nic nadzwyczajnego: każdy z nas w jakiś sposób stara się “żyć według 
Ewangelii świętej”, czyli być otwartym na słowa Pisma świętego, na głos Jezusa; czyli chcieć, aby  i 
w moim życiu słowo Boże było “żywe i skuteczne”. Ale zwróćmy uwagę na motywację Franciszka: 
mówi “objawił mi to sam Najwyższy”. Sam Bóg chce, aby  tak było. Sam Bóg wybiera, powołuje... 
Wchodzimy w delikatną i intymną sferę ludzkiego powołania. Franciszek długo szukał woli Bożej, 
ale gdy  poznał, co jest celem i sensem jego życia, realizował go radykalnie i wytrwale. I gdzieś tu - 
jak myślę - tkwi wyjątkowość brata Franciszka: w jego wielkiej gorliwości i ogromnej wierności 
Ewangelii. Jego radykalizm i wierność Jezusowi była - jak się wydaje - aż do granic możliwości, aż 
do granicy  szaleństwa. Jego biograf z szacunkiem i uznaniem zauważa: “nigdy  nie był głuchym 
słuchaczem Ewangelii, lecz zapamiętując to, co usłyszał, starał się wypełniać wszystko 
dosłownie” (1C 22). A w innym miejscu z podziwem, mnożąc przedrostek “naj” stwierdza: “jego 
największą troską, najżywszym pragnieniem, a także największym postanowieniem było 
zachowywanie świętej Ewangelii we wszystkim i zawsze” (1C 84). Ci z nas, którzy  podejmują 
świadomą refleksję nad swoim życiem duchowym, zapewne poczuli pewien dreszcz napięcia. 
Znają przecież dobrze, jak wielką cenę ma owo “we wszystkim i zawsze”, ile to kosztuje ciężkiej, 
konsekwentnej pracy - tej najtrudniejszej - nad samym sobą. “We wszystkim i zawsze” - takie 
proste słowa, a jakże to trudne. Ale przecież jesteśmy tu po to, aby  wspólnie szukać siły  i 
motywacji, odwagi i wytrwałości, aby  wspólnie ze świętym bratem Franciszkiem iść do naszego 
Pana i Mistrza Jezusa Chrystusa. Bo to On jest mocą i źródłem naszej siły, On jest darem i dawcą 
łaski dla każdego. 4. Wielu z tych, którzy  wybrali sobie św. Franciszka za duchowego przewodnika, 
kieruje swoje kroki do franciszkowego miasta - do Asyżu. To miasto-sanktuarium - mówią; to 
miasto, w  którym zatrzymał się czas. Bardzo ciekawa jest relacja nieżyjącego już polskiego pisarza 
Romana Brandstaettera, gdy  w swojej książce Krąg biblijny  zwierza się “jak czytał Ewangelię w 
Asyżu?” - “Umbria wydała mi się fragmentem Ziemi Świętej - pisze. Czytałem dzieje wędrówek 
Chrystusa..., i tak byłem zafascynowany  umbryjskim charakterem tego opisu, że niecierpliwie 
czekałem na chwilę, gdy  z jakiegoś  rozdziału, spoza gromady uczniów otaczających Rabbiego, 
wyłoni się Franciszek z Asyżu. Nie ulegało bowiem dla mnie wątpliwości, że należy  on do ścisłego 



grona uczniów  Chrystusa, że jest postacią z Jego najbliższego otoczenia, tak realną jak 
apostołowie, jak uczniowie, jak ci wszyscy, których imiona znajdujemy  w czterech Ewangeliach...”7 
Być może uśmiechamy się, dziwiąc takiej naiwności pisarza. Ale ta jego myśl jest stale obecna u 
różnych autorów piszących o Franciszku. Jednakże częściej zauważa się, że to Franciszek swoim 
życiem doskonale wypełnił treści ewangeliczne. Ktoś pięknie powiedział, że “Chrystus podarował 
nam swą Ewangelię po raz drugi za życia św. Franciszka”. Ale w tym miejscu chyba powinno 
pojawić się istotne pytanie: czy dzięki temu nauka Ewangelii jest nam bliższa?
Pytajmy  się dalej słowami ks. Mieczysława Nowaka: Pytamy  Świętego Franciszka: jak mogłeś 
zaufać nie złotu lecz dziurawemu workowi, którym szarpie wiatr wokół twych bioder Jak mogłeś nie 
chcieć domów bogatych wykwintnych dań wspaniałych koncertów Czy  wystarczyła Ci łąka i śpiew 
ptaków Jak mogłeś być tak inny  niż my  dzisiaj Małe żuki toczące kulę złota która okaże się kupką 
nawozu A On nas pyta cicho: jak mogliście tak zdradzić Ewangelię jak mogliście tak dać się 
oszukać pozorami szczęścia
M. Nowak8 5. Nie dziwimy się zbytnio, kiedy  słyszymy  o św. Franciszku odważne stwierdzenia: “to 
człowiek prawdziwie ewangeliczny”, “to alter Christus - drugi Chrystus”. Wiemy, że brat Franciszek 
na to zasługuje, że świadectwo jego życia jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Ale niech też będzie 
ono dla nas pewnym zobowiązaniem; niech to ostatnie pytanie (jak mogliście - tak zdradzić 
Ewangelię - jak mogliście - tak dać się oszukać) będzie wezwaniem do osobistej refleksji, może 
nawet do rachunku sumienia. To bardzo ważne, abyśmy z każdegospotkaniaz Chrystusem, z Jego 
Słowem, z Jego świadkami, odchodzili inni, lepsi. Amen.

IV. MODLITWA WIERNYCH

Staje dziś przed nami św. Franciszek z Asyżu - człowiek, który  całe życie szukał zażyłości z 
Chrystusem poprzez Ewangelię. Módlmy  się wspólnie, aby  była ona natchnieniem, drogą i sensem 
dla całego Kościoła.
1. Panie Jezu, Ty  stale powołujesz następców  swoich apostołów * spraw, aby  Twoi biskupi, kapłani 
i diakoni byli wierni głoszonej przez siebie Ewangelii.
2. Panie, Ty chcesz, aby  Dobra Nowina dotarła, “aż po krańce ziemi” * błogosław wszystkim 
misjonarzom i misjonarkom.
3. Dobry  Boże, wielkie jest dziś grono naśladowców brata Franciszka z Asyżu * spraw, aby 
Ewangelia, była podstawową normą ich życia w braterskiej wspólnocie.
4. Panie, Twój sługa Franciszek, będąc wzorem ewangelicznej doskonałości głosił wszystkim 
stworzeniom radość i pokój * daj dzisiejszemu światu dar pokoju i sprawiedliwości.
5. Dobry  Boże, ty  posyłasz nam swoich aniołów, aby  nas strzegli na naszych drogach życia * 
prowadź nas zawsze drogą, która prowadzi do Twego Królestwa w niebie.
Panie, nasz Boże, Ty wiesz najlepiej czego potrzebujemy * prosimy, wypełnij serca nasze stałą 
troską o wierność Tobie i Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, który  żyje i króluje na wieki 
wieków.

V. KOMENTARZ PRZED OJCZE NASZ 
Z kart Ewangelii przychodzi do nas Jezus z propozycją swojej modlitwy  do Ojca w niebie. Razem z 
nim wołajmy i my: Ojcze nasz...

VI. KOMENTARZ PRZED ZNAKIEM POKOJU 



Św. Franciszek z Asyżu to dziś człowiek-symbol pokoju. Niech ten nasz liturgiczny  znak pokoju 
będzie zobowiązaniem to budowania pokoju i pojednania między nami.

VII. KOMENTARZ PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM 
Kończy  się nasze liturgiczne spotkanie z Jezusem i z Jego wiernym uczniem Franciszkiem z 
Asyżu. Z tym, który  ogłosił Dobrą Nowinę światu i tym, który  swoim życiem doskonale ją wypełnił. 
Próbujmy  i my być świadkami Ewangelii w  codziennym życiu. Niech sam Pan nam w tym 
błogosławi.

Stanisław Jaromi OFMConv

DZIEŃ DRUGI 
B). ŚW. FRANCISZEK - CZŁOWIEK MODLITWY

I. WSTĘP DO MSZY ŚW. 
Każdy  człowiek odczuwa w  swoim sercu pragnienie Boga. Może, gdy  nie jest świadomy  do końca, 
określa je jako pragnienie pokoju, szczęścia czy  radości; jednak faktycznie jest to wewnętrzne 
wołanie duszy spragnionej Boga. Jezus ciągle zachęca do pójścia za tym głosem. Zachęca do 
zjednoczenia ze Sobą, gdyż On jest źródłem wody, dającej prawdziwe życie (J 4, 10), gaszącej 
wszelkie pragnienia człowieka (J 7, 37). Twoja obecność - drogi bracie, droga siostro - na tej 
Eucharystii jest pełnym radości znakiem, że nie pozwoliłeś zagłuszyć w sobie wołania Jezusa. W 
kolejnym dniu Triduum, wpatrując się w przykład św. Franciszka z Asyżu, uczymy  się od niego 
coraz doskonalszego odpowiadania na głos Chrystusa. Niech wspomaga nas w tym orędownictwo 
patronów dzisiejszego dnia, świętych Aniołów Stróżów.

II. MYŚLI DO TEMATU 
1. W pewnej parafii proboszcz postanowił zbliżający się adwent ubogacić codzienną wspólną 
modlitwą. Niektórych parafian mniej gorliwych zapraszał osobiście. Ale kiedy  miejscowy  dyrektor 
wyznał mu, że jest zbyt zajęty, ksiądz stracił panowanie nad sobą i wypalił z rozbrajającą 
szczerością: “Pan przypomina mi umęczonego ciężką pracą drwala, który marnuje czas i siły, bo 
pracuje tępą siekierą tłumacząc się przy tym, że nie ma czasu, aby  usiąść i ją naostrzyć”9 . 2. 
“Paradoks drwala” - czyż on nie jest obecny  w życiu wielu ludzi? Życie pełne jest różnorodnych 
problemów, trudności, ciągłego niepokoju i zabiegania. Postawmy sobie pytanie: gdzie szukamy 
pocieszenia i ukojenia w  tych trudnych chwilach? Aby  odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy 
przypatrzeć się swojemu życiu i życiu ludzi, których spotykamy  na co dzień. Dla jednych 
rozwiązaniem wszelkich problemów jest pieniądz i władza - im podporządkowują rodzinę, zdrowie, 
czas, a nawet wiarę. Inni próbują utopić problemy  w alkoholu, seksie, narkotykach. Jeszcze inni 
szukają rozwiązania w sektach, horoskopach, amuletach, wróżbach czy  medytacji 
transcendentalnej. Jak fałszywe i złudne są to rozwiązania okazuje się nieco później. Zamiast 
pożądanej wolności - zniewolenie, zamiast upragnionego pokoju - ciągły  lęk, zamiast szczęścia - 
przerażające rozdarcie - oto finał tych zasadzek złego ducha. Im ludzie dłużej w nim trwają, tym 
bardziej odzierani są z życia Bożego. “Pustoszeje człowiek jak na wiosnę pustoszeją stodoły w 
gospodarstwie. Pozostają okazałe zabudowania, w których wieje wiatr i grasują myszy”10. Ludzie 
błądzą i są nieszczęśliwi, bo to, co uważają za “szczęście”, za czym gonią, tracąc siły, a często i 
godność człowieka - rozpływa im się w  dłoni, przecieka, przemija i znów człowiek staje się pusty  i 
głodny”11. Pośród tego zabiegania, pełnego niepokoju, trzeba, aby  człowiek przypomniał sobie o 



Jezusie Chrystusie. On ciągle puka do naszych serc i nawołuje: “Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy  utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). Ten Boski Lekarz jak żebrak 
czeka na zaproszenie ze strony  człowieka. Ma do zaoferowania prawdziwą miłość, szczęście, 
radość życia i pokój serca. Jezus czeka na gest ze strony  każdego z nas. 3. Św. Franciszek z 
Asyżu jest dla nas przykładem otwarcia się na głos Boga. Otworzył drzwi swojego serca dla 
Jezusa, a On przemienił całą osobę Franciszka i całe jego życie. “Zaprawdę bardzo dużo miał 
wspólnego z Jezusem - pisze brat Tomasz z Celano - Jezusa nosił w sercu, Jezusa na ustach, 
Jezusa w uszach, Jezusa w oczach, Jezusa na rękach, Jezusa w całym ciele (1 C, 115). Biograf 
posługując się językiem mistyki, chce powiedzieć nam, że Franciszek tak dalece pozwolił się 
przeniknąć Duchowi Bożemu, że stał się “drugim Chrystusem”. Tu mamy odpowiedź na źródło 
ogromnej radości i pokoju jakie promieniowały  od Franciszka. Ten biedaczyna z Asyżu chce 
wskazać zagubionemu człowiekowi końca XX wieku przyczynę pustki, ciągłego niepokoju i 
udręczenia jakiego doświadcza. Zagubienie Boga - oto źródło chaosu życia ludzkiego, życia wielu 
z nas. Jesteśmy jak dzieci, które czują się bezpiecznie w zasięgu wzroku czuwającego rodzica. 
Gdy  tej opiekuńczej obecności zabraknie, dziecko zaczyna być niespokojne, czasami wręcz 
panicznie płacze. Wspaniałe tę prawdę ujął św. Augustyn wyznając w  sercu przed Bogiem: 
“stworzyłeś  nas dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie”12. 4. 
Franciszek stał się “drugim Chrystusem”, ponieważ  ukochał Go “całym swoim sercem, całą swoją 
duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” (Mk 12, 30). Tej miłości św. Franciszek uczył się 
“na kolanach”, spędzając długie godziny  na modlitwie. Jest to dla nas znak: gdzie i jak mamy  na 
nowo szukać zagubionego Pokoju i Szczęścia - zagubionego Boga.
Pierwsi bracia widząc rozmodlenie swojego duchowego ojca “prosili go, aby  ich nauczył się 
modlić” (1C, 45). Pragnęli napić się ze źródła tej wody, która w życiu Franciszka promieniowała 
radością i pokojem, także pośród ciężkich doświadczeń. Byli spragnieni doświadczenia Miłości 
Boga więc z całym zaufaniem i samozaparciem wprowadzali w życie wskazania swojego 
Patriarchy. Spróbujmy zatem przyglądnąć się szkolemodlitwy Franciszkowej.
a. “Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć - pisze św. Jakub 
Apostoł - Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie” (Jk 4, 2). 
Franciszek znał doskonale Biblię, dlatego “twierdził zdecydowanie, że człowiek religijny  ponad 
wszystko powinien pragnąć łaski modlitwy  i być przekonanym, iż bez niej nic mu się nie będzie 
szczęściło w służbie Bożej i dlatego we wszelki możliwy  sposób zachęcał swoich braci, by  się jej 
gorliwie oddawali” (1B 10, 1).
Naukę modlitwy  trzeba rozpocząć od poświęcenia jej czasu, mając świadomość, że “kto skąpo 
sieje, ten skąpo zbiera... kto hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie” (2 Kor 9, 6). Nie skąpmy  zatem 
czasu dla Boga, bo: “nic nie ma takiej wartości, jaką ma modlitwa... Ona czyni możliwym to, co 
niemożliwe, łatwym to, co trudne”13. I tu każdy  musi sobie zadać pytanie: ile czasu każdego dnia 
poświęcam na modlitwę? Czy  przypadkiem moją jedyną modlitwą nie jest pacierz odmówiony  rano 
i wieczorem, i to często nieregularnie i niedbale? Czy znajduję czas na medytacyjne spotkanie z 
Jezusem w ciągu dnia? Jakie miejsce w moim życiu zajmuje Msza św.?
b. “Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8). Oto następny 
warunek modlitwy. Franciszek dokładnie określa na czym polega owa “czystość serca”: 
“Upominam zaś i zachęcam w  Panu Jezusie Chrystusie, aby  bracia wystrzegali się wszelkiej 
pychy, próżnej chwały, zazdrości, chciwości, trosk i zabiegów tego świata, obmowy  i szemrania 
(1Reg 10, 7). “Proszę wszystkich, aby  usunąwszy wszelkie przeszkody... czystym sercem... jak 
najlepiej służyli Panu Bogu” (2Reg 22, 26). Grzech jest przeszkodą do modlitwy, gdyż on jest 



śmiercią życia Bożego w  człowieku (Rz 5, 12). Do prawdziwej modlitwy droga wiedzie przez 
sakrament pojednania. Tylko czyste serce jest przygotowane do spotkania z Bogiem.
c. Kolejnym, nieodzownym elementem prawdziwej modlitwy  jest warunek, jaki postawił Jezus 
“módlcie się w każdym czasie” (Łk 21, 36). Biograf Franciszka tak pisze o jego postawie 
modlitewnej: “sam zaś tak bardzo był oddany modlitwie, czy to chodząc, czy siedząc, będąc w 
mieszkaniu, czy  poza nim, pracując czy  odpoczywając, że zdawało się, iż jej poświęcił nie tylko 
całe serce i ciało, ale także wszystkie czyny  i czas” (1B 10, 1). Modlitwa, która płynie z głębi serca 
św. Franciszka, przenika całą jego osobę, całe jego życie i promieniuje ogrzewając swoim ciepłem 
każdego, ktokolwiek z nim się zetknął. Tym ciepłem było pełne miłości spojrzenie, miłosierne ręce 
gotowe w każdej chwili do pomocy i słowo wlewające otuchę i nadzieję. Był jak lampa, która 
świeciła Bożym światłem pośród ciemności ludzkiego życia (Łk 8,16). Jezus takiej modlitwy 
oczekuje od każdego z nas. On pragnie być z nami w domu rodzinnym, w miejscu pracy, w szkole, 
na ulicy.
Św. Paweł powie: “Czy  jecie, czy  pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą 
czyńcie” (1Kor 10, 31).Gdy  nauczymy się przyjaźni z Jezusem trwając przed Nim z czystym 
sercem na kolanach, wtedy On będzie promieniował przez nasz sposób myślenia, przez 
wypowiadane słowa i przez postawę względem drugiego człowieka.
5. “Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy  mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z 
nim wieczerzał, a on ze mną” (Ap 3, 20). Jezus, gdy  zostanie zaproszony do życia człowieka, 
przychodzi uzdrawiając go ze wszystkich fizycznych, psychicznych i duchowych dolegliwości, ze 
strachu, niespokojnych obaw, osamotnienia i ciemności grzechu14. Idąc śladami św. Franciszka, 
uczmy się otwierać na głos Chrystusa, który  jest naszym pokojem (Ef 2, 14). Niech to pragnienie 
przenika modlitwę, którą zakończymy to rozważanie: Za mało kochałem Cię, Panie i nadal Cię 
kocham za mało.
Ty  jesteś światłem świata, ziemi promienną chwałą. Ty  jesteś jak powietrze, które mi daje życie. 
Jesteś wiatrem nadziei, co budzi mnie o świcie Tęsknię za Tobą, Boże, pragnę Cię jak ziemia. 
Odkryłem Twoją miłość w niepojętych przestrzeniach. Idę ku Twoim dłoniom tak, jak brat mój 
Franciszek. Pokochaliśmy Ciebie, jak strumień kocha ciszę. Jak woda kocha ciszę, jak sen miłuje 
ciało, tak ja miłuję Ciebie, ale zawsze za mało. M. Skwarnicki, Hymn o miłości15

III. MODLITWA WIERNYCH

Mając głębokie przekonanie, że modlitwa czyni możliwym to, co niemożliwe i łatwym to, co trudne, 
skierujmy do Boga za wstawiennictwem św. Franciszka nasze wspólne prośby:
1. Módlmy  się za Kościół święty, aby  duszom spragnionym Boga ciągle dawał Chleb Niebieski, 
który jest prawdziwym pokarmem dającym życie.
2. Módlmy  się za zakony kontemplacyjne, gdzie pielęgnowany  jest duch modlitwy, aby  były 
wyzwaniem dla świata pogrążonego w materializmie i hedonizmie.
3. Módlmy  się za ludzi żyjących w grzechu, aby  uwierzyli w miłosierdzie Boże i otworzyli się na 
ducha modlitwy.
4. Módlmy się za tych, którzy  szukając Boga wpadli w sieci zastawione przez sekty, aby zrozumieli, 
że pełne zjednoczenie z Jezusem możliwe jest jedynie w Kościele świętym.
5. Módlmy  się za duchowych synów i córki św. Franciszka, aby ciągle rozniecali w sobie ducha 
świętej modlitwy i pobożności.
6. Módlmy się za nas samych, aby przykład kontemplacyjnej postawy  św. Franciszka był dla nas 
zachętą do pogłębiania życia duchowego.



Najwyższy, chwalebny  Boże, racz wejrzeć na nasze prośby  i przyjąć je w swojej dobroci. Przez 
Chrystusa, Pana naszego.

IV. KOMENTARZ PRZED ZNAKIEM POKOJU
Jezus ofiaruje nam dar pokoju serca. Pragnie, abyśmy  przez życie szli pełni ufności i radosnej 
nadziei. Przeszkodą w otwarciu na tę łaskę jest każdy  grzech - zwłaszcza brak miłości bliźniego. 
Niech gest podania dłoni będzie z naszej strony  znakiem wybaczenia tym, którzy  nas skrzywdzili i 
prośbą o wybaczenie, skierowaną do osób przez nas zranionych.

V. KOMENTARZ PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM 
Chrystus jest Drogą pełną pokoju. Podjęcie wezwania do modlitwy  na wzór św. Franciszka jest 
wejściem na tę drogę. Kroczenie nią nie będzie łatwe. Świat, w jakim żyjemy, jest jak targowisko - 
pełen zgiełku, natrętnego, reklamującego się zła, które próbuje skusić człowieka łatwym i 
przyjemnym życiem. Trwając na modlitwie prośmy Jezusa nie tylko o łaskę wytrwania w chwili 
pokus, ale o moc Ducha Świętego do przemiany  tego świata, według zamysłu Bożego. Ciesząc się 
w głębi serca pokojem Chrystusowym, bądźmy w świecie rozdartym przez zło narzędziami tego 
pokoju, przez wprowadzanie go do dusz naszych bliźnich, do naszych rodzin, parafii, do naszej 
ojczyzny i na cały świat.

Marian Gołąb OFMConv

DZIEN TRZECI A). ŚW. FRANCISZEK- CZŁOWIEK MARYJNY

I. WSTĘP DO MSZY ŚWIĘTEJ 
Łączy nas nie tylko miejsce i ta świątynia. Jesteśmy  jedną rodziną Jezusa, gdyż mamy pragnienie 
słuchania Jego Słów i wypełniania ich. Pragniemy  jednomyślnie trwać na modlitwie tak, jak 
Apostołowie wraz z Maryją w wieczerniku, oczekując na wylanie Ducha Świętego. Chcemy 
zaprosić św. Franciszka, św. Jana z Dukli, patrona dnia dzisiejszego, do naszej rodziny 
eucharystycznej, aby  pomogli nam odkrywać drogi prowadzące do życia z Jezusem i Maryją. 
Prośmy  Boga, aby mocą swego Ducha połączył nas w modlitwie, czuwaniu i rozważaniu. Prośmy, 
aby nas teraz oczyścił z grzechów, które dzielą nas i zamykają na dziękczynienie.

II. LITURGIA SŁOWA proponowane czytania: Dz l, l2-l4; Ps 104; Łk 8, 19-21
PSALM RESPONSORYJNY Ps 104
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 
Błogosław duszo moja Pana* O  Boże mój, Panie, Ty  jesteś bardzo wielki. Jak liczne są dzieła 
Twoje Panie,* Ziemia jest pełna twych stworzeń. 
Refren. 
Gdy odbierasz im oddech, marnieją* i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem* i odnawiasz oblicze ziemi. 
Refren.
III. HOMILIA 
1 . Odpowiedź św. Franciszka "Zdarzyło się, że gdy św. Franciszek przebywał w  Sienie, przyszedł 
do niego dominikanin... Długo i przyjemnie rozmawiał z rum na temat Pisma św. Zapytał o 
znaczenie tekstu proroka Ezechiela: «Jeżeli nie oznajmisz bezbożnemu jego bezbożności, będę 
żądał jego duszy  z twojej ręki» (Ez 3, 18-20). Powiedział również: «Dobry Ojcze, osobiście znam 



wielu ludzi, o których wiem, że żyją w  grzechu śmiertelnym, a nie zawsze mówię im o ich 
bezbożności. Czy i z mojej ręki Bóg zażąda ich dusz?» Błogosławiony  Franciszek tak mu 
odpowiedział: «Jeżeli ten tekst należy rozumieć w  sensie ogólnym, to ja go rozumiem następująco: 
sługa Boży  powinien tak promieniować życiem i świętością wewnętrzną, aby światłem przykładu i 
słowami był wyrzutem dla wszystkich bezbożnych. W ten sposób, powtarzam, przykład jego życia i 
słowa oznajmi im ich bezbożność». Teolog ów odszedł zbudowany  bardzo, mówiąc do towarzyszy 
św. Franciszka: «Bracia moi, teologia tego człowieka, umocniona czystością i kontemplacją, jest 
latającym orłem (Hi 9, 26); nasza wiedza natomiast czołga się po ziemi»" (Za 35). Opowiadanie to 
pochodzi ze Zbioru Asyskiego, jednego z najstarszych źródeł franciszkańskich, które kreślą portret 
św. Franciszka. Ta zdumiewająca odpowiedź, której udzielił Święty  z Asyżu, to słowa 
chrześcijanina żyjącego pełnią wiary. Człowieka, którego życie "nie składało się ze zwyczajnych, 
następujących po sobie faz modlitwy  i działania, to znaczy  z czasu dla Pana i czasu apostolskiego 
posługiwania, ale było to życie całkowicie zatopione w Bogu i zawsze otwarte na nawiedzenie 
Ducha Świętego° (DF 15). Niewątpliwie pierwszą chrześcijanką zatopioną w Bogu, całkowicie 
otwartą na działanie Ducha Świętego, była Matka Jezusa Chrystusa - Maryja. W tym znaczeniu 
możemy powiedzieć, że św. Franciszek był człowiekiem maryjnym. Czcił ją "niewysłowioną 
miłością" (2C 198). Zostawił piękne słowa modlitwy  pochwalnej dla Niej, całe ubogie życie przeżył 
w bliskości kaplicy  Porcjunkula. Miejscu poświęconemu Matce Bożej, Królowej Aniołów, postarał 
się o odpust zupełny  dla wszystkich tam przychodzących, ale czy naśladowanie "pełnej łaski" 
Oblubienicy  Ducha Świętego nie było większą chwałą jaką oddał Bogu? Św. Franciszek był 
"maryjny", bo był ewangeliczny. Maryja zaś w  pełni zanurzyła się w przeżywaniu Dobrej Nowiny, 
którą jest Jezus. 2. Maryja wzorem słuchania i wypełniania Słowa Św. Łukasz napisał dwie księgi. 
Ewangelię i Dzieje Apostolskie. W pierwszej przedstawia drogę życia Jezusa, której kresem jest 
Jerozolima, męka, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie (Łk 13, 31-33). Druga księga przedstawia 
Kościół "w drodze" (Dz 1, 18). Początkiem drogi Kościoła, jego mocy  w głoszeniu Jezusa jako 
Chrystusa, czyli obiecanego Mesjasza, który  jest żywy  i odkupił każdego człowieka, jest zesłanie 
Ducha Świętego. Tylko dzięki tej Mocy  uczniowie Pana, poddani asystencji Tej Osoby Boskiej, 
mogą być "świadkami, aż po krańce ziemi" (Dz 1, 8). Swoje niezastąpione miejsce i rolę w  drodze 
Jezusa i Kościoła ma Maryja. Na początku jednej jak i drugiej Maryja otrzymała moc Ducha 
Świętego. Przy  Zwiastowaniu, aby  począć w sobie i przyjąć Jezusa, usłyszała: "Nie bój się 
Maryjo... Duch Święty  zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które 
się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym' (Łk 1, 30-35). Stało się podobnie na początku drogi 
Kościoła, kiedy Apostołowie "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką 
Jezusa i braćmi Jego" i właśnie wtedy  "zostali napełnieni Duchem Świętym" (Dz 1, 14; 2, 4). Św. 
Łukasz ukazuje Maryję nie tylko jako Matkę Zbawiciela, "pełnię łaski", (Łk 1, 28) przygotowaną do 
tej roli przez Boga, ale również jako pełną mocy  Ducha Świętego pierwszą chrześcijankę. 
Wyraźnie widać to w  relacji z rozmowy, jaką przeprowadził Jezus ze słuchaczami, którzy  oznajmili 
Mu przybycie Matki jego na spotkanie (Łk 8, 19 - 21). Odpowiedź Jezusa może wydawać się 
zaskakująca: "Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy  słuchają słowa Bożego i wypełniają je" (Ůk 
8, 21). Słuchacze Jezusa zwracają jedynie uwagę na więzy krwi. Chcą, aby  Jezus spotkał się z 
Maryją, Matką swoją, która Go urodziła i wychowała, a teraz przyszła, aby  się z Nim spotkać: 
"Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą" (Łk 8, 20). Jezus nie neguje 
ważności tego spotkania, ale wskazuje na coú ważniejszego niż więzy  krwi. Najpierw  dotyczy  to 
Jego Matki. Ona rzeczywiście jest Jego Matką, ale równieý  należy do nowej rodziny  Jezusa. Tę 
rodzinę tworzą ci, którzy  przyjmują słowo Dobrej Nowiny, rozważają, zachowują wiernie i 
wypełniają je. Na takie rozumienie tego fragmentu wskazuje dodatkowo miejsce, w którym Łukasz 



umieścił to opowiadanie. Najpierw  przytacza przypowieść Jezusa o siewcy (Łk 8, 4-15) a potem 
zadania uczniów, połączone z przestrogą; "Uważajcie, jak słuchacie" (Łk 8, 16 -19). W 
przypowieści o siewcy występują cztery rodzaje słuchaczy  Dobrej Nowiny  o zbawieniu. Tylko 
ostania grupa słuchaczy w  oczach Jezusa należy do autentycznych uczniów Pana. Wielu słucha, 
ale owoce wydają tylko a, ;,którzy  sercem szlachetnym i dobrym zachowują je (słowo Boże) i 
wydają owoc przez swoją wytrwałość"(Łk 8;15). Ten sam Ewangelista ukazuje właśnie Maryję jako 
wiór człowieka o sercu. "szlachetnym i dobrym". Aż . dwa razy  w Ewangelii dzieciństwa spotykamy 
Maryję, której zachowanie tak właśnie jest scharakteryzowane. "aniołowie przy narodzeniu Pana 
głoszą "Chwała Bogu na wysokościach a na ziemi pokój...", pasterze opowiadają innym o tym 
wydarzeniu, a "Maryja zachowywała wszystkie te sprawy  i rozważała je w swoim sercu" (Łk, 2, 
8-20). Drugi raz po odnalezieniu Jezusa w świątyni i powrocie do Nazaretu św. Łukasz zanotował: 
"Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu" (Łk 2, 51b). Tak właśnie 
św. Łukasz pragnie wskazać na prawdziwą wielkość Maryi, której źródłem jest wsłuchanie się w 
słowo Boże oraz wydawanie owoców. W ten sposób każdy  uczeń Pana, którego największy  wzór 
mamy w Matce Jezusa, staje się lampą w widocznym miejscu, postawioną na świeczniku, aby 
wszyscy "widzieli światło", gdy  wchodzą do domu (Łk 8,15). Maryja rzeczywiście wydała na świat 
Jezusa mocą Ducha Świętego. Nie miała księgi Ewangelii, ale żywego Boga przed sobą, patrzyła, 
czytała Dobrą Nowinę kontemplując w ciszy  wszystko, na co patrzyły jej oczy  i dotykały  ręce od 
pierwszych dni życia Jezusa. Wobec tak wielkiej tajemnicy  można było jedynie zamilknąć i 
rozważać ją, radując się. Podobne miejsce odkryła Maryja w rodzącym się Kościele. Nowa 
sytuacja po zmartwychwstaniu Jezusa, oznacza nowe zadania. Maryja znowu uczestniczy  w 
wylaniu Ducha Świętego, aby być w Kościele Tą, która wypełnia wiernie słowo Pana, na swoim 
miejscu. Wydaje się, że św. Franciszek dochodzi do takiego odkrycia wielkości Maryi. Chce 
widzieć siebie i wszystkich chrześcijan w tej nowej rodzinie Jezusa. Zachęca wszystkich: 
"Jesteśmy  prawdziwie braćmi, gdy  spełniamy  wolę Ojca, który  jest w niebie (por. Mt 12, 50). 
Jesteśmy matką.

DZIEŃ TRZECI 
B). ŚW. FRANCISZEK - CZŁOWIEK BRATERSKI

I. WSTĘP DO  MSZY ŚW. Dzisiaj liturgiczne wspomnienie bł. Jana z Dukli. Ten polski zakonnik 
żyjący  w XV wieku (1414-1484) należy do wielkiej rodziny  franciszkańskiej braci i sióstr, która 
powstała w wieku XIII i trwa po dziś dzień. Św. Franciszka, do którego uroczystości 
przygotowujemy  się, można nazwać “opatrznościowym bratem”, który  przyczynił się do odnowy 
Kościoła Chrystusowego w XIII wieku. Dokonał on tego m.in. przez doskonałe braterstwo, jakie 
zaszczepiał swoim naśladowcom. Niech ta Eucharystia pomoże nam z życzliwością popatrzyć 
na drugiego człowieka i zachęci do wzajemnego szacunku.

II. MYŚLI DO TEMATU 
1. Braterstwo podstawą wszelkiej wspólnoty  międzyludzkiej Doświadczenie każdego człowieka 
prowadzi do przekonania, że niemożliwe jest życie w samotności, w oddzieleniu od innych, gdyż 
człowiek sam z siebie nie jest istotą samowystarczalną, lecz jest ukierunkowany  na kogoś, z kim 
nawiązuje przeróżne relacje i związki: począwszy od rodzinnych więzów krwi, a na bosko-
odwiecznym Przymierzu skończywszy. To, że człowiek żyje wśród innych, rodzi potrzebę 
właściwego ustawienia wszelkich społecznych relacji. Św. Franciszek zdawał sobie sprawę, że 
ludzie mogą żyć między  sobą w zgodzie i pokoju jedynie przez zdolność do życia w duchu 



braterskiego, wzajemnego szacunku. Bardzo pragnął, aby w takiej atmosferze rozwijał się Jego 
zakon. W VI rozdziale Reguły  czytamy: “Gdziekolwiek bracia przebywają lub się spotkają, niech 
się odnoszą do siebie nawzajem jak domownicy. I niech szczerze jeden drugiemu przedstawia 
swoje potrzeby, bo jeśli matka żywi i miłuje swego syna cielesnego, to o ileż bardziej każdy 
powinien żywić i miłować swego brata duchowego”18. To duchowe braterstwo, wzorowane na 
miłości w rodzinie naturalnej, jest jedną z cenniejszych wartości, która jest krzewiona przez 
naśladowców Biedaczyny z Asyżu. 2. Najważniejsze cechy  “fraternitas” Czym zatem jest owo 
braterstwo i jak je realizować w praktyce codziennego życia:
a. życzliwość - czyli pełne pokoju, szacunku i serca działanie wobec drugiego człowieka, z 
akceptacją jego inności, oryginalności i prawa do własnego zdania. Życzliwość przeciwdziała w 
relacjach międzyludzkich takim wadom jak: zazdrość, czynienie na przekór, złość, zawiść, 
nietolerancja. 
b. solidarność - to, w myśl słów św. Pawła: “Weselcie się z tymi, którzy  się weselą, płaczcie z tymi, 
którzy  płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach” (Rz 12,15-16a) umiejętność wejścia w 
sytuację życiową drugiego człowieka i pomoc w szukaniu mądrego rozwiązania. Na przykładzie 
św. Franciszka można uczyć się troski o ubogich, opuszczonych, skrzywdzonych, zagubionych, 
potrzebujących, nie potrafiących radzić sobie w życiu; np. jego postawa wobec trędowatych, 
których pielęgnował; zrezygnowanie z całego bogactwa, które dawał mu dom rodzinny, aby być 
bliżej ubogich i zrozumieć ich życie, a w ten sposób wesprzeć ich duchowo i uwrażliwić na taki 
stan rzeczy ludzi bogatych. Solidarność zatem sprzeciwia się obojętności, egoizmowi, 
wywyższaniu się, a zwłaszcza wykorzystywaniu tych najbiedniejszych i najsłabszych. c. 
“charyzmatyczność” - w  tym znaczeniu, że w braterstwie ludzie wzajemnie się ubogacają swoimi 
talentami, zdolnościami. Umiejętność korzystania z bogactwa osobowości różnych ludzi w 
relacjach międzyludzkich sprzyja rozwojowi wspólnot, postępowi ludzkości, pomaga podjąć i 
właściwie zrealizować różnorodne potrzeby, wymagania i zadania jakie przed każdym człowiekiem 
stawia życie. Można tu wskazać na Franciszkowe umiłowanie przyrody  i stworzenia, tak ważne w 
dzisiejszej dobie ekologii, szczególnie odnośnie mądrego gospodarowania zasobami naturalnymi. 
Charyzmaty  obligują do działania, do ich rozwijania, dlatego sprzeciwiają się one lenistwu. 
Sprzeciwiają się też tzw. “fałszywej pokorze”, bo nakazują dzielenie się swoimi talentami i 
umiejętnościami dla dobra innych, aby czasem nie “zakopać ich w ziemi”.
d. miłość - która stanowi fundament chrześcijańskiego sposobu życia. Wszelkie działanie 
cementujące braterstwo powinno wychodzić z miłości i do niej prowadzić. Przykazanie Chrystusa: 
Miłujcie się wzajemnie tak jak Ja was umiłowałem (por. J 13,34), św. Franciszek zrealizował w 
najwyższym stopniu. Tworząc wspólnotę zakonną wraz z pierwszymi swoimi naśladowcami 
zawsze wskazywał na oczywisty  związek miłości z braterstwem (np. troska o braci chorych, 
wspólne modlitwy  i posiłki, wspólne wędrowne ewangelizowanie, itp.). Ta miłość była wypływem 
gorącej miłości do Boga-Ojca. Miłość sprzeciwia się nienawiści, gniewliwości, pysze i nakazuje 
traktować drugiego jak siebie samego.
3. Zakończenie Na koniec trzeba nam sobie szczerze powiedzieć, że duch braterstwa, choć tak 
piękny, to jednak nie jest łatwy do zrealizowania w codziennych kontaktach z bliźnimi. Nieraz 
doświadczamy  w sobie takiej słabości, która sprzyja zapominaniu o drugim człowieku, a 
najważniejsze staje się to, aby mnie było dobrze. Zdarza się też jednak i tak, iż moja życzliwa 
postawa, najlepsze nawet intencje spotykają się z wrogą reakcją. Trzeba nam się więc modlić o 
właściwe rozumienie ducha braterstwa i o dobre owoce naszych działań. Nie możemy zapominać, 
że sprawcą wszelkiego dobra jest przecież sam Bóg. Pomocą niech będzie nam modlitwa św. 
Franciszka: “Bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi: abyśmy Cię kochali z całego serca (por. 



Łk 10, 27), zawsze o Tobie myśląc; z całej duszy, zawsze za Tobą tęskniąc; całym umysłem, ku 
Tobie kierując wszystkie nasze intencje, szukając we wszystkim Twojej chwały  i ze wszystkich 
naszych sił, obracając wszystkie nasze siły i władze duszy  i ciała na służbę Twej miłości, a nie na 
co innego; i bliźnich naszych kochajmy  jak samych siebie (por. Mt 22, 37. 39), wszystkich 
pociągając według sił do miłości Twojej, ciesząc się z dobra innych jak z własnego i współczując w 
nieszczęściu, i nikomu nie dając żadnego zgorszenia (por. 2Kor 6, 3)”. Amen (On 5).

III. MODLITWA WIERNYCH

Idąc za przykładem życia św. Franciszka z Asyżu, budującego braterstwo wśród ludzi i 
wzywającego wszystkich do pokoju, módlmy się wspólnie:
1. Za Ojca św., aby  głoszony  przez niego pokój Chrystusowy  przyczyniał się do wzajemnego 
pojednania narodów w duchu braterskiego przebaczenia.
2. Za kraje “Trzeciego Świata”, aby pomoc w rozwoju gospodarczym podnosiła dobrobyt narodom 
żyjącym na granicy  nędzy, a ewangelizacja pomagała im w poszanowaniu godności osoby 
ludzkiej.
3. Za Ojczyznę naszą, aby  Polacy  umieli docenić swoją tradycję chrześcijańską w imię hasła: “Bóg 
- Honor - Ojczyzna”
4. Za rodziców i wychowawców, by  młodzieży  i dzieciom umieli przekazać troskę o człowieka 
będącego w potrzebie i w cierpieniu.
5. Za nas samych, by  św. Franciszek pomógł nam przekonać się do radosnego umiłowania Boga 
w drugim człowieku i w pięknie całego stworzenia.
Wszechmogący  Boże wysłuchaj naszych modlitw i pobudź nas do życia na wzór św. Franciszka, 
który w Ewangelii odkrył sens i wartość braterskiej solidarności. Przez Chrystusa Pana naszego.

IV. KOMENTARZ PRZED ZNAKIEM POKOJU 

Przekażmy  sobie znak pokoju słowami poety Sergiusza Riabinina: “Święty  Franciszku rozszerz 
swym wielkim, żarliwym sercem me ciasne serce nijakie: dla jednych - ciepłe, otwarte, dla drugich 
- letnie, przymknięte, dla trzecich - zimne, zamknięte... Spraw, by dla wszystkich było w nim 
miejsca tak dużo, spraw, by  dla wszystkich było w  nim ciepła tak samo dużo, skoro słońce dla 
wszystkich, skoro deszcze dla wszystkich, skoro CHRYSTUS dla wszystkich...
Święty Franciszku, rozszerz me serce dla ludzi, rozsadź dla Boga”19.

V. KOMENTARZ PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM 

Wracając do naszych domów, do miejsca, gdzie spotykamy  ludzi szczególnie nam bliskich, 
pomyślmy  nad swoim rodzinnym braterstwem, nad miłością i wzajemną zgodą, nad współpracą i 
troską o wspólne dobro. Gdy będziemy umieli tymi wartościami żyć w swoich domach, to ich siła 
oddziaływania pomoże nam radośnie otworzyć się na drugiego człowieka, którego Bóg stawia 
przed nami: w pracy, w szkole, na ulicy, w  kościele, aby razem z nim tworzyć “cywilizację 
braterskiej miłości”.

Paweł Salamon OFMConv

UROCZYSTOŚĆ ŚW. OJCA FRANCISZKA A). ŚW. FRANCISZEK - CZŁOWIEK MNIEJSZY



I. WSTĘP DO MSZY ŚW. 

Uroczystość św. Franciszka z Asyżu, który  zawsze chciał być “bratem mniejszym”. Adorował 
Jezusa w tajemnicach uniżenia: we wcielaniu, w krzyżu, w Eucharystii. Pragnął tak służyć 
wszystkim, jak jego Pan. I służy  nam do dzisiaj. Uczy  nas szacunku dla pokory  Boga. Uznajmy 
przed Panem, że jesteśmy  grzeszni - pyszni, wyniośli, że służymy sobie, a nie bliźnim. Niech 
ogarnie nas Jego miłosierdzie, byśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą Ofiarę. 
Spowiadam się...

II. LITURGIA SŁOWA 
Syr 50, 1. 3-7: “Za życia swego poprawił dom Pański, a za dni swoich wzmocnił świątynię. Za dni 
jego został wykuty  zbiornik na wodę, sadzawka - której obwód jest jak morze. On myślał o swoim 
ludzie, aby go ustrzec przed upadkiem, umocnił przeto miasto na czas oblężenia. Jakże wspaniale 
wyglądał, gdy  wracał do ludu, przy  wyjściu z Domu Zasłony. Jak gwiazda zaranna pośród chmur, 
jak księżyc w pełni w  dniach świątecznych, jak słońce świecące na przybytek Najwyższego, jak 
tęcza wspaniale błyszcząca w chmurach”. Oto słowo Boże.

Ps 16: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. 
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,* mówię do Pana: “Tyś jest Panem moim”. Pan 
moim dziedzictwem i przeznaczeniem,* to On mój los zabezpiecza. Błogosławię Pana, który dał mi 
rozsądek,* bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,* On jest 
po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Ty  ścieżkę życia mi ukażesz,* pełnię Twojej radości i 
wieczną rozkosz * po Twojej prawicy.

Ga 6, 14-18: “Bracia: Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z 
krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja 
dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na 
wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech zstąpi pokój i 
miłosierdzie! Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę 
blizny, znamię przynależności do Pana. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z 
duchem waszym, bracia! Amen”. Oto słowo Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja. “Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,* że tajemnice królestwa 
objawiłeś prostaczkom”. (Mt 11, 25)

Mt 11, 25-30: “W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: ʻWysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba 
i ziemi, że zakryłeś te rzeczy  przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, 
gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko 
Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie 
i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy  i pokorny  sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 
Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”. Oto słowo Pańskie.

III. HOMILIA 



Temat: Franciszek chciał być mniejszy, bo Chrystus “uniżył samego siebie”. On swoim życiem 
wzywa nas do uszanowania pokory naszego Pana przez konkretne działanie. 1. Bóg działa przez 
pokornych Trudno znaleźć prawdziwą pokorę na tym świecie. Ona jest ukryta w sercach ludzi 
szczerych i prostych, i dlatego często pogardzanych. Wiemy, co dokonał Bóg dla narodu 
wybranego przez Józefa, najmłodszego syna Jakuba, wrzuconego do studni i sprzedanego przez 
braci w niewolę. Pan sprawił, że został zarządcą całego Egiptu (Rdz 37) i ratunkiem dla swego 
narodu. Urzeka nas biblijne opowiadanie o namaszczeniu Dawida na króla. Gdy  Jesse 
przyprowadzał Samuelowi swoich 7 synów, Pan mówił do proroka, żeby  nie zważał ani na ich 
wygląd, ani na wzrost, gdyż nie tak człowiek widzi jak widzi Bóg... (1Sm 16, 7). Tylko Dawid pasł 
owce i po ludzku patrząc nie nadawał się do królewskiej godności. Pamiętamy  też, jak prorok 
Eliasz prosił w Sarepcie pewną wdowę o trochę wody  i kromkę chleba. A ona pomimo swego 
ubóstwa przyrządziła posiłek najpierw jemu, a potem sobie i swemu synowi, a dzban mąki nie 
wyczerpał się i baryłka oliwy  nie opróżniła się według obietnicy  Pana (1 Krl 17). Najdonioślejsze 
wydarzenia w  Dziele Zbawienia dokonały się przez ludzi starych, chorych, słabych, 
niewykształconych, nisko przez otoczenie ocenianych, lekceważonych lub odrzuconych jako 
“grzesznych”. Są tego dwie przyczyny: miłosierdzie Boże, które zawsze zwraca się ku ubóstwu i 
biedom ludzkim oraz odpowiedź człowieka. Ten, kto pozornie mało od Boga otrzymał, zna lepiej 
swoją znikomą wartość i nie wie nawet, że otrzymał skarb największy - pokorę. Takiemu 
człowiekowi łatwiej jest uznać Boga swym Ojcem, Wybawcą inajbliższym Przyjacielem. Biednemu 
i słabemu wezwanie Jego ku pomocy  przychodzi naturalnie i prosto. Świadomość zaś grzeszności 
swojej i uznanie jej wobec Niego pozwala działać Jego Miłości. Inaczej ma się sprawa z bogato 
obdarzonymi. Sądzą, że wszystko sobie zawdzięczają, a porównując się z uboższymi braćmi, 
gardzą nimi i wykorzystują ich słabsze możliwości dla własnej korzyści. Dumni, hardzi i zarozumiali 
wspinają się na najwyższe miejsca, a Bóg niewiele ich obchodzi. Jest im niepotrzebny. Zdolnym i 
bogato uposażonym zawsze zagraża pycha. Niewiele pomogli Bogu Jego najbogatsi synowie; 
najwięcej ci, którym mniej dóbr przydzielił, lecz zawsze byli to ci, którzy zapragnęli oddać Mu całe 
swoje życie20. 2. Św. Franciszek i jego minoritas Święty  Franciszek oddał Bogu całe swoje życie. 
Uważał się za największego grzesznika, więc z pokorą i ufnością wzywał Bożego Miłosierdzia. 
Dlatego Pan tak wiele przez niego zdziałał. Był jak arcykapłan Szymon, o którym słyszeliśmy  dziś 
w czytaniu z Księgi Syracha (50, 1): ”za życia swego poprawił dom Pański, a za dni swoich 
wzmocnił świątynię”. Franciszek sam najpierw nosił kamienie i odbudowywał kościoły  - św. 
Damiana, św. Piotra, Porcjunkulę, a potem “myślał o ludzie, by  go ustrzec przed upadkiem” i “jak 
gwiazda zaranna pośród chmur” żył Ewangelią - i Bóg wzmocnił przez niego swój Kościół. 
Franciszek rozumiał serce Boga wrażliwe na pokorę. Wychwalał Go: “Ty jesteś pokorą”, a 
uwielbiając Jezusa w tajemnicy  Eucharystii pisał do braci: “Patrzcie, bracia, na pokorę Boga i 
wylewajcie przed Nim serca wasze (Ps 61, 6), uniżajcie się i wy, abyście zostali wywyższeni przez 
Niego (por. 1P 5, 6; Jk 4, 10). Nie zatrzymujcie więc niczego z siebie dla siebie, aby was całych 
przyjął Ten, który  cały  wam się oddaje” (LZ 28-29). Dotknięty  tym całkowitym oddaniem się Pana 
adorował Go w tajemnicy wcielenia i Jego śmierci na krzyżu. Widział Jezusa, jak “istniejąc w 
postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego 
siebie, przyjąwszy  postać sługi..., uniżył samego siebie, stawszy  się posłuszny  aż do śmierci - i to 
śmierci krzyżowej” (Flp 2, 6-8). Przez fakt wcielenia uczynił tak, jak król, który  miał drogocenną 
perłę oprawioną w  złotym sygnecie. Pewnego dnia sygnet wpadł mu do kloaki; zanurza się w 
brudnym ścieku, wyławia swój sygnet, myje go w wodzie i zakłada na palec, by  znów świecił na 
królewskiej prawicy. Perłą jest dusza człowieka, sygnetem jest ciało, które wpadło do kloaki 
grzechu. Jezus jest królem, który  ubrał się w szaty  sługi, zszedł w świat grzechu i odnalazł 



człowieka, obmył go w  wodzie chrztu i wziął go ze sobą do Ojca21. Dlatego Święty  błagał braci, 
“aby  się starali uniżać we wszystkim, aby  się nie chełpili ani nie cieszyli i nie wynosili się w duchu z 
powodu dobrych słów i uczynków ani nawet z żadnego dobra, jakie Bóg niekiedy  czyni lub mówi i 
dokonuje w nich i przez nich...” (1Reg 17, 5-6). Pragnął, by  byli jak Jezus, który  nie przyszedł, aby 
Mu służono, lecz aby  służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 16-18). Wspaniale 
wyczuwał, że Bóg postąpił z nami jak ojciec, który  chce własne dziecko skłonić do uczynienia 
czegoś, np. do narysowania domu. Najpierw daje mu wskazówki, kartkę, kredki... Dziecko próbuje 
i próbuje na nowo, ale nie jest w stanie tego uczynić. Więc ojciec sam bierze kartkę i w jego 
obecności robi szkic; potem mówi dziecku, by  go skopiowało22. Tak samo Bóg uczynił z nami - w 
Ewangelii dał nam pokorę jako dzieło do naśladowania. Bóg nie tylko skłania nas do pokory, ale 
przyciąga nas do niej: Uczcie się ode Mnie - mówi przez usta Chrystusa - bo jestem cichy  i 
pokorny  sercem! (Mt 11, 29). Franciszek z pomocą łaski Bożej odkrył głębię tych słów naszego 
Pana - pokorę samego Jezusa. A pokora nie polega w pierwszym rzędzie na tym, by  być małymi, 
ponieważ można być małym i nie być pokornym. Nie polega także na tym, by  czuć się małym, 
ponieważ ktoś może czuć się małym i być nim rzeczywiście, ale takie poczucie może rodzić się z 
kompleksu niższości i prowadzić do zamknięcia się w sobie, a nie do pokory. A więc pokora, nie 
polega na byciu małym, nie polega na czuciu się małym, ale na czynieniu się małym! Największą 
pokorą jest ta, która wyraża się w działaniu. Taka była pokora Jezusa; On stał się małym, aż do 
“unicestwienia się” dla nas. Będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim 
ubogacić - pisze św. Paweł w drugim liście do Koryntian (8, 9)23. Doskonała pokora polega na 
czynieniu się małym, nie z powodu jakiejś konieczności czy korzyści osobistej, ale z powodu 
miłości - aby “wywyższać” innych. Dlatego Franciszek napominał braci: “Błogosławiony  jest ten 
sługa (Mt 24, 46), który  nie wynosi się z powodu dobra, jakie Pan mówi i czyni przez niego, 
bardziej niż  z tego, jakie Pan mówi i czyni przez innego” (Np 17, 1). Lubił też mówić, by  bracia nie 
przypisywali sobie jakiejkolwiek zasługi: “Jak w obrazach Pana lub Błogosławionej Dziewicy 
namalowanych na drewnie czci się i przypomina Boga i Matkę Bożą, jednakże malowidłu nie 
przypisuje się czci samej przez się, tak również sługa Boży  jest jak malowidło, stworzenie 
uczynione na obraz Boga, w  którym jest Bóg. Sługa Boży, podobny do malowidła, nic nie może 
odnosić do samego siebie; cześć i chwałę należy  oddać samemu Bogu...”24 Sam św. Franciszek, 
tak jak św. Paweł, nie chciał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany  dla niego, a on dla świata (Ga 6, 14). 3. 
Nasze naśladowanie prawdziwej Pokory  Wielkie wyzwanie płynie dziś dla nas, gdy patrzymy na 
postawę świętego ojca Franciszka i samego Boga. Zostało ono zakryte przed mądrymi i 
roztropnymi, a objawione prostaczkom..., gdyż takie było Jego upodobanie (Mt 11, 26). Jezus 
przechodząc kiedyś  obok Jeziora Galilejskiego ujrzał prostych ludzi - Szymona i jego brata 
Andrzeja - jak zarzucali sieć. Powołał ich, by  odtąd łowili już ludzi. A oni natychmiast zostawili sieci 
i poszli za Nim. Dziś my, gdy  jesteśmy prości i otwarci, jesteśmy  też wezwani, by  iść jak oni i 
głosić: “Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię!” (Mk 1, 15) To jarzmo jest słodkie a brzemię lekkie, ale wymaga wielkiej pokory, 
zapomnienia o sobie i służenia innym. Gdy  zaczynamy żyć Ewangelią na co dzień, nasze życie 
staje się dla jednych światłem, a dla innych wyrzutem. Wtedy zaczynają nas wyśmiewać i poniżać. 
Szukać pokory, czyli czynić się małym, to głosić Ewangelię, dzielić się wiarą. Uniżać się, by  inni 
wzrastali w łasce u Boga i u ludzi. Franciszek wtedy  uznany  został za szaleńca, gdy  w pełni zaczął 
żyć po chrześcijańsku. Został poniżony, ale Pan sam go wywyższył - na ciele swoim nosił znaki 
przynależności do Chrystusa. Nie jesteśmy prawdziwie pokorni, gdy tacy  się czujemy, ale gdy 
wyrażamy  naszą pokorę w czynie. Warto zadać sobie na koniec pytanie: Czy  pragnę żyć w 



prostocie? Czy  dziękuję temu, który  mnie upomina? Czy zajmuję ostatnie miejsca? Czy  cieszę się 
z sukcesu innych? Służę, czy chcę by  mnie służono? Franciszek chciał, aby  jego zakon nazywał 
się Zakonem Braci Mniejszych, a bracia, by żyjąc w ubóstwie i pokorze służyli sobie nawzajem tym 
darem, jaki każdy  otrzymał (1 P 4, 10). Posyłał ich po dwóch, by  nieśli radosną nowinę dla innych. 
Bądźmy wzajemnie dla siebie braćmi mniejszymi i pokorną służbą dla bliźnich uszanujmy  pokorę 
samego Boga. A On sam nas wywyższy. Amen.

IV. MODLITWA WIERNYCH

Prośmy  wspólnie naszego Ojca, który  sam jest Pokorą o potrzebne nam dary życia duchowego i 
codziennego: Panie, Ty sam jesteś prawdziwą Pokorą!
1. Za Ojca św., biskupów, kapłanów, by z pokorą służyli swojemu ludowi tym darem, jaki każdy 
otrzymał. Panie, Ty sam...
2. Za cały  Kościół święty, by ukazywał światu ciche i pokorne serce swojego Oblubieńca. Panie, Ty 

sam... 
3. Za ludzi pysznych i wyniosłych, szukających we wszystkim swojej chwały, by doświadczyli 

franciszkańskiej radości bycia “mniejszym”. Panie, Ty sam... 
4. Za kroczących śladami św. Franciszka z Asyżu, by ich życie w  posłuszeństwie, ubóstwie i 
czystości wydało dobry owoc w wieczności. Panie, Ty sam... 
5. Za nas samych, by  umiłowanie prostoty  zbliżało nas do Pana, który nas zaprasza do obdarzenia 

wszystkich z obfitości naszego serca. Panie, Ty sam... 
Panie, Ty  nas obdarowałeś sobą, byśmy  mogli służyć w cichości i pokorze. Spraw, abyśmy we 
wszystkim szukali chwały Twojego Ojca, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

V. KOMENTARZ PRZED OJCZE NASZ 
Ojciec Niebieski oczekuje nas w odwiecznej ojczyźnie, w  której serce człowieka nareszcie 
odpocznie i pozostanie w zaspokojeniu wszelkich pragnień, tęsknot, poszukiwań i głodów. Jest 
tam już św. Franciszek z Asyżu. A my  idziemy  tam wraz z Jezusem, naszym Przewodnikiem i 
Mistrzem, który nauczył nas tej modlitwy: Ojcze nasz...

VI. KOMENTARZ PRZED ZNAKIEM POKOJU 
Bóg sam jest źródłem pokoju. Wejrzał na pokorne serce św. Franciszka i uczynił go narzędziem 
pokoju. My teraz przekażmy sobie znak pokoju.

VII. KOMENTARZ PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM 
Bóg jest pokorny  jak woda, która - pozostawiona sama sobie - zawsze spływa, aż znajdzie się na 
ostatnim miejscu - poziomie morza. Wszystko, co Bóg czyni poza Trójcą Św. jest uniżaniem się - 
pokorą. Historia zbawienia, to historia uniżania się Boga. On pragnie służyć swojemu stworzeniu. 
Przyjmijmy  Jego błogosławieństwo, byśmy umieli służyć wszystkim, do których zostaniemy 
posłani.

Roman Komaryczko OFMConv

UROCZYSTOŚĆ ŚW. OJCA FRANCISZKA 
B). ŚW. FRANCISZEK - MĄŻ KATOLICKI
I. WSTĘP DO MSZY ŚW. 



Kościół ukazuje nam dzisiaj postać św. Franciszka z Asyżu, założyciela trzech zakonów, męża na 
wskroś katolickiego i apostolskiego25, który  przez całe życie był najwierniejszym z synów świętej 
Matki Kościoła. Życie na wzór Ewangelii i życie w Kościele katolickim były  dla niego 
rzeczywistościami, których rozdzielić się nie da. Wybierając drogę pokoju i dobra pokazał sobie 
współczesnym, a także wierzącym wszystkich czasów, że Kościół Chrystusowy  czerpie swoją moc 
i zdolność do ciągłej odnowy ze źródeł Dobrej Nowiny.

II. MYŚLI DO TEMATU 

Św. Ambroży  tłumacząc dlaczego Kościół często wydaje się sprawiać wrażenie jakby  dni jego na 
ziemi były  policzone i zbliża się jego koniec wykorzystał obraz księżyca. Kościół, podobnie jak 
księżyc ma swoje fazy. W czasie pełni świeci wspaniale, potem zdaje się zanikać, ale nawet 
wówczas gdy świeci tylko maleńki rogalik to przecież jego powierzchnia nie ulega zmniejszeniu. 
Jest on wówczas tak samo wielki, gdy widać go całkowicie i gdy  pozbawiony  jest światła przez 
jakiś  cień26. Kiedy św. Franciszek modlił się w opuszczonym kościele św. Damiana przed 
Ukrzyżowanym i usłyszał słowa: “Franciszku, idź, napraw mój dom, który  jak widzisz cały  idzie w 
ruinę” (2C  10), Kościół rzeczywiście zdawał się chylić ku upadkowi. Św. Franciszek, najpierw w 
całej swej prostocie zabrał się do remontu kościoła św. Damiana i innych kościołów. Z czasem 
zrozumiał, że Bóg powołuje go nie tyle do odbudowy  budynków kościelnych, ale całego Kościoła. 
Jakże inną drogę obrał Biedaczyna z Asyżu, inną od współczesnych mu “reformatorów”. Nie 
zaczynał od krytyki, nie odrzucał Tradycji, nie rujnował, ale zaczynał od własnego nawrócenia i 
świadectwa swego życia. Powoli jak zaczyn, który  stopniowo zakwasza całe ciasto, oddziaływał na 
cały  Kościół. Tym wszystkim, którzy  w imię powrotu do Ewangelii krytykowali papieża, biskupów i 
kapłanów  odpowiadał prawdziwym szacunkiem i posłuszeństwem Kościołowi, który dla św. 
Franciszka był nauczycielem prawdziwej wiary, strażnikiem słowa Bożego i szafarzem 
sakramentów. Odnowa, której dokonał św. Franciszek, powracając do źródeł Ewangelii powiodła 
się właśnie dlatego, że Biedaczyna trwał zakorzeniony  w  Kościele świętym. Św. Franciszek całe 
życie poświęcił bez reszty  Kościołowi Chrystusowemu, wiernie krocząc drogą przez niego 
wytyczoną. Nasza epoka zdaje się oddalać od Kościoła. Wiele ocen formułowanych pod adresem 
Kościoła grzeszy  jednostronnością. Zapomina się, że jest Tajemnicą, w  które trzeba dostrzec 
element boski oraz ludzki - słaby i grzeszny. Aby  Kościół mógł znowu zajaśnieć nie potrzeba 
krytykantów, pseudoreformatorów, którzy  zamiast budować niszczą, lecz potrzeba ludzi na miarę 
św. Franciszka, którzy: będą się wgłębiać w misterium Kościoła, odkrywając jego rzeczywistość, co 
prowadzi do szczerego umiłowania Kościoła nie będą stali jak widzowie oczekując “czegoś” od 
Kościoła, lecz poczują się cząstką Kościoła, służąc mu, świadcząc swoim życiem o miłości do 
Kościoła, żyjąc tajemnicą Kościoła odkryją na nowo sakramenty, a zwłaszcza bogactwo 
Eucharystii, z czcią i szacunkiem korzystając z obfitości Bożej łaski z szacunkiem i miłością 
odnosić się będą do papieża, biskupów i kapłanów pamiętając, że Bóg posługuje się słabymi 
ludźmi, których powołuje do swojej służby  odnowę Kościoła rozpoczną od siebie, od swojego 
serca. W prologu książki “Nowe wspólnoty” autor Fré dé ric Lenoir napisał: “Kościół, jakikolwiek by 
nie był, jakie by  nie były  ułomności jego członków, ofiarował mi pokarm, którego potrzebował mój 
rozum i serce: Eucharystię i Tradycję (poprzez lekturę mistyków chrześcijańskich i wielkich 
doktorów Kościoła). Odkryłem, że choć instytucja jest ograniczona, jak każda inna, jest ona 
prawdziwym miejscem mojego wzrostu”27.

III. MODLITWA WIERNYCH



Za przyczyną św. Franciszka z Asyżu, którego Bóg powołał do naśladowania Jezusa Chrystusa 
oraz do służby  Kościołowi, zanieśmy nasze prośby: Za wstawiennictwem św. Franciszka wysłuchaj 
nas Panie!
1. Św. O. Franciszek pragnął aby jego naśladowcy  byli zawsze poddani i ulegli Kościołowi 
rzymskiemu* módlmy się abyśmy szczerze i głęboko ukochali Kościół, Matkę i Mistrzynię naszą 
oraz wytrwale szli drogą, którą nam wyznacza.
2. W Regule franciszkańskiej czytamy: “Brat Franciszek przyrzeka posłuszeństwo i uszanowanie 
papieżowi Honoriuszowi i jego prawowitym następcom” (1, 2)* módlmy  się za papieża, “Sługę Sług 
Bożych”, aby ludzie nie tylko go podziwiali, ale słuchali Jego słów i wprowadzali w życie.
3. Św. Franciszek z zaufaniem i szacunkiem odnosił się do kapłanów podkreślając ich godność 
wypływającą z sakramentu kapłaństwa* módlmy  się o gorliwość i świętość kapłanów oraz o nowe 
powołania kapłańskie w całym świecie, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy 
sakramentów.
4. Modlitwę i sprawowanie liturgii oparł św. Franciszek na przepisach Kościoła katolickiego* 
módlmy  się, abyśmy  słuchając zachęty  Kościoła świadomie i gorliwie uczestniczyli w Eucharystii i 
praktykowali modlitwę wspólną i indywidualną.
5. Św. Franciszek słynął z troski o kościoły, zrujnowane sam odbudowywał, zaniedbane sprzątał, 
dbał o wystrój kościołów, godne przechowywanie Eucharystii i wygląd ołtarzy* módlmy  się, abyśmy 
poczuli się odpowiedzialni za nasz kościół i parafię.
6. Jan Paweł II wołał przy  grobie ś. Franciszka z Asyżu: “Św. Franciszku z Asyżu! Pomóż nam 
przybliżyć Chrystusa Kościołowi i dzisiejszemu światu!”* módlmy się za nas samych, abyśmy  w 
naszym codziennym życiu świadczyli, że Jezus Chrystus jest dla współczesnego człowieka Drogą, 
Prawdą i Życiem.
Boże, nasz Ojcze, przyjmij prośby  modlącego się Kościoła i prowadź go ku pełni, która jest w 
Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.

IV. KOMENTARZ PRZED ZNAKIEM POKOJU 

Św. O. Franciszek nazywał siebie “Heroldem Wielkiego Króla” (1C, 16) i wraz ze swoimi braćmi 
włączył się w życie Kościoła głosząc Chrystusa, który  może zagubionemu i przepełnionemu lękiem 
człowiekowi dać prawdziwy pokój, pokój którego wszyscy jesteśmy spragnieni.

V. KOMENTARZ PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM 

Św. Franciszek przypomina nam wszystkim, że Kościołowi służymy nie tylko przez czynne 
zaangażowanie zewnętrzne, przez widoczne działanie apostolskie, lecz nade wszystko przez 
sposób życia, przez życie wypełnione miłością Boga i bliźniego.

Błogosławieństwo Aaronowe (Lb 6, 24-26)28. 

FRANCISZKAŃSKA KORONKA SIEDMIU RADOŚCI NMP

Marek Fiałkowski OFMConv

WSTĘP Rozpoczniemy rozważanie siedmiu radości Matki Bożej fragmentem modlitwy  Św. 
Franciszka z Asyżu, zwanej “Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy”: Bądź pozdrowiona, 



Pani, święta Królowo, święta Boża Rodzicielko, Maryjo; która jesteś Dziewicą, uczynioną 
Kościołem i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba, Ciebie On uświęcił z najświętszym , 
umiłowanym Synem swoim i Duchem Świętym, pocieszycielem, w  Tobie była i jest wszelka pełnia 
łaski i wszelkie dobro. Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego, Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego, Bądź 
pozdrowiona, Domu Jego. Bądź pozdrowiona, Szato Jego, Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego, 
Bądź  pozdrowiona, Matko Jego... Znak krzyża, Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś  Maryjo, 
Chwała Ojcu.

“Raduj się, przez którą Stwórca dzieckiem się staje”
Ikos 129 Posłał Bóg archanioła Gabriela do Maryi w Nazarecie, aby zwiastować Jej wielką nowinę: 
“Raduj się! Pełna łaski! Pan z Tobą! Błogosławiona jesteś między  niewiastami! (Por. Łk 1, 26-28). 
Jak nie być zaskoczonym takim przesłaniem? Kto może dziwić się, że Maryja przelękła się takiego 
powołania: być Matką Syna Bożego, którego panowanie nie zna końca. W ciszy  nazaretańskiego 
domku toczą się sprawy, które zmieniają bieg historii człowieka. “Oto ja służebnica Pańska, niech 
mi się stanie według Twego słowa” (Łk 1, 38). Rozpoczyna się realizować tajemnica Emmanuela - 
Boga z nami. Dotąd na różne sposoby  przemawiał Bóg przez proroków, oto teraz rozpoczyna się 
czas, gdy  Bóg przemawia przez Syna, który  za sprawą Ducha Świętego począł się w łonie Maryi. 
Pełnić wolę Boga nie jest łatwo. Nieraz przyjdzie zdziwić się, przelęknąć gdy rozeznasz Jego 
zamiar. Wtedy  wracaj do Nazaretu, do tego nagłego zwrotu w  życiu Matki Bożej i naśladuj ją w 
ufnym zawierzeniu Temu, który wie co dla ciebie najlepsze. Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo.

“Raduj się, arko złocona przez Ducha Świętego”
Ikos 12 Obdarowana łaską, którą trudno pojąć człowiekowi, Maryja pospiesznie udaje się do 
swojej krewnej Elżbiety, którą Bóg także szczodrze obdarował. Wybrała się do górskiego miasta w 
pokoleniu Judy  niosąc Chrystusa pod sercem, jak biblijna Arka Przymierza, pełna Tajemnicy, 
przynosząc innym zbawczą obecność Boga. Elżbieta napełniona Duchem Świętym pozdrowiła 
Maryję, było to także pierwsze spotkanie Jana Chrzciciela z Chrystusem, Głosu wołającego na 
pustyni za Słowem, które Ciałem się stało. Jeżeli Boga znalazłeś, doświadczyłeś Go, jeżeli starasz 
się iść za Nim nie chowaj tej radości tylko dla siebie. Nieś Go innym, z pośpiechem, w  góry  i doliny, 
wszędzie. Tak, aby  inni mogli się cieszyć. Żyj tak, aby inni w  tobie Boga widzieli, aby  Twoje życie 
było Jego zwiastowaniem, aby  spotkania z Tobą były  nawiedzeniami... Ojcze nasz, 10 Zdrowaś 
Maryjo.

“Raduj się drabino, po której sam Bóg z nieba zstąpił”
Ikos 2 Wszystko było zaskakująco proste i zwyczajne. Ubodzy  ludzie, Kobieta spodziewająca się 
Dziecka. Urodzonego położyła w żłobie, w  grocie dla zwierząt, jedynym wolnym miejscu w 
zatłoczonym Betlejem. Noc podobna do innych, ludzie zajęci swoimi sprawami. Zwyczajni byli też 
pasterze trzymający  straż nad swoją trzodą. A przecież działy  się rzeczy  niezwykłe - Bóg z miłości 
do człowieka stał się człowiekiem. Uniżył się dla nas. Prości pasterze jak umieli przyłączyli się do 
wielkiej radości nieba, udając się szybko do Betlejem. Wielbili i wysławiali Boga za to czego 
doświadczyli, dzielili się z innymi tym co słyszeli i widzieli. Nie szukaj Boga w nadzwyczajnych 
znakach, zobacz Go w codzienności, w zwykłych ludzkich sprawach, małych radościach i 
smutkach. Zaproś Go do rzeczy dalekich od wielkości. I raduj się, że Bóg jest Emmanuelem - 
Bogiem z nami! Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo.

“Raduj się, Matko Gwiazdy niezachodzącej”



Ikos 5 Wyruszyli porwani blaskiem gwiazdy na Wschodzie, szukać nowonarodzonego Króla. 
Pragnęli oddać Mu pokłon i ofiarować dary. Wytrwale wpatrywali się w  blask Betlejemskiej 
Gwiazdy, nie zraziło ich ryzyko, zapewne nieraz pojawiające się pytania i wątpliwości. Szukali. Nie 
było Mesjasza na królewskim dworze w Jerozolimie, tam spotkali tylko przerażonego o swoją 
pozycję Heroda i uczonych, którzy wprawdzie potrafili wyczytać ze Świętych Ksiąg gdzie ma się 
urodzić Król Żydowski, ale nie stać ich było na ryzyko szukania... Mędrcy  uradowali się dopiero 
gdy ponownie ujrzeli gwiazdę, weszli do domu i zobaczyli Dziecię i Jego Matkę, upadli na twarz, 
oddali Mu pokłon, złożyli dary  (po. Mt 2, 11). Nie zadawali zbędnych pytań, nie dziwili się, że król a 
ubogi...W tych wytrwałych wędrowcach, pielgrzymach za blaskiem gwiazdy  cały  świat oddał 
pokłon Mesjaszowi. Wędruj tak, abyś nie zgubił swego celu, szukaj wytrwale choć nieraz będziesz 
musiał wycofać się z błędnego zaułka. Swoim życiem podążaj za Jezusem, żebyś  kiedyś mógł 
wejść do Jego domu, oddać pokłon i złożyć swoje życie jako dar dla Twojego Króla. Ojcze nasz, 
10 Zdrowaś Maryjo.

“Raduj się, boś w łonie nosiła Przewodnika zbłąkanych”
Ikos 7 Co roku wyruszali w pielgrzymce do Jerozolimy na święto Paschy. Wtedy  gdy  miał 12 lat nie 
wrócił jak zawsze z pątnikami, lecz pozostał w  sprawach Ojca. Maryja i Józef uszli już dzień drogi i 
zaczęli Go szukać wśród krewnych i znajomych. Trzy dni niepewności. Wreszcie wrócili do 
Jerozolimy  i odnaleźli Jezusa w  świątyni rozprawiającego ze zdumionymi Jego bystrością i 
odpowiedziami uczonymi. Nieraz gubisz się, plączesz drogi, a potem nie szukasz tam gdzie z 
pewnością odnajdziesz Boga. Często z bólem serca nie znajdziesz Go wśród bliskich i znajomych, 
zapędzisz się za daleko w ślepą uliczkę i trzeba będzie wrócić do źródeł wiary, do Kościoła, do 
Słowa Bożego, do modlitwy i sakramentów, do tego co oczywiste i w zasięgu ręki... Ojcze nasz, 10 
Zdrowaś Maryjo.

“Raduj się, bo z niebem pląsa szczęśliwa ziemia”
Ikos 4 Radość rodziła się powoli, jak wschodzący dzień. Tego poranka zdumienie mieszało się ze 
szczęściem. Pusty  grób i świadkowie, którzy widzieli Pana. Jednym anioł powiedział: “Nie ma Go 
tutaj; zmartwychwstał (Łk 24, 6), inni wrócili pośpiesznie z Emaus opowiadając co ich spotkało w 
drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba (Łk 24, 35), Maria Magdalena myślała, że to ogrodnik, 
ale gdy Go usłyszała rozpoznała swojego Mistrza (J 20, 15n), Piotr i Jan niemal na wyścigi pędzili 
do grobu gdzie ujrzeli tylko płótna, weszli i uwierzyli bo dotąd nie rozumieli jeszcze Pisma, , które 
mówi, że On ma powstać z martwych (J 20, 3-10). Wreszcie pierwszego dnia tygodnia stanął 
Jezus pośród apostołów, udzielając im władzy  odpuszczania grzechów, a po ośmiu dniach 
niedowiarek Tomasz mógł oglądać Jego rany. Wiele razy  jeszcze ukazywał się uczniom; Piotrowi 
dał władzę pasterską (J 21, 15-19), a Paweł przypomniał Koryntianom, że Jezus umarł za grzechy, 
był pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i widziało Go więcej niż 500 
świadków (1 Kor 15, 3-7). Blisko dwa tysiące lat ludzie radują się Jego zmartwychwstaniem, dla 
Niego cierpią prześladowania, niosą swe codzienne krzyże i z nadzieją spoglądają w niebo. Ty 
także masz być świadkiem tego wydarzenia i swoim życiem głosić, że Jezus żyje! Ojcze nasz, 10 
Zdrowaś Maryjo.

“Raduj się, pierwszy owocu odrodzenia w Duchu”
Ikos 10 Zakończyła się ziemska pielgrzymka Tej, która zrodziła Zbawiciela. Spełniły się słowa, 
które wyśpiewała w Magnifikat: “Błogosławić mnie wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48). Rzeczywiście, 
wielkie rzeczy  uczyniłCi Wszechmocny  Maryjo, byłaś obecna przy  swoim Synu i teraz 



uczestniczysz w Jego zwycięstwie nad śmiercią. Jak żywa Ikona Kościoła, Ludu pielgrzymującego 
ku wieczności, w tajemnicy  Wniebowzięcia i Ukoronowania jesteś obrazem przyszłości obiecanej 
Kościołowi, obiecanej każdemu z nas.
Wpatruj się często w życie Maryi, naszej Matki i Siostry. Od Pierwszej Chrześcijanki trzeba nam 
uczyć się zasłuchania w  Słowo Boże, posłuszeństwa woli Ojca, otwarcia na Ducha Świętego. 
Trzeba nam uczyć się takiego chrześcijaństwa, które wymaga konsekwentnego zawierzenia 
Chrystusowi, wrażliwości na potrzeby drugich i gotowości do ofiar.
Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo.

Zakończenie “Błogosławiona jesteś, Maryjo, Córo Dawida, i błogosławiony Twój darowany  owoc! 
Chwała niech będzie Ojcu, który  posłał Syna dla naszego zbawienia, chwała i Duchowi - który  nas 
pouczył o swojej tajemnicy  - chwała Jego imieniu!” św. Efrem Syryjczyk30 Tradycyjnie na końcu 
odmawiania koronki dodaje się 2 Zdrowaś Maryjo dla uczczenia liczby  lat (72), które miała przeżyć 
Matka Boża.

Marek Fiałkowski OFMConv

PROGRAM SŁOWNO-MUZYCZNY POŚWIĘCONY BIEDACZYNIE Z ASYŻU I JEGO ZAKONOWI

1. Modlitwa do św. Franciszka: Święty  Franciszku z Asyżu, zejdź z witrażowych płomieni! Ogień Ci 
habit ogarnia, sczerniały w nawach freski... Twa najżarliwsza pokora
nie dla tej grzesznej ziemi w  wonnym kadzidle się spala dymem niebieskim. Bracie jelenia i dzika, i 
ptasiej rzeszy, obudź się z cichych zachwyceń w mrokach kościoła, bo czas ze słowem, jak z 
chlebem, na ziemię śpieszyć. Święty  Franciszku z Asyżu: wilki dokoła! Gdy  zstąpisz boso w chłód 
ulic na ziemię biedną, może zwierzęta uklękną i cud się ziści: spotkany człowiek przez mgnienie, 
przez jedną chwilę bliźniemu w oczy popatrzy bez nienawiści. Święty  Franciszku z Asyżu, zejdź z 
witrażowych płomieni.
M. Reszczyńska-Stypińska31 
2. Komentarz:
W dalekiej Italii, w Asyżu, pod koniec 1181 r. przychodzi na świat Franciszek Bernardone - syn 
bogatego kupca.
3. Tekst na tle muzyki: “Błyszczący, jak promienne światło i jak gwiazda poranna, więcej jak słońce 
wschodzące, które ogrzewa, oczyszcza i ubogaca świat, jakby  nowe światło ukazał się św. 
Franciszek. On na podobieństwo słońca, jakby  w zimie pod pokrywą chłodu, ciemności i 
bezużyteczności gnuśniejący  świat, słowem i czynem, niby  promieniującymi iskrami oświetlając, 
błyszcząc prawdą, płonąc miłością i wielorakimi owocami zasług odnawiając i zdobiąc, a także 
zasadza-jąc przeróżne drzewa owocowe w zakonach przez niego założonych godną podziwu 
mocą, jakby cały świat doprowadził do wiosennej pory” (3T, 1).
4. Piosenka “Fratello Sole” W: Śpiewnik “Fioretti” - zespołu wokalno-instrumentalnego Wyższego 
Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Krakowie, Kraków 1991, s. 67. Kaseta “Laudato 
Si” (1986).
5. Komentarz: W czasie modlitwy  w kościele Św. Damiana dwudziestopięcioletni Franciszek słyszy 
głos z krzyża: “Franciszku, idź, napraw mój dom, który  jak widzisz, cały idzie w ruinę” (2C, 10). 
Podkład muzyczny Przed biskupem Asyżu Gwido wyrzeka się majątku. Służy  trędowatym. Zmienia 



swój strój, zadowala się tylko tuniką, zamiast pasa przewiązuje się zwykłym sznurem i zaczyna 
głosić słowo Boże.
6. Piosenka “Skarb” W: Śpiewnik. j.w. s. 69. Kaseta “Uwielbiajcie Pana” (1988).
7. Komentarz: Franciszek na nowo odkrywa wartość Ewangelii. Zagubionemu światu ukazuje 
nowy styl życia: oparty na braterstwie wszystkich stworzeń.
8. “Modlitwa franciszkańska” z podkładem muzycznym O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego 
pokoju, Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; Światło tam, gdzie 
panuje mrok; Radość tam, gdzie panuje smutek; Spraw, abyśmy  mogli nie tyle szukać pociechy, co 
pociechę dawać; Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać; Albowiem dając - otrzymujemy; Wybaczając - zyskujemy 
przebaczenie; A umierając, rodzimy się do wiecznego życia
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego32.
9. Komentarz: W całej przyrodzie dostrzegał obecność Boga. Słońce, księżyc, gwiazdy, ptaki, 
kwiaty, drzewa, powietrze, ogień i woda - były dla niego siostrami i braćmi.
10. “Pieśń słoneczna” z podkładem muzycznym Najwyższy, wszechmocny i dobry  Panie, Tobie 
sława, chwała, uwielbienie I wszelkie błogosławieństwo:
Tylko Tobie Najwyższy, Najwyższy, one przystoją I żaden człowiek nie jest godzien Wzywać 
Twojego Imienia. Pochwalony bądź, Panie,
Z wszystkimi Twoimi stworzeniami, A przede wszystkim z naszym bratem słońcem, Które dzień 
daje, a Ty  przez nie świecisz. Ono jest piękne i promieniste, A przez swój blask Jest Twoim 
wyobrażeniem, o Najwyższy! Panie, bądź pochwalony  Przez naszego brata księżyc I nasze siostry 
gwiazdy, Które stworzyłeś  w niebie Jasne i cenne, i piękne. Panie, bądź pochwalony  Przez 
naszego brata wiatr, Przez powietrze i obłoki, Przez pogodę i wszelkie zmiany  czasu, Którymi 
karmisz swoje stworzenia. Panie, bądź pochwalony, Przez naszą siostrę wodę, Która jest wielce 
pożyteczna I pokorna, i cenna, i czysta Panie, bądź pochwalony  Przez naszego brata ogień, 
Którym rozświetlasz noc, A on jest piękny i radosny, Żarliwy  i mocny. Panie, bądź pochwalony 
Przez naszą siostrę ziemię, Która nas żywi i chowa, I rodzi różne owoce, barwne kwiaty  i zioła. 
Panie, bądź pochwalony Przez tych, którzy  przebaczają wrogom Dla miłości Twojej I znoszą 
niesprawiedliwość i prześladowanie. Błogosławieni, którzy  trwają w pokoju i prawdzie, Gdyż przez 
Ciebie, Najwyższy, Będą uwieńczeni. Panie, bądź pochwalony  Przez naszą siostrę, śmierć 
cielesną, Której żaden żyjący  człowiek ujść nie zdoła. Biada tym, którzy  w grzechu śmiertelnym 
konają. Błogosławieni ci, którzy  odnajdują się w Twojej świętej woli, Albowiem po raz wtóry  Śmierć 
im krzywdy  nie uczyni. Czyńcie chwałę i błogosławieństwo Panu I składajcie Mu dzięki, I służcie 
Mu Z wielką pokorą.
przekład R. Brandstaetter33
11. Komentarz: W maju 1221 podczas kapituły  generalnej w Porcjunkuli uczestniczy  5 tysięcy  braci 
- a wśród nich św. Antoni. Dwa lata później papież Honoriusz III zatwierdza Regułę Braci 
Mniejszych.
12. Piosenka ”Modlitwa za Zakon” W: Śpiewnik, j.w. s. 34. Kaseta “Bratu odwiecznej 
nadziei” (1982). 13. Komentarz: W 1224 r. przebywa na górze Alwernii, gdzie przez post i modlitwę 
przygotowuje się do święta Michała Archanioła. W czasie modlitwy  otrzymuje stygmaty  męki 
Chrystusa na rękach, nogach i boku.
14. “Pochwała Boga, którą Franciszek napisał po otrzymaniu świętych stygmatów” z podkładem 
muzycznym Jesteś Święty, Pan, Bóg jedyny, Który czynisz dzieła cudowne.
Jesteś mocny, Jesteś wielki, Jesteś najwyższy. Jesteś Królem Wszechmocnym, Ty, Ojciec Święty,



Król nieba i ziemi.
Jesteś Troisty  i Jedyny  Pan i Bóg, Dobro wszelkie. Jesteś  Dobrem Wszelkim Dobrem Najwyższym 
Dobrem, Panem i Bogiem, Żywym i prawdziwym. Jesteś miłością, Umiłowaniem,
Jesteś mądrością, Jesteś pokorą, Jesteś cierpliwością, Jesteś bezpieczeństwem, Jesteś spokojem
Jesteś radością i wesołością, Jesteś sprawiedliwością i miarą, Jesteś wszelkim dostatnim 
bogactwem, Jesteś pięknem, Jesteś łagodnością, Jesteś opiekunem, Jesteś stróżem i obrońcą, 
Jesteś mocą, Jesteś  ochłodą, Jesteś naszą nadzieją, Jesteś naszą wiarą, Jesteś naszym wielkim 
upojeniem, Jesteś naszym życiem wiecznym, Wielki i cudowny Panie, Wszechmocny Boże, 
Miłosierny Zbawicielu.
przekład R. Brandstaetter34 15. 
Komentarz:
Wieczorem 3 października 1226 r. w Porcjunkuli odchodzi do Pana.
16. “Testament Sieneński” (TS) “Napisz, że błogosławię wszystkich moich braci, którzy  są teraz w 
zakonie i będą wstępowali do niego aż do końca świata (...). Ponieważ z powodu słabości i bólu w 
chorobie nie mogę mówić wyrażę mą wolę braciom moim krótko, w trzech zdaniach, mianowicie: 
aby na znak pamięci na moje błogosławieństwo i mój testament zawsze kochali się wzajemnie; 
aby zawsze kochali i dochowali wierności naszej pani, świętemu ubóstwu i aby  zawsze byli wierni i 
ulegli dostojnikom i wszystkim duchownym świętej matki Kościoła”. Muzyka
17. Komentarz: Dwa lata po śmierci Franciszka z Asyżu papież Grzegorz IX ogłasza go świętym.
18. Piosenka “Ślady Franciszka” W: Śpiewnik, j.w. s. 33. Kaseta “Bratu odwiecznej nadziei” (1982).
19. Komentarz: 10 lat po śmierci św. Biedaczyny pierwsi bracia przybyli na polskie ziemie, 
zakładając pierwszy klasztor we Wrocławiu, a rok później są już w Krakowie.
20. Wiersz “Św. Franciszek” z podkładem muzycznym. Spotkałam Cię na łące, gdy zbierałeś 
kwiaty I do wtóru skowronka nuciłeś radośnie. To nie było w Asyżu, gdzieś, kiedyś przed laty,
To było gdzieś na Śląsku, o kwitnącej wiośnie. Wspólna pieśń popłynęła na cześć brata-słońca, 
Wieńczyliśmy kapliczki girlandą majową, Aż nocka nas zastała w gawędach bez końca, Gdyż dnia 
nie wystarczyło by  wielbić słowem “Słowo”. O świcie powróciłeś do swych rajskich włości, Ja 
zniknęłam w czeluściach wielkomiejskiej bramy, Lecz wiem o tym dobrze, Ty, Święty  radości, I ja, 
takie nic szare, że się znów spotkamy.
J. Dąmbska35
21. Komentarz: Mimo trudnych warunków prowadzą bracia bardzo ożywioną działalność 
duszpasterską wśród ludu polskiego i misyjną w krajach ościennych. Bł. Jakub  Strzemię - 
arcybiskup lwowski, bł. Salomea i bł. Kinga - klaryski i bł. Rafał Chyliński, bł. Aniela Salawa, sługa 
Boży  o. Wenanty  Katarzyniec - to tylko niektóre postacie związane z franciszkanami w Polsce. 
Wśród nich najbardziej znany na całym świecie jest dziś św. o. Maksymilian Maria Kolbe.
22. Piosenka “Czerwony  serca kwiat” W: Śpiewnik Rycerstwa Niepokalanej, Niepokalanów 1991, 
s. 13.
23. Komantarz: Dzisiaj również św. Franciszek znajduje wielu swoich naśladowców. Wszystkich 
ich zaprasza do wspólnego wędrowania przez życie z Chrystusem. Po ukończeniu seminarium 
niosą oni franciszkowy pokój i dobro nie tylko wiernym w Polsce, ale również w  Czechach, na 
Słowacji, w Kazachstanie, Ukrainie, Litwie, w Zambii, Peru, Boliwii i wielu innych krajach.
24. Piosenka “Moim szczęściem jest Pan” W: Śpiewnik “Fioretti”, j.w. s. 38. Kaseta “Bratu 
odwiecznej nadziei” (1982).
25. Komentarz: Obecnie - podobnie jak w czasach św. Franciszka - wielu ludzi jest zagubionych i 
szuka sensu życia. I do nich zwraca się św. Franciszek z prośbą: “Siostro, bracie - póki czas 
zacznijmy czynić dobro! Jezus nie jest kochany! Miłość nie jest kochana!”.



26. “Hymn o miłości” z podkładem muzycznym Za mało kochałem Cię Panie i nadal kocham za 
mało. Ty jesteś światłem świata,
ziemi promienną chwałą Ty jesteś jak powietrze, które mi daje życie. Jesteś wiatrem nadziei, Co 
budzi mnie o świcie. Tęsknię za Tobą Boże, pragnę Ciebie jak ziemia. odkryłem Twoją miłość
w niepojętych przestrzeniach. Idę ku Twoim dłoniom tak jak brat mój Franciszek. Pokochaliśmy 
Ciebie,
jak strumień kocha ciszę. Jak woda kocha ciszę, jak sen miłuje ciało, tak ja miłuję Ciebie.
Ale zawsze za mało.
M. Skwarnicki36
MI.
Tekst programu został przygotowany przez E. Augustyna, D. Bryka OFMConv, Z. Makucha 
OFMConv  i zaprezentowany  w  bazylice św. Franciszka z Asyżu w czasie obchodów 750-lecia 
przybycia franciszkanów do Krakowa.

WYKAZ SKRÓTÓW
1B - św. Bonawentura, Życiorys większy*. 
1C - br. Tomasz z Celano, Życiorys pierwszy. 
2C - br. Tomasz z Celano. Życiorys drugi.
DF - Kapituła Generalna, Naśladowanie Chrystusa w  zakonie świętego Franciszka. Dyrektorium 
Formacji. (Il Discepolato Francescano), Asyż 1983. 
1 LK - św. Franciszek, List do kustoszów (pierwszy).
2LW - św. Franciszek, List do wiernych, Redakcja druga**. 
LZ - św. Franciszek, List skierowany do całego Zakonu wraz z modlitwą “Wszechmogący, 
wiekuisty...”. 
Np. - św. Franciszek, Napomnienia.
On - św. Franciszek, Wykład modlitwy “Ojcze nasz”. 
PBłM - św. Franciszek, Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy.
PC  - Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego: “Perfectae caritatis”, w: Sobór 
Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1968.
1Reg - św. Franciszek, Reguła niezatwierdzona
2Reg - św. Franciszek, Reguła zatwierdzona
T - św. Franciszek, Testament. 
3T - Relacja Trzech Towarzyszy. 
TS - św. Franciszek, Testament Sieneński. 
Za - Zbiór asyski.
* Dokumenty  źródłowe cyt. za: Wczesne źródła franciszkańskie, red. S. Kafel, t. 1-2, Warszawa 
1981.
** Teksty  pism św. O. Franciszka cyt. za: Pisma św. Franciszka i św. Klary, tł. K. Ambrożkiewicz, 
Warszawa 1992.
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