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 ka przestrzená dzáejów hoścáoła stwáerdza sáę fakt ástnáenáa różnóch 
duchowoścáI któró wónáka mKánK z wáeloścá form żócáa zakonnegoK 
oacja bótu określonej duchowoścá ma swoje źródło w potrzebach 
relágájnóchI uwarunkowanáach eklezjalnóchI społecznóch á polátóczJ
nóchK táek ufu bół stulecáem o ástotnóm znaczenáu dla zmáan zachoJ
dzącóch w żócáu zakonnómK włożyłó sáę na to rewolucje polátóczneI 
przewrotó ekonomáczne á naukoweI nowe prądó umósłoweI walká 
narodowoJwózwoleńcze á ruchó społeczneK mocząwszó od drugáej 
połowó usfff wK problemem hoścáoła stałó sáę kasató zakonówK 
jáałó máejsce w wáelu krajachI w odmáennóch warunkach społecznoJ
polátócznóchI a ách zasáęg bół różnóK ka záemáach dawnej ozeczpoJ
spolátej organázatoramá kasat bółó przede wszóstkám władze zaborczeK 
wasadnáczo dokonówano lákwádacjá klasztorów w latach NTTPJNUTVK 
iata sáedemdzáesáąte ufu wK bółó początkáem formowanáa sáę zgroJ
madzeń zakonnóch prowadzącóch żócáe ukróteK r początków tej forJ
mó żócáa zakonnego stoá kapucón – oK eonorat hoźmáńskáK Chocáaż 
hástoráa hoścáoła á żócáa zakonnego zwáązana jest z dzáejamá ludzJ
koścá á to w różnóch jej wómáarachI to jednak náe można wszóstkách 
przeobrażeń á nowóch zjawásk zachodzącóch we wspólnocáe wáerząJ
cóch tłumaczóć jedónáe na płaszczóźnáe hástorócznej czó socjologáczJ
nejK káe można także zredukować ádeału żócáa ukrótego propagowaJ
nego przez oK eonorata wółącznáe do náehabátowoścáK qen stól żócáa 
w hoścáele tworzó swoástą duchowośćK modejmując problematókę uwaJ
runkowań duchowoścá zgromadzeń przez náego zakładanóchI należó 
znaleźć racje stanowáące o ástocáe takáej formó żócáa zakonnego 
w wómáarze hástorócznoJspołecznóm á teologácznoJeklezjalnómK 
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 NK auchowość  
 _łogosławáonó kapucón z _áałej modlaskáejI pouczaI że duchem 
komuś właścáwóm EduchowoścáąF nazówamó zwókle toI co cechuje 
á ożówáa czónnoścá podejmowane przez pojedónczą osobę lub wspólJ
notę osóbK auchowość odnosá sáę do określonóch zasad żócáaI celów 
jakáe dane osobó sobáe zakładają á środkówI które stosują do ách realáJ
zacjáK auchowośćI która obejmuje najbardzáej ántómne pokładó ludzJ
káego wnętrzaI mówá o zapatrówanáu sáę na rzeczó _oże á záemskáeI 
co najbardzáej trafáa do przekonanáa danej osobó á do czego sercem 
najbardzáej przólegaNK  
 auchowość pojawáa sáę tam gdzáe żóje á dzáała osobaK tóraża sáę 
w wartoścáach ogólnoludzkách tjK pracóI móśláI sómboluI mowáeI sztuJ
ceI kulcáeI relágááI kulturzeI nauceK gednak ona sáę tólko przez te wartoścá 
wóraża á náe można jej z námá utożsamáaćOK qómI co pozwala określone 
aktównoścá ádentófákować jako przejaw duchowoścáI jest odnáesáenáe 
osobó do _ogaK auchowość jest takám udzáelanáem sáę żócáa _ożegoI  
że osoba staje sáę rzeczówástóm uczestnákáem naturó _ożej EporK Om NI 
4FI dzáeckáem _ożóm EporK Ng PI NFK tszóstkoI czóm jest á co czóná 
w stanáe łaská uśwáęcającejI ma wartość nadprzórodzonąI bo uczestnáczó 
w _ożej duchowoścáPK  
 auchowośćI to pewáen stól żócáaI żócáe według aucha EporK oz UI VFI 
postępowanáe według aucha EporK oz UI 4FI to zespół postaw ludzkách 
serc pobudzonóch przez auchaI a wáęc przekonańI motówacjáI decózjáK 
gest to zespół postawI mającóch odnáesáenáe ántelektualnoJpoznawczeI 
emocjonalnoJwartoścáujące á behawáoralne4K auchowość jest pewnóm 
charakteróstócznóm nastawáenáem na specófáczne wartoścáI które 

———— 
N morK eK h o ź m á ń s k áI Świętó cranciszek peraficki àego żócieI wielkie dziełaI duchI 
pisma i nauki i ich odbicie w naśladowcach gego EdalejW ŚcpFI tarszawa NVNPI tK 4I sK NNK 
O morK AK gK k o w a kI auchowość osób konsekrowanóchI xwWz sita consecrataK AdhorJ
tacjaK qekst á komentarzI redK AK gK k o w a kI iublán NVVUI sK NTVnX eK i a n g k a m J
m e rI auch Świętó a duchowośćI trocław NVVVI sK NMnX jK C h m á e l e w s k áI 
jetodologiczne problemó posoboroweà teologii duchowości katolickieàI iublán NVVVI 
sK UTnK 
P morK AK Ż ó n e lI auchowość chrześciàańska i àeà podstawó w świetle teologii posoboJ
roweàI xwWz `hrześciàańska duchowość Eseráa „t nurcáe zagadnáeń posoborowóch”I 
tK N4FI redK _K _ e j z eI tarszawa NVUNI sK NOK 
4 morK tK p ł o m k aI Teologia duchowościI xwWz jK C h m á e l e w s k áI tK p ł o m k aI 
molscó teologowie duchowościI iublán NVVPI sK OPPnK 
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pragnáe sáę osáągnąćI rozwájaćI przeżówać á przekazówaćK lsobaI czó 
też grupa osóbI żójąc danómá wartoścáamáI czerpáe z nách natchnáenáe 
do pracóI ćwáczeń duchowóchI prowadzonóch dzáełRK  
 ppecófáczna duchowość osób zakonnóch rozumáana jest jako konJ
kretnó wzór relacjá z _ogáem á ze środowáskáemI wóróżnáającó sáę 
swoástómá cechamá oraz formamá dzáałalnoścáI które ukazują á uwópuJ
klają ten czó ánnó aspekt jednej tajemnácó ChróstusaK pam _ógI objawáaJ
jąc sáę w gezusáe ChróstusáeI ukrówa sáebáeK rkrócáe to rozpoczóna sáę 
w akcáe tcáelenáaI przejawáa w różnóch momentach záemskáego żócáa 
gezusaI dopełnáa na krzóżuI a dzásáaj uobecnáa w tajemnácó bucharóstááK 
auchowość to konkretna forma przeżówanáa tego misterium `hristi 
á naśladowanáa doK  
 Żócáe w Chróstusáe staje sáę równáeż włączenáem w gego organázmI 
jakám jest hoścáółK auchowość chrześcájańska realázowana jest 
w jástócznóm CáeleI ponáeważ gezusowa preegzóstencja trwa nadal 
w hoścáeleI w któróm ln sam wraz z auchem Śwáętóm dają zbawáeJ
náeI uśwáęcają á prowadzą do ljcaK ChrześcájanánI żójąc sprawamá 
hoścáoła  á  dla  hoścáołaI  uśwáęca  sáę w  hoścáele  á  poprzez  hoścáółI  
przóczónáając sáę jednocześnáe do tegoI abó stawał sáę ln czótelnóm 
znakáem ChróstusaSK auchowość zgromadzeń zakonnóch zakładanóch 
przez błK eonorata hoźmáńskáego kształtowała sáę w ufuJwáecznóm 
kontekścáe żócáa społecznoJpolátócznoJeklezjalnego w hrólestwáe 
molskámK _ół głęboko przekonanóI że zakonne żócáe ukróte w hoścáele 
jest najlepszóm á najskutecznáejszóm sposobem náe tólko odrodzenáa 
żócáa zakonnegoI ale przede wszóstkám ocalenáa żócáa relágájnegoW 
„mo skasowanáu zakonów wáele duszI pragnącóch służyć _oguI náe máało 

———— 
R morK lK c á l e kI tokół terminu „duchowość”I „oocznáká qeologácznoJhanonáczne” 
PENVSSFI sK 4UnK 
S morK jK C h m á e l e w s k áI jetodologia duchowości katolickieàI xwWz Teologia 
duchowości katolickieàI sK SUX q e n ż eI auchowość według gana mawła ffK ptudium na 
podstawie encóklik i adhortacàiI iublán OMNPI sK TNX pK r r b a ń s k áI jistóczne perJ
spektówó rozwoàu duchowego chrześciàanina wskazane przez gana mawła ff na początku 
trzeciego tósiącleciaI xwWz auchowość na progu trzeciego tósiącleciaI redK jK C h m á e J
l e w s k áI iublán NVVVI sK NMUJNNMX eK i a n g h a m m e rI auch Świętó a duchowośćI 
sK RRX q e n ż eI Bibliàne podstawó duchowości chrześciàańskieàI trocław NVUTI sK PPJP4X 
fK t e r b á ń s k áI gedność i wielość duchowościI xwWz Teologia duchowości katolicJ
kieàI  redK  tK p ł o m k aI jK C h m á e l e w s k áI  gK  j á s á u r e kI  AK gK  k o w a kI iuJ
blán NVVPIsK TTX hK p ó n o w c z ó kI lbecność ukróta na podstawie pism błK eonorata 
hoźmińskiegoI halwaráa webrzódowska OMNOI sK RK 
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gdzáe sáę umáeścáćI potrzeba przeto bóło obmóśláć sposób zaspokojenáa 
ách pragnáeńI odpowáedná do okolácznoścáI máejsca á casu”TK  
 
 OK pytuacja polityczna  
 rkrócáe w ujęcáu hoźmáńskáego jest wartoścáąI a náe náedogodnoJ
ścáąI formą zastępczą czó ogranáczenáemX jest wóboremI a náe czómś 
narzuconóm lub podóktowanóm przez czónnáká zewnętrzneK ljcáec 
eonorat swą koncepcję żócáa zakonnego wpásał w ówczesną sótuację 
polátócznąI w której powstawałó zgromadzenáaUK  lwa  sótuacja  spoJ
łecznoJpolátóczna ufu wáeku znana jest z wáelu źródeł hástorócznóchK 
ala nas szczególne znaczenáe ma obraz rzeczówástoścá żócáa zakonJ
negoK mroces lákwádacjá klasztorów na záemáach polskách zapoczątkoJ
wanó pod konáec usfff wáekuI szczególnáe nasáláł sáę w wáeku ufu 
á posáadał wáele wómáarówW społecznóI ekonomácznóI polátócznóI 
relágájnó á kulturowóK mo upadku powstanáa stócznáowegoI w zaborach 
rosójskám á pruskámI zaostrzół sáę kurs antópolskáI a wobec hrólestwa 
molskáego władze carskáe zastosowałó polátókę bezwzględnej unáfákaJ
cjá á rusófákacjá krajuK molátóka zaborcza zmáerzała zdecódowanáe do 
podporządkowanáa sobáe hoścáoła katoláckáegoK mowołanó w NUS4 rK 
homátet rrządzającó pod káerownáctwem namáestnáka cáodora cáodoJ
rowácza _erga máał na celu urządzenáe polátóczne krajuK kowó aparat 
urzędnáczó prawáe całkowácáe objęlá oosjanáe przósłaná z Cesarstwa 
oosójskáegoK rnáfákacja polátóczna caratu náe ogranáczała sáę tólko do 
zmáan admánástracójnóchI ale sáęgała także w głąb żócáa naroduK kászJ
czono kulturę polskąI rusófákowano krajK wakazano zajmowanáa sáę na 
łamach prasó sprawamá polátócznómá hrólestwa molskáegoI a także 
sprawamá kulturó ogólnonarodowejK rnáemożláwáano tworzenáe odJ
rębnóch stowarzószeń naukowóchI kulturalnóchI a nawet gospodarJ
czóchK aotkláwą klęską dla kulturó ogólnonarodowej bóło hamowanáe 
rozwoju szkolnáctwaVK  
———— 
T eK h o ź m á ń s k áI l zgromadzeniach ukrótóch przed światemI hraków xNVMNzI sK VX 
hK p ó n o w c z ó kI lbecność ukróta na podstawie pism błK eonorata hoźmińskiegoI sK NMK 
U morK AK g a k u b c z ó kI wgromadzenie pług gezusa w społeczeństwie polskim 
w latach NUU4JNVPVI tarszawa OMMNI sK 4RJRMX ONNJONSX hK p ó n o w c z ó kI lbecJ
ność ukróta na podstawie pism błK eonorata hoźmińskiegoI sK NSK 
V morK pK h á e n á e w á c zI eistoria molski ENTVRJNVNUFI tarszawa NVSUI sK OVVJPMMX 
jK eK j a z u r e kI mowstanie i rozwóà ukrótóch zgromadzeń błK eonorata hoźmińJ
skiego w latach NUT4JNVMUI pandomáerz OMMVI sK PPnK  



rtAorkhltAkfA arCeltlŚCf wdoljAawbŃ wAhlkkvCe 
 

V

 t latach NUSNJNUS4 w hrólestwáe molskám odbówałó sáę masowe 
manáfestacje patráotóczneI połączone z nabożeństwamá w ántencjá ljczóJ
znó nazwane rewolucją moralnąI angażujące w sporóm stopnáu duchoJ
wáeństwo dáecezjalne á zakonne – także kapucónówK _ółó one swoástóm 
przógotowanáem duchowóm do uzóskanáa náepodległoścá lub przónajmJ
náej wáększej autonomáá polátócznejK dłównóm ośrodkáem wódarzeń 
rewolucjá moralnej bóła tarszawaI ale także ánne máejscowoścá hróleJ
stwa molskáegoK waangażowanáe zakonnáków polegało głównáe na głoJ
szenáu kazań o treścá patráotócznej á odprawáanáu nabożeństwK qe ostatnáe 
máałó różnó charakterI często bółó to msze śwK za pomóślność ojczóznóI 
celebró żałobne za zmarłóchI którzó uosabáalá dążenáa do odzóskanáa 
náepodległoścá EnpK OP ff NURV w warszawskám koścáele kapucónów za 
poetę wógmunta hrasáńskáegoFK anáa NM czerwca NUSN rK nabożeństwo za 
zmarłego goacháma ielewela celebrował w warszawskám koścáele kapuJ
cónów bp gan aekertI sufragan warszawskáK Śwáątónáa kapucónów dała 
sáę poznać z nadawanáa patráotócznego rósu nabożeństwom majowómK 
táerná gromadzálá sáę przed álumánowaną fágurą jatká _ożej stojącą 
przed koścáołemI śpáewając náe tólko látanáę czó páeśná marójneI ale także 
śpáewó narodoweK tókorzóstówano nabożeństwa do śpáewanáa „zakazaJ
nóch” páeśnáW chodzáło głównáe o BożeI coś molskęI á w dómem pożarówI 
odczótówane przez władze carskáe jako śpáewó rewolucójneNMK 
 deneza tworzenáa zgromadzeń ukrótego żócáa zakonnego uwarunJ
kowana bóła náe tólko sótuacją polátócznąK 
 
 PK rwarunkowania społeczne  
 wlákwádowano homásję tóznań á lśwáecenáa mublácznegoK pprawó 
ośwáató przejął tarszawská lkrąg pzkolnó podległó wprost jánásterJ
stwu lśwáató w metersburguK hrólestwu molskáemu odebrano jego nazwę 
á zmáenáono na hraj mrzówáślańskáK wakazano zakładanáa odrębnóch 
———— 
NM morK  oK  _ e n d e rI  oewolucàa moralna NUSN rKI „weszótó kaukowe hri” 4ENVSNFI 
nr PI sK UPJV4X cK gK a u c h n á e w s k áI molska mrowincàa hapucónów w ufu wieku ENTVRJ
NUS4FI xwWz wakonó franciszkańskie w molsceI pod red gK h ł o c z o w s k á e g oI tK 4I czK NI 
iublán NVUTI sK TPnX q e n ż eI w dzieàów polskieà mrowincài kapucónów ENUNMJNVONFI 
sK RRX oK m r e j sI wakonnicó franciszkańscó hrólestwa molskiego po kasacie NUS4 rKI 
xwWz t służbie pokoàu i dobraK gubáleusz páęćdzáesáęcáolecáa odrodzenáa tarszawskáej 
mrowáncjá hapucónówK hsáęga mamáątkowaI prK zbrK pod redK oK m r e j sI tarszawa OMMOI 
sK TUK UMX q e n ż eI hapucóni mrowincài molskieà w rewolucài moralneà i powstaniu 
stóczniowómI xwWz Żócie zakonne w hrólestwie molskim w latach NUPOJNUS4I sK NOPnK 
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stowarzószeń gospodarczóchI naukowóchI kulturalnóch á fálantropájnóchK 
oozwáązano nawet oadę aobroczónnoścá w tarszawáeK gęzók polská 
ogranáczono do tego stopnáaI że stał sáę on jednóm z nadobowáązkowóch 
przedmáotów nauczanáa w szkoleK t NUSR rK nauczócáele otrzómalá nakaz 
uczenáa jęzóka rosójskáegoI obok ánnóch przedmáotówI a w lutóm NUSS rK 
nakaz posługáwanáa sáę nám w korespondencjáK ka zaástnáałó stan rzeczó 
społeczeństwo polskáe odpowáedzáało tajnóm nauczanáemK t máastach 
organázowano tajne kompletó oraz náeregularnáe prowadzono szkołóK ka 
wsá zaś nauczanáe dzáecá odbówało sáę we dworach á na plebanáachK huraJ
toráum tarszawskáego lkręgu pzkolnego zlákwádowało jednak tajne 
nauczanáe doprowadzając tóm samóm do wzrostu analfabetózmuK lbok 
tego zjawáska powszechnóm na wsá bół alkoholázmK gedónóm centrum 
rozrówká wáejskáejI cáeszącóm sáę dużóm powodzenáem bółó láczne 
karczmóI któróch właścácáelamá bólá przeważnáe ŻódzáK rtrzómanáe takáej 
sótuacjá na wsá bóło w ánteresáe władz zaborczóchNNK  
 wnacznó wpłów w dzáedzánáe społecznej á ekonomácznej wówarło 
powstanáe stócznáoweK jámo porażká w walce o náepodległośćI w zakreJ
sáe reform społecznóch pojawáło sáę uwłaszczenáowa chłopówI które 
doprowadzáło do ostatecznej lákwádacjá struktur feudalnóch na záeJ
máach polskáchK Chłopá otrzómalá prawo do użótkowanej przez sáebáe 
záemá á máelá bóć zwolnáená z wszelkách powánnoścá na rzecz dworuK 
rkaz carská z O lutego NUS4 rK pozornáe tólko dawał uprawnáenáa 
chłopomI w rzeczówástoścá jednak náe rozwáązówał całkowácáe sprawó 
agrarnejK momámo tego uwłaszczenáe otworzóło perspektówó szóbszego 
awansu gospodarczego molskáI a rozwój stosunków kapátalástócznóch 
przóczónáł sáę do upowszechnáenáa śwáadomoścá narodowej wśród masK 
ldtąd zabór rosójská wszedł w epokę rozwánáętego już kapátalázmuI 
która pod zaboramá pruskám á austráackám zaczęła sáę znacznáe wcześnáejI 
po rewolucjá NU4UJNU4V rKNOK 
 tśród uwarunkowań społecznóch należó wskazać na program pozóJ
tówástówI którzó odrzucalá wszelką metafázókę á postulowalá wółamanáe 
sáę spod wpłówów duchowáeństwaK mo upadku powstanáa stócznáowegoI 
———— 
NN morK hK i e m a ń s k aI cenomen ukrótego żócia zakonnego na przókładzie zgromaJ
dzeń założonóch przez oK eonorata hoźmińskiegoI iublán NVVRI sK PVK 
NO morK jK eK j a z u r e kI mowstanie i rozwóà ukrótóch zgromadzeń błK eonorata 
hoźmińskiego w latach NUT4JNVMUI opracK á przógotK do druku eK fK p z u m á łI panJ
domáerz OMMVI sK PTX hK i e m a ń s k aI cenomen ukrótego żócia zakonnego na przóJ
kładzie zgromadzeń założonóch przez oK eonorata hoźmińskiegoI sK 4MK 
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káedó słabła wáara molaków w odzóskanáe wolnoścá drogą walk o náeJ
podległośćI rozwánął sáę nurt pracó organácznej oraz pracó u podstawI 
mającó na celu podnáesáenáe pozáomu gospodarczego á ośwáató w krajuK 
w ruchem tóm korelował rozwój ukrótóch zgromadzeń honorackáchI 
które wóchodzáłó naprzecáw oczekáwanáom hoścáołaI któró postulował 
ogólne podnoszenáe pozáomu relágájnego luduI zwłaszcza przez odrodzeJ
náe śwáadomoścá żócáa duchowego á czónáenáe máłosáerdzáa potrzebująJ
cómK mostulowano przójęcáe doktrónó chrześcájańskáej w całoścá á oparcáe 
na náej organázacjá społeczeństwa w móśl zasadó sprawáedláwoścáK mowolá 
zaczęto wcáelanáe zasad ewangelácznóch do obóczajówI do ánstótucjá á do 
prawI którómá rządzá sáę społeczeństwoK ljcáec eonorat bół przekonanóI 
że sótuacjá społecznej á gospodarczej náe rozwáąże sáę ánaczej jak tólko 
przez autentóczne spojrzenáe na żócáe w „duchu Chróstusowóm”K 
rważałI że konsekwencją braku „ducha Chróstusowego” jest náespraJ
wáedláwość społecznaW „_rak sprawáedláwoścá w prawachI które karzą 
cáężko báedakaI co kradnáe z głodu x…zK _rak sprawáedláwoścá w zwóJ
czajachI które x…z robotnáka podtrzómującego swą pracą całó gmach 
społecznó każe traktować z lekceważenáem x…zK _rak sprawáedláJ
woścá w samóch warunkach żócáaI szczególnáej dla klasó robotnáczejI 
na czóm głównáe teraz kwestáa socjalna sáę opáeraK awáe rzeczó są 
tutaj uderzająceW krzówda pracó á nadużócáe własnoścá”NPK 
 kastępnóm problemem społecznómI któró _łogosławáonó z _áałej 
modlaskáej boleśnáe przeżówałI bóła emancópacja kobáetK pprawa tego 
ruchu społecznego w drugáej połowáe ufu wK bóła zasadnáczaK hobáetó 
z różnóch powodów musáałó wejść w żócáe społeczne á to zarówno 
ze środowáska szlacheckáegoI jak á máeszczańskáegoI wáejskáego á robotJ
náczegoK pzczególnáe kobáetó ze środowáska wáejskáego náe zawsze 
bóła przógotowana aná zawodowo aná duchowo do podjęcáa pracó 
w nowóm środowáskuK ptąd też bółó wókorzóstówane przez pracoJ
dawców á náejednokrotnáe upadałó moralnáeK płabe duchowo gubáłó sáę 
w nowóch warunkachI któróm náe potrafáła sprostaćK w powodu braku 

———— 
NP eK  h o ź m á ń s k áI  ldpowiedź na ankietę „mrzeglądu mowszechnego”W gakie są 
szczególnieàsze zadaniaI które katolicózm u nas w molsce ma dzisiaà do spełnienia?I 
„mrzegląd mowszechnó” VMENVMSFI sK OMJONX hK i e m a ń s k aI cenomen ukrótego 
żócia zakonnego na przókładzie zgromadzeń założonóch przez oK eonorata hoźmińJ
skiegoI sK P4K 4NX _K p z e w c z u lI aziałalność zakonodawcza błogosławionego eoJ
norata hoźmińskiego a nowe instótutó w hościele katolickimK ptudáum prawnoJ
hástoróczneI tarszawa OMMUI sK TRK  



Akaowbg _AoAk lcjCap 
 

NO

przógotowanáa zawodowego náe mogłó wódajnáe pracowaćK lchrona 
á anámacja duchowa kobáet szczególnáe zaważyło na rozwoju zgromaJ
dzeń żeńskách tego okresuN4K 
 ppołeczne zaangażowanáe zgromadzeń założonóch przez oK eonoJ
rata wádoczne stało sáę w rozmachu prowadzonego przez náe apostolatuK 
fch dzáałalnośćI obejmująca całokształt ówczesnego żócáa społecznegoI 
określa sáę máanem ruchu honorackiegoI czólá ogółu ánácjatów zgroJ
madzenáotwórczóch błK eonorata hoźmáńskáegoK fnácjatówó te rodzáłó 
sáę przó kratkach konfesjonałuI gdzáe spotókał sáę z ogromną rzeszą 
ludzáK jóślałI przede wszóstkám o tóch kobáetachI w któróch dostrzeJ
gał zapał apostolská á prawdzáwe powołanáe zakonneK káe chcáał ách 
káerować do klasztorów zagranácznóchI abó náe pozbawáć kraju ludzá 
gorláwóchK alatego zalecał dążenáe do doskonałoścá w warunkachI 
w jakách sáę znajdowałóK w czasemI gdó gromadzáłó sáę wokół jego 
konfesjonału osobó pochodzące z różnóch środowásk społecznóchI 
zaczął tworzóć z nách odpowáednáe grupó apostolskáe á odsółał tamI 
skąd pochodzáłóI bó dawałó śwáadectwo o _oguK mo pewnóm czasáe 
grupó te dałó początek zgromadzenáomI które wórastałó z konkretnego 
zapotrzebowanáa na pracę w danóm środowásku społecznómK qworząJ
ce sáę zgromadzenáa bółó zaczónem ewangelácznóm dla wzrostu ástotJ
nóch wartoścá żócáa relágájnego á patráotócznego naroduNRK  
 t tóm kontekścáe należó podkreśláć ważną cechę duchowoścá jaką jest 
apostolstwoI które staje sáę zrozumáałe jako przejaw duchowoścá ekleJ
zjalnejK modobnáe jak śwK crancászekI jego naśladowcó pragnęlá pośwáęcáć 
wszóstkáe swoje sáłó dla ratowanáa dusz ludzkáchI dla któróch tak wáele 
uczónáł wbawácáelK káe można żyć duchem máłoścá bez całkowátego poJ
śwáęcenáa sáę dla zbawáenáa bláźnáchK momocą są szczególne charózmató 
udzáelone przez _ogaI któróch efektó wádoczne stają sáę u samego obdaJ
rzonego á jego najbláższego otoczenáaK qwórcze podejścáe do charózmaJ
tówI któróch _óg udzáela konkretnóm osobom będącóch ách odbáorcąI 

———— 
N4 morK hK i e m a ń s k aI cenomen ukrótego żócia zakonnego na przókładzie zgromaJ
dzeń założonóch przez oK eonorata hoźmińskiegoI sK 44K  
NR wobK eK h o ź m á ń s k áI tiadomości o zgromadzeniach prowadzącóch żócie ukróte 
przed światemI xwWz tóbór pásm oK eonorata hoźmáńskáegoI czK RI molskáe tekstó asceJ
tóczneI tK ufI tarszawa NVUUI sK NNJNOX porK hK i e m a ń s k aI cenomen ukrótego żócia 
zakonnego na przókładzie zgromadzeń założonóch przez oK eonorata hoźmińskiegoI sK 44X 
_K p z e w c z u lI aziałalność zakonodawcza błogosławionego eonorata hoźmińskiego 
a nowe instótutó w hościele katolickimI sK TTK 
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poprzez te osobó owoce ách dzáałalnoścá udzáelają sáę ánnóm ludzáomK 
tokół charózmatów rodzá sáę pewna duchowość czólá konkretnó sposób 
przółączenáa sáę do gezusa Chróstusa w ramach másjá eklezjalnejNSK 
 mrzemáanó społecznoJekonomáczne dokonujące sáę już w początJ
kach ufu wáeku postawáłó hoścáół katolácká wobec konáecznoścá szukaJ
náa nowóch form apostolatu á metod pracó duszpasterskáejK CharakteJ
róstócznóm á na ogół znanóm zjawáskáem tegoż stulecáa jest dążenáe 
do odnowó żócáa zakonnego w staróch formach oraz powstanáe á szóbká 
rozwój zgromadzeńI zwłaszcza żeńskáchI z wóraźnáe sprecózowanóm 
programem społecznoJapostolskámNTK kajaktównáejszą grupę ánácjatoJ
rów á káerownáków nowóch kongregacjá zakonnóch stanowálá kapucóná 
hrólestwa molskáegoK t latach páęćdzáesáątóch ufu wK kapucóńskáe 
klasztoró zaboru rosójskáego – szczególnáe warszawská – przeżówałó 
okres własnego odrodzenáaK t opánáá publácznejI w okresáe poprzeJ
dzającóm powstanáe stócznáoweI kapucóná uchodzálá za najgorláwszó 
zakonK azáałalność ách wáąże sáę z polskám ruchem zakonnómI nastaJ
wáonóm na aktualne potrzebó społeczneNUK 
 
 4K Życie zakonne 
 
 waangażowanáe zakonnáków w wódarzenáa rewolucjá moralnej náe 
bóło obojętne dla władz państwowóchK lbwánáałó ách o wpłów na spoJ
łeczeństwo á soládarózowanáe sáę z nám w demonstracjachK rdzáał duJ
chowáeństwa w manáfestacjach patráotócznóch w latach NUSMJNUSO oraz 
bezpośrednáe á pośrednáe uczestnáctwo w powstanáu stócznáowóm stał 
sáę powodem podjęcáa represjáK mojawáłó sáę szczegółowe dórektówó 
rządowe krępujące normalną swobodę dzáałanáa zakonówK AktównáejJ
szóch karałó grzówną lub nawet wáęzáenáemK kajbardzáej jednak zaanJ
gażowaná zakonnácó zostalá zesłaná w głąb oosjáK fch sótuacjaI podobnáe 
jak wszóstkách zesłańcówI mogła bóć trojakaK wesłaná na katorgę bólá 
pozbawáená wszelkách praw stanu á káerowano ách najczęścáej do pracó 
———— 
NS morK ŚcpI tK 4I sK 44MX porK jK C h m á e l e w s k áI auchowość według gana mawła ffI 
sK TNX cK C á a r d áI hoinoniaK ftinerario teologicoJspirituale della comunità religiosaI 
ooma NVVOI sK RVnK 
NT morK  bK  g a b ł o ń s k a J a e p t u ł aI  molskie odrodzenie religiàne w ufu wiekuI 
„táęź” PENVSMFI nr RI sK RPJTMX jK eK j a z u r e kI mowstanie i rozwóà ukrótóch 
zgromadzeń błK eonorata hoźmińskiego w latach NUT4JNVMUI sK RNK 
NU morK jK eK j a z u r e kI mowstanie i rozwóà ukrótóch zgromadzeń błK eonorata 
hoźmińskiego w latach NUT4JNVMUI sK R4K 
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w kopalnáach lub náektóróch zakładach przemósłowóchI náekáedó do 
ánnóch prac fázócznóchK wesłaná na osáedlenáe náe bólá káerowaná do 
prac przómusowóchI bólá jednak – podobnáe jak katorżnácó – pozbaJ
wáená prawI co w wópadku duchowáeństwa oznaczało zakaz spełnáanáa 
funkcjá kapłańskáchK wesłaná na zamáeszkanáe w odległóch gubernáach 
oosjá bólá wolnómá obówatelamáI mającómá tólko ogranáczone máejsce 
zamáeszkanáa do określonóch guberná lub máejscowoścáNVK 
 ppecjalne komásje rządowe wópracowałó szczegółowe normó prawne 
dla kasató klasztorówK modlegałó jej te klasztoróI któróm stawáano co 
najmnáej jeden z sáedmáu zarzutówK aotóczółó oneW NF namowó do 
udzáału w powstanáuI odbáeranáe przósáęgá od powstańcówI ách rozgrzeJ
szanáe átpKX OF ukrócáa przez zakonnáków á przeora ánformacjá o dokonaJ
nóch w pobláżu klasztorów przestępstwach á dopuszczenáe do ách zajśćX 
PF przóstąpáenáa do „band” powstańczóch á náepowáadomáenáe o tóm 
władzX 4F zbáeranáa páenáędzó na potrzebó powstanáaX RF składanáa poJ
wstańczego podatkuX SF wókrócáa na terenáe klasztoru lub záemáach zaJ
konnóch składów bronáI amunácjáI drukarnáI wezwań á proklamacjá rządu 
powstańczegoX TF ukrówanáa powstańców á udzáelanáe ám pomocó npK 
lekarskáejK mrzógotowanó w tajemnácó dekret rozróżnáał klasztoróW „znáeJ
sáone” – w któróch znajdowało sáę mnáej náż U zakonnákówI „zamknáęte” 
– teI któróch członkowáe bralá jawnó á udowodnáonó udzáał w powstanáuI 
„náeetatowe”I czólá nadláczbowe – przeznaczone do znáesáenáa w máarę 
zmnáejszanáa sáę stanu personalnego á „etatowe” Ezatwáerdzone przez 
władze carskáeF – posáadające lámát personalnó od N4 do O4 zakonnákówI 
któróm zapewnáono pensje rządoweK Łącznáe w hrólestwáe molskám za 
etatowe uznano PR klasztorów EOR męskách á NM żeńskáchFI w któróch 
przebówało PSM zakonnáków á N4M sáóstr zakonnóchOMK 
———— 
NV wobK qekst aziennik mraw hrólestwa molskiegoI tK SOI NUS4I NVOI sK 4MTnX porK 
mK q a r n a w s k áI ia direzzione spirituale nelle vita consecrata femminile secondo il 
beato lnorata hoźmińskiI ooma OMMTI sK OTJPSX oK m r e j sI wakonnicó franciszkańscó 
hrólestwa molskiego po kasacie NUS4 rKI sK TRX bK k á e b e l s k áI auchowieństwo 
lubelskie i podlaskie w powstaniu NUSP roku i na zesłaniu w oosàiI iublán OMMOI 
sK NMMJNMNX bK h a c z ó ń s k aI iudzie ukaraniK tięzienia i sóstem kar w hrólestwie 
molskim NUNRJNVN4I tarszawa NVUVI sK 4OJNP4X pK t á e c hI hasata klasztorów 
w hrólestwie molskim w NUS4 rK w świetle wspomnień i relacài amitriàa AnuczinaI 
xwWz Żócie zakonne w hrólestwie molskim w latach NUPOJNUS4I redK tK d r a c z ó kI 
gK jK j a r s z a l s k aI hraków OMNRI sK N4K 
OM morK _K p z e w c z u lI aziałalność zakonodawcza błogosławionego eonorata hoźJ
mińskiego a nowe instótutó w hościele katolickimI sK RUX mK mK d a c hI hasató zakonów 
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 lfácjalną potrzebę kasat uzasadnáano zbót małą láczba zakonnáków 
w klasztorachI náewłaścáwóm zarządzanáem dobramá ruchowómáI rozJ
kładem żócáa duchowegoI a nawet szkodláwoścáą społecznąK maradokJ
sem kasató klasztorów w NUS4 rK bółoI że władze państwoweI zarzucałó 
ámI áż zakonnácó zanáedbują sprawó należące do ách powołanáaK matrząc 
z punktu wádzenáa carskáego zakonnácó hrólestwa molskáego rzeczówáJ
ścáe przez zaangażowanáe powstańcze stawalá náekáedó w opozócjá do 
wómagań reguł zakonnóchK wa udzáał w „buncáe” przecáwko prawowáJ
tej władzóI czólá w powstanáu stócznáowómI car postanowáł takáe urząJ
dzenáe żócáa zakonnego w hrólestwáe molskámI bó zakonnácó w przóJ
szłoścá zajęcá bólá wółącznáe wópełnáanáem obowáązków płónącóch 
z ách powołanáaK pprzójać temu máało ścásłe zastosowanáe przepásów 
poboru qródenckáego o żócáu zakonnómI w szczególnoścá tóchI które 
normowałó láczbę zakonnáków w pojedónczóm klasztorze oraz poddaJ
náe klasztorów jurósdókcjá ordónaráusza máejsca wzorem praktóká stoJ
sowanej w ánnóch krajachK _áskupá natomáast á admánástratorzó dáecezjáI 
którzó na mocó ukazu z NUS4 rK máelá stać sáę zwáerzchnákamá zakonnáJ
kówI náe radzálá sobáe z tą władząI która spadła na nách náeoczekáwanáeK 
Aná sáę jej náe spodzáewaláI aná náe pragnęláI ponáeważ na problemach 
zakonnóch sáę náe znaláK wnáesáenáe urzędów prowáncjałówI a także deJ
fánátorów á kustoszówI oraz zakaz kontaktów z generałamá rezódującóJ
má poza granácamá hrólestwa molskáegoI oznaczałó znáesáenáe 
zwáerzchnách władz zakonnóchI a w praktóce znáesáenáe pojęcáa zakonu 
á zastąpáenáe go pojęcáem klasztoruI bónajmnáej náe równoważnómONK  
 rkaz cara Aleksandra ff z U lástopada EOT paźdzáernáka starego stóJ
luF NUS4 nazwanó bół ukazem o reformáe klasztorówI a w ramach 
tejże „reformó” dokonówał on faktócznáe kasató klasztorówI zaś żócáe 
zakonne w hrólestwáe molskám reorganázował w ástotnó sposóbK Car 
powołówał sáę na przepásó hoścáołaI zakazujące ástnáenáa klasztorów 
náe mającóch wóstarczającej láczbó zakonnáków oraz takáchI w któJ

———— 
na ziemiach dawneà ozeczpospoliteà i Śląska NTTPJNVN4I iublán NVU4I sK NTRJNU4X 
cK  gK  a u c h n á e w s k áI  w dzieàów polskieà mrowincài kapucónów ENUNMJNVONFI sK RTX 
pK t á e c hI hasata klasztorów w hrólestwie molskim w NUS4 rK w świetle wspomnień 
i relacài amitriàa AnuczinaI sK OMK 
ON morK oK m r e j sI wakonnicó franciszkańscó hrólestwa molskiego po kasacie NUS4 rKI 
sK UUnK PROX jK jK d r z ó b o w s k áI mostawa tincentego `hościakJmopielaI biskupa 
płockiegoI wobec kasató klasztorów z NUS4 rK w àego diecezàiI „ptudáa młockáe” 
NNENVUPFI sK ORTJORUK 



Akaowbg _AoAk lcjCap 
 

NS

róch náe można zachować náezbędnej dóscóplánóK tedług tóch załoJ
żeń skasowane zostałó klasztoróI w któróch przebówało mnáejI náż  
NO zakonnákówI klasztoró położone na terenach o przewadze ludnoścá 
unáckáej lub prawosławnej oraz teI któróch członkowáe angażowalá sáę 
w dzáałanáa powstańczeK mrzójmowanáe nowóch kandódatów ogranáJ
czono tólko do sónów szlacheckách oraz obwarowano konáecznoścáą 
uzóskanáa uprzednáego pozwolenáa mánástra spraw wewnętrznóchK 
kowácjat máał trwać trzó lataI a ślubó zakonne można bóło składać po 
ukończenáu OO roku żócáaK rtrzómanáe klasztorów máało bóć fánansoJ
wane z wópłacanóch przez państwo páenáędzó pochodzącóch z zabraJ
nóch majątków koścáelnóchK wakazano udawanáa sáę na kwestęK hlaszJ
toróI pozbawáone środków materáalnóchI możláwoścá przójmowanáa 
nowóch kandódatów oraz prowadzenáa jakáejkolwáek dzáałalnoścá apoJ
stolskáej á wpłówu na wáernóchI skazane zostałó na wómarcáeOOK  
 pprawa źródeł utrzómanáa stała sáę powodem zamknáęcáa zgromaJ
dzenáa sáóstr felácjanekK mretekstem lákwádacjá tego zgromadzenáe bółó 
kwestáe formalneI gdóż „náe przedłożyło ono w wóznaczonóm termánáe 
do P czerwca NURV rK ustawó do zatwáerdzenáa przez władze państwowe 
á náe wókazało źródeł swego utrzómanáaK ldpowáedzáalnóm za lákwáJ
dację zgromadzenáa w tarszawáeI którą dokonano NT grudnáaI bół 
płk AnnenkowK tczesnóm rankáem do klasztoru wkroczóło sáedmáu 
urzędnáków rosójskáchI z któróch jeden odczótał sáostrom zebranóm 
w wáelkáej salá ukaz carská rozwáązującó zgromadzenáeK páostró máałó 
zrzucáć habátó á w cáągu trzech dná rozejść sáę do rodzán czó ánnóch 
domów prówatnóchK w klasztoru NV sáóstr felácjanek klauzurowóch 
pod konwojem wojskowoJpolácójnóm przówáezáono do Łowácza do 
klasztoru sáóstr bernardónekK mozostałe sáostróI zgodnáe z ánstrukcją 
namáestnáka rozdzáelono w następującó sposóbW UP powrócáłó do żócáa 
śwáeckáegoI pozostając w tarszawáe przó swoách rodzánachI NR wósłano 
za granácęI R wójechało do rodzán w CesarstwáeI 4S otrzómało paszJ
portó na opuszczenáe tarszawó á udanáe sáę do swoách rodzán zamáeszJ
kałóch w ánnóch gubernáach hrólestwa polskáegoK monáeważ felácjanká 
———— 
OO morK pK d a j e w s k áI hasata klasztorów w diecezài lubelskieà w roku NUS4I „ooczJ
náká eumanástóczne” ONENVTOFI nr NJOI sK PRRJPRVX mK mK d a c hI hasató zakonów na 
ziemiach dawneà ozeczpospoliteà i Śląska NTTPJNVN4I sK NRMJNTMX oK m r e j sI wakonJ
nicó franciszkańscó hrólestwa molskiego po kasacie NUS4 rKI sK VTX _K p z e w c z u lI 
aziałalność zakonodawcza błogosławionego eonorata hoźmińskiego a nowe instótutó 
w hościele katolickimI sK SNK 
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oskarżone bółó o prowadzenáe ożówáonej agátacjá wśród unátówI stąd 
też poddane zostałó surowemu nadzorowá polácjáOPK  
 hrózósI któró dotókał zakonó w hrólestwáe molskám w przedednáu 
kasatóI náe ustał po NUS4 rKI ale sáę nasáláłK iákwádacja wáększoścá klasztoJ
rówI wórwanáe z dotóchczasowóch środowásk á máejsc pracóI przómuJ
sowe przejścáe pod jurósdókcję ordónaráuszów máejscaI znáesáenáe doJ
tóchczasowóch urzędów zakonnóchI zakaz przójmowanáa nowácjuszów – 
wszóstko to sprzójało dezántegracjá wspólnot zakonnóchI któróch członJ
kowáe w zaástnáałej sótuacjá czulá sáę zagubáenáI náepewná jutra á tóm 
łatwáej bądź poddawalá sáę słaboścáąI bądź szukalá okazjá do ułożenáa 
sobáe żócáa poza zakonemK aotóczóło to náe tólko zakonnáków náeustabáJ
lázowanóch w powołanáu lub czującóch sáę źle w klasztorzeI lecz także 
poważnóchI máłującóch – zdawałobó sáę – żócáe zakonne á odznaczająJ
cóch sáę w ánnóch sprawach godną postawąK hasata bezlátośnáe obnażyła 
słaboścá wáelu zakonnákówI w szczególnoścá náská pozáom formacjá uzóJ
skanej w nowácjacáe á w páerwszóch latach żócáa zakonnegoI náeznajoJ
mość wómagań hoścáoła co do ślubów zakonnóchI a często swoáste 
rozumáenáe tóchże ślubówI rozkład żócáa wspólnego połączonó z przeakJ
centowanáem pracó duszpasterskáej poza klasztoramáI brak umáłowanáa 
żócáa zakonnegoK ka podkreślenáe zasługują wáęc cá zakonnácóI którzó 
czónálá wszóstkoI bó do śmáercá wótrwać w powołanáu zakonnómK mrzeJ
chowała sáę ánformacjaI że u kapucónów w wakroczómáu na propozócję 
przejścáa do pracó parafáalnej oK eonorat hoźmáńská máał publácznáe 
odpowáedzáećW „Żaden náe wójedzáe! qu nas man _óg chce máećI a wáęc 
tu pracować będzáemó”O4K t tóm klasztorzeI oprócz _łogosławáonego 
znaleźlá sáę zakonnácó przóbólá z tarszawóI obstającó za praktókowaJ
náem surowej obserwancjáK lkazuje sáęI że dobra formacja zakonna 
otrzómana w ramach reformó kapucóńskáej pomagała pokonać nawet 
ogranáczenáa wáeku á zdrowáaK _łK eonorat ánformował generała zakonuI 
że kapucóná w klasztorze w kowóm jáeścáe pálnują chóruI choć náe 

———— 
OP morK pK t á e c hI hasata klasztorów w hrólestwie molskim w NUS4 rK w świetle wspoJ
mnień i relacài amitriàa AnuczinaI sK POX aK h o s k aI Żócie ukróte przed światemK azieàe 
klarósek kapucónek z mrzasnósza – NRM lat istnienia zakonuI melplán OMNTI sK UPnK 
O4 jK t e r n e rI lK eonorat hoźmiński hapucón NUOVJNVNSI moznańJtarszawa 
NVTOI sK UNJUOX porK _K a m o w s k aI jatka jaria Angela Truszkowska wałożóciela 
wgromadzenia pióstr celicàanek ENUORJNUVVFI tK NK ŻócáorósI _uffalo kKvKI NV4VI sK ONX 
aK h o s k aI Żócie ukróte przed światemI sK UNX oK m r e j sI wakonnicó franciszkańscó 
hrólestwa molskiego po kasacie NUS4 rKI sK OMPK  
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praktókują odmawáanáa brewáarza nocąK hapucóná w pokasacójnej rzeJ
czówástoścá náe załamalá sáę á náe uleglá pokusáe łatwáejszego ułożenáa 
sobáe egzóstencjáI lecz heroácznáe trwalá w ślubowanóm sposobáe żócáaK 
_óło to owocem formacjá jaką otrzómalá w ramach reform przeprowaJ
dzonóch przez oK _enáamána pzómańskáegoORK 
 
 RK oeformy kapucyńskie 
 
 mo okresáe wojen napoleońskách náemal wszóstkáe zakonó podjęłó 
wósáłek zmáerzającó do odrodzenáa duchowegoI ożówáenáa gorláwoścá 
w zachowówanáu regułó á znalezáenáa nowóch metod oddzáałówanáa 
duszpasterskáegoK tósáłek ten spotkał sáę z przóchólnoścáą ptolácó ApoJ
stolskáejI a nawet w znacznóm stopnáu bół przez náą ánspárowanóI co 
znalazło wóraz w encókláce máusa fu rbi primum arcano z NT kwáetnáa 
NU4T rKI w której polecał odnowáć karność á podnáeść pozáom kształceJ
náa zakonnákówK mapáeż wezwał wáęc zakonó do rozpoczęcáa wáelkáeJ
go dzáeła reformóOSK tókonanáem tej długofalowej á szczegółowo 
zaplanowanej reformó máała sáę zająć nowo utworzona kongregacjaK 
mowołana przez papáeża máusa fu we współpracóI a może nawet 
z ánácjatówó włoskáego kapucóna oK gustusa oecanattáI późnáejszego 
báskupa ENURO rKF á kardónała ENURU rKF nowa kongregacja ae ptatu 
oegularium lrdinum rozesłała do zakonów ankáetę z propozócjamá 
dzáałań zmáerzającóch do podnáesáenáa karnoścá zakonnej przez podJ
náesáenáe wómagań w formacjá á właścáwe jej ustawáenáeOTK  
 kajbardzáej skuteczną á owocną reformą bóła reforma kapucónów 
powzáęta przez prowáncjała _enáamána pzómańskáego w latach NUPSJ
NU4V á NUROJNURSOUK oeforma ta obejmowała sześć głównóch káerunJ
kówK t zakresáe żócáa modlátewnego bóło to przówrócenáe wspólnego 
———— 
OR morK eK h o ź m á ń s k áI mismaI tK OI sK SPI U4JURI VOX porK oK m r e j sI wakonnicó 
franciszkańscó hrólestwa molskiego po kasacie NUS4 rKI sK OMVKO4VK 
OS morK cK gK a u c h n á e w s k áI molska mrowincàa hapucónówI sK SRX oK m r e j sI wakonJ
nicó franciszkańscó hrólestwa molskiego po kasacie NUS4 rKI  sK  SPX  wK  w á e l á ń s k áI  
mapiestwo i papieże dwóch ostatnich wiekówI tarszawa NVVVI sK OMSK 
OT morK cK gK a u c h n á e w s k áI w dzieàów polskieà mrowincài kapucónów ENUNMJNVONFI 
xwWz t służbie pokoàu i dobraK gubáleusz páęćdzáesáęcáolecáa odrodzenáa tarszawskáej 
mrowáncjá  hapucónówK  hsáęga  mamáątkowaI  prK  zbrK  pod  redK  oK  m r e j sI  tarszawa  
OMMOI sK PSK 
OU morK  bK  g a b ł o ń s k a J a e p t u ł aI  gK  d a w r ó s á a k o w aI  w zagadnień religiànoJ
społecznego ruchu kobiet w hrólestwie molskim połowó ufu wiekuI „oocznáká eumaJ
nástóczne” NUENVTMFI zK OI sK NMOK  
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odmawáanáa brewáarza z jatutinum o północóI z czego náe zwalnáała 
nawet praca duszpasterskaK aawano wáęc prómat modlátwó nad duszpaJ
sterstwemK mowrócono do praktóká dwóch godzán rozmóślanáa dzáennáeK 
mołożył natomáast nacásk na żócáe wspólneI zachowanáe zewnętrznóch 
przejawów żócáa zakonnegoI jak noszenáe habátuI chodzenáe w sandaJ
łach á golenáe tonsurK ljcáec _enáamán wópowáedzáał zdecódowaną 
walkę pájaństwu wśród zakonnákówK wabronáono podawanáe alkoholuI 
najpáerw częścáowoI późnáej całkowácáeK wakazano gromadzenáu próJ
watnóch oszczędnoścáI samowolnemu opuszczanáu klasztoruK kakaJ
zano podróżowanáe páeszoI co náe dotóczóło choróch oraz udającóch 
sáę w táatókáem lub ánnóch pálnóch sprawach duszpasterskáchK  
t zakresáe duszpasterstwa zreformowano praktókę prowadzenáa máJ
sjáI które powáerzono grupáe 4JU zakonnákówI w skład której wchodzálá 
kaznodzáeje á spowáednácóK t następnej kolejnoścá ożówáono zaangażoJ
wanáe duszpasterskáe w koścáołach klasztornóchI w szczególnoścá 
zwracano uwagę na pozáom głoszonóch kazańI asóstencję duchową 
grup relágájnóch á wprowadzenáe nowóch nabożeństwOVK  
 gednóm z przejawów walká o obserwancję bóło przeprowadzenáe 
przez pzómańskáego na kapátule prowáncjalnej w NU4R rK uchwałóI 
że náe będą dopuszczaná do złożenáa ślubów cá nowácjuszeI którzó náe 
zobowáążą sáę do całkowátej abstónencjá od alkoholuK t przezwócáęJ
żanáu wókroczeń oK _enáamán zaczónał zwókle od upomnáeń á wezwań 
do poprawó zawartóch w lástach okólnóchI w następnej kolejnoścá sáęgał 
po karó wobec wánnóchI poczónając od upomnáeńI poprzez suspensęI 
aż po degradację á karne wódalenáe z zakonuPMK 
 aodatkowóm środkáem mobálázującóm zakonnáków do wáększej 
wáernoścá bóło ustanowáenáe klasztorów w iądzáe á iubartowáe tzwK 
domami ścisłeà obserwancàiI w któróch wszóstkáe wómaganáa ustaw 
zakonnóch zachowówano w całej rozcáągłoścáI bez najmnáejszóch dósJ
pens czó złagodzeńPNK t zakresáe wóchowanáa á kształcenáa młodóch 

———— 
OV morK cK gK a u c h n á e w s k áI molska mrowincàa hapucónówI sK NMUJNOUX oK m r e j sI 
wakonnicó franciszkańscó hrólestwa molskiego po kasacie NUS4 rKI  sK  T4X  gK  j a J
r e c k áI oK m r e j sI warós historii kapucónów w molsceI hraków OMM4I sK TTK 
PM morK cK gK a u c h n á e w s k áI molska mrowincàa hapucónówI sK NMUJNOUX oK m r e j sI 
wakonnicó franciszkańscó hrólestwa molskiego po kasacie NUS4 rKI  sK  TRX  gK  j a J
r e c k áI oK m r e j sI warós historii kapucónów w molsceI sK TTK 
PN morK cK gK a u c h n á e w s k áI molska mrowincàa hapucónówI sK NMUJNOUX oK m r e j sI 
wakonnicó franciszkańscó hrólestwa molskiego po kasacie NUS4 rKI sK TRK 
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zakonnáków postawáono wómóg znajomoścá łacánó w zakresáe brewáarzaK 
_ábláoteká w domach studáów máałó bóć zaopatrzone w podręcznáká do 
naukáK mrzówrócono praktókę rozwáązówanáa kazusów oraz egzamáJ
nów na patent kaznodzáejská á jurósdókcójnóI a od lektorów żądano 
báegłej znajomoścá fálozofáá á teologááK _ół to powrót do teologáá 
duchowoścá średnáowáecznej a zwłaszcza do kontónuatorów móślá 
śwK _onawenturóK kajbardzáej odpowáadała kapucónom postać gK derJ
sonaI któró bół wóśmáenátóm kaznodzáejom á kontónuatorem móślá 
mástócznej śwK _onawenturóK Celem całego wósáłku formacójnego 
bóło ukształtowanáe kapucóna jako kaznodzáeá á mástókaK haznodzáejJ
stwo może bóć skuteczne tólko wtedóI gdó będzáe wópłówać z konJ
templacjáK waś doskonała máłość _oga á bláźnáegoI pokoraI wósáłká 
ascetóczne domagałó sáę skorzóstanáa z móślá teologácznej śwK AuguJ
stóna á śwK _ernardaK hapucóná korzóstalá równáeż z ánspáracjá francuJ
skáej szkołó duchowoścá kardK máerra de _erulle’a á jej kontónuatorów 
tjK iudwáka jaráá drágnáona de jontfortaI gana budes’aI Alfonsa 
jaráá de iáguoráI crederácka tálláama caberaPOK w dzáałalnoścá oK _eJ
náamána wórosło pokolenáe kapucónówI żójące á dzáałające w okresáe 
po powstanáu stócznáowómK momámo trudnóch warunków swoje odJ
dzáałówanáe duszpasterskáe á formacójne prowadzálá poprzez apostolJ
stwo słowa drukowanegoI láczne przekładó na jęzók polská dzáeła 
mástrzów żócáa duchowegoI pásanáe traktatów teologácznóch á rekolekcjá 
duchowóchI káerownáctwo duchowe zarówno w konfesjonale jak á koreJ
spondencójneI dzáałalność zakonotwórcząK pótuacja społecznoJ
polátóczna unáemożláwáała głoszenáa kazańI prowadzenáa másjáI rekoJ
lekcjáI dlatego kapucóná rozpoczęlá pracę láterackąI abó poprzez słowo 
pásane dotrzeć do jak najszerszóch warstw społecznóchPPK 
 tśród duszpasterzó warszawskách wóróżnáał sáę młodó oK eonorat 
hoźmáńskáK lprócz lácznóch á odpowáedzáalnóch obowáązkówI które 
spełnáał w klasztorze warszawskámI wkrótce po otrzómanóch śwáęceJ
náachI rozwánął szeroką dzáałalnośćI włączając sáę w ogólnó nurt żócáa 

———— 
PO morK tK m á o t r o w s k áI tóbór kazań niedzielnóchI świątecznóch i przógodnóchI 
t NJ4I tarszawa NU4MX q e n ż eI hazania w osobliwszóch materiach ErkpFI xwWz _áJ
bláoteka tarszawskáej mrowáncjá hapucónów w wakroczómáu EdalejW _tmFX q e n ż eI 
mrzemówienia zakonne ENUNPJNUPRFI tK NJP ErkpFI xwWz _tmX gK j a r e c k áI 
oK m r e j sI warós historii kapucónów w molsceI sK TSnK  
PP morK  oK  m r e j sI  hapucóni mrowincài molskieà po kasacie NUS4 rK iosóJpostawóI 
„ptudáa crancászkańskáe” UENVVTFI sK OUPJP4RK  
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społecznegoK kajbardzáej rozległóm á praktócznáe najdonáoślejszóm 
terenem pracó apostolskáej dla _łogosławáonego bóła dzáałalność 
w fff wakonáe śwK crancászkaI ástnáejącóm od dawna przó warszawJ
skám koścáele kapucónówK t cáągu dzáesáęcáoletnáej dzáałalnoścá 
oK eonorata przó ulK jáodowej do tercjarstwa wstąpáło RNN nowácjuJ
szekI z tego 4OR przójął on samK ka mocó otrzómanóch uprawnáeńI 
o które postarał sáę u denerała wakonu w NURV rokuI utworzół z terJ
cjarek śwáeckách kongregacjęK w ruchem zreformowanego tercjarstwa 
wzáęło początek wgromadzenáe páóstr śwK celáksaI zwane powszechnáe 
felácjankamáK fdeá zgromadzeń ukrótóch należó doszukáwać sáę już 
w fakcáe kasató warszawskáego klasztoru tegoż wgromadzenáaI ponáeJ
waż sáostró skáerowane każda do máejsca swojego urodzenáaI náe moJ
głó prowadzáć żócáa wspólnegoI wspólnáe sáę modláćI aná nosáć habátuK 
wachęcał do założenáa śwáeckách sukáenI jeżelá náemożláwe okaże sáę 
noszenáe habátówK mrzekonówałI że nawet bez klasztoru á bez habátu 
także można bóć osobą zakonnąP4K  
 
 SK Tercjarstwo franciszkańskie  
 tprowadzonó przez oK eonorata w tarszawáe podzáał grup wáernóch 
na kongregacje á bractwa w ramach fff wakonu oraz kół żówego różańca 
powolá prowadzáł go do podjęcáa decózjá o utworzenáu zgromadzeń zaJ
konnóch prowadzącóch żócáe ukróteK pprzójała temu organázacja tercjarJ
stwa francászkańskáegoI któróm káerował w tarszawáeI gdzáe formacja 
członków opáerała sáę na ánstótucjach bardzo zbláżonóch do ástnáejącóch 
w zakonachK wnane bółóW nowácjatI składanáe profesjáI urząd przełożoJ
nóchI wázótacjeI odmawáanáe określonóch modlátwI zachowanáe oegułóK 
qrafnáe zauważył _łogosławáonóI że dzáewáętnastowáecznó ruch powrotu 
do duchowoścá śwK crancászkaI zaánácjowanó przez papáeża ieona ufffI 

———— 
P4 wobK eK h o ź m á ń s k áI tiadomości o nowóch zgromadzeniach zakonnóch powstaJ
łóch w tóm wieku w różnóch kraàach katolickichK Tłumaczenie z francuskiegoI hraków 
NUVMI sK NMX porK _K p z e w c z u lI aziałalność zakonodawcza błogosławionego eonoJ
rata hoźmińskiego a nowe instótutó w hościele katolickimI  sK  TMX  bK  g a b ł o ń s k a J
a e p t u ł aI  mrzóstosowanie i opórK wakonó męskie w hrólestwie hongresowómI 
fnstótut tódawnáczó mAuI tarszawa NVUPI sK OTOX jK eK j a z u r e kI mowstanie 
i rozwóà ukrótóch zgromadzeń błK eonorata hoźmińskiego w latach NUT4JNVMUK lpraJ
cowała á przógotowała do druku ealána frena p z u m á łI pandomáerz OMMVI sK RTJSMX 
hK i e m a ń s k aI cenomen ukrótego żócia zakonnego na przókładzie zgromadzeń 
założonóch przez oK eonorata hoźmińskiegoI iublán NVVRI sK 4PK 
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objawáał sáę náe tólko w páśmáennáctwáeI ale á w czónachK t cáągu tóch 
wáeków fff wakon kształtował á rozwájał sáę w dwóch konfáguracjachW 
„śwáeckám” á „regularnóm”I czólá zakonnómK oeguła papáeża jákoJ
łaja fs dla tercjarzó śwáeckách bóła aktualna á obowáązówała do NUUP rKI 
natomáast dla tercjarzó zakonnóch tak mężczóznI jak á náewáast bóła aktuJ
alna od NRON rK do NVOT rKPRK t NRON rK papáeż ieon uI konstótucją fnter 
caeteraI zreformował oegułę zatwáerdzoną przez papáeża jákołaja fsI 
skrócáł ją do dzáesáęcáu rozdzáałów á dostosował do potrzeb tercjarzó 
á tercjarekI pragnącóch żyć według rad ewangelácznóch w zgromadzeJ
náach zakonnóch przez złożenáe trzech ślubówW posłuszeństwaI czóstoścá 
á ubóstwaK tádzámó wáęcI że w ufu wáeku obowáązówałó dwáe oegułóK 
qercjarstwoI zostało ożówáone á znalazło sáę láczne grono osóbI które 
z podobnóm zapałemI jak to bóło za czasów serafáckáego śwáętegoI 
pośwáęcáło sáę na służbę _ogu á bláźnámK mapáeż ieon ufffI któró w encóJ
kláce AuspicatoI z dnáa NT wrześnáa NUUO rokuI zachęca do zgłębáenáa 
duchowości francászkańskáejK pam będąc tercjarzem francászkańskámI 
utrzómówałI że śwK crancászek á gego qrzecá wakon jest „najskutecznáejJ
szóm środkáem do odrodzenáa dzásáejszego śwáata”K ouch tercjarská máał 
bóć także odpowáedzáą á lekarstwem na rozwájające sáę láczne – wrogáe 
hoścáołowá – stowarzószenáa ufu wáekuPSK  
 _łogosławáonó mocno podkreślaI że fff wakon nágdó jeszcze náe bół 
tak popularnóI co należó uważać za nowe objawáenáe _ożeK qen znak 
czasuI jeżelá náe w cudownóI to w bardzo zadzáwáającó sposóbI został 
okazanó w drugáej połowáe ufu wáekuK ptał sáę wskazówkąI że ma 
dokonać sáę wáelkáe odrodzenáa śwáata w tómże duchuK lK eonorat 
dostrzegał wóraźne podobáeństwo máędzó epoką śwK crancászka a sótuJ
acją społecznoJmoralną ufu wáekuK aostrzegał ogólne odejścáe ludzJ
koścá od zasad chrześcájańskáchI wószódzanáe bwangeláá á bluźnáerJ
stwa ze wszóstkáegoI co śwáęteK _ół przekonanóI że zmáanę sótuacjá 

———— 
PR morK oK m a z z e l l áI pan cracesco e il Terz`lrdineI madova NVUOI sK OTOX 
jK eK j a z u r e kI mowstanie i rozwóà ukrótóch zgromadzeń błK eonorata hoźmińskiego 
w latach NUT4JNVMUI sK NNSX gK oK _ a rI Tercàarstwo franciszkańskieI hraków NV4RK 
PS morK  ŚcpI tK  NI  OMJOUMX q e n ż eI  kauki o Trzecim wakonie ŚKlK cranciszkaI tarJ
szawa NVOMI sK 4RX porK _K p z e w c z u lI aziałalność zakonodawcza błogosławionego 
eonorata hoźmińskiego a nowe instótutó w hościele katolickimI sK TOX jK p z ó m u l aI 
auchowość zakonna według pism błK eonorata hoźmińskiegoI tarszawa NVVVI 
sK OPSnX jK eK j a z u r e kI mowstanie i rozwóà ukrótóch zgromadzeń błK eonorata 
hoźmińskiego w latach NUT4JNVMUI sK NNTK 
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może przónáeść zrów dokonanó na máarę śwK crancászkaK rważałI 
że _áedaczóna z Asóżu najlepáej zgłębáł bwangeláęK kákt wcześnáej 
náe  czerpał z  náej  tak  obfácáeI  szczególnáe  do  praktóká  żócáaI  jak  onK  
ptąd jego duch serafácznó bół doskonałóm odbácáem ducha bwangelááK 
ŚwK crancászek pragnąłI abó jego naśladowcó bólá prawdzáwómá ucznáaJ
má aobrej kowánóK qercjarstwoI podobnáe jak dwa ánne zakonó franJ
cászkańskáeI bóło szkołą bwangeláá á wómagało zgodnoścá móślá 
z postępowanáemK _racáa á sáostró ćwáczólá sáę głównáe w dwóch cnoJ
tachI tjKW sprawáedláwoścá á máłoścáK Cnotó te mają zasadnáczó wpłów 
na żócáe społeczne á utrzómanáe pokojuK modstawowóm celem członJ
ków fff wakonu bóło naśladowanáe Chróstusa ukazane w bwangelááI 
według przókładu śwK crancászkaK tszóstko toI co jest wznáosłeI zaJ
szczótne á porówające w bwangeláá jest właścáwe duchowá serafáckáeJ
muPTK tórazem autentócznej służbó _ogu máała bóć máłość bláźnámI 
w tóm także różnokáerunkowa dzáałalność społeczna á charótatównaK 
qóm samóm uprzedzáł poczónanáa papáeża ieona ufffI któró jako 
gorącó zwolennák fff wakonu śwK crancászkaPUI  wódał NT  wrześnáa  
NUUO rK specjalną encóklákę Auspicato concessumPVK auch chrześcájańJ
skáI w sprzecznoścá z duchem śwáata jest duchem pokutóI zaparcáaI 
pokornego poddanáa sáę prawowátej władzóI co właśnáe jest treścáą 
zakonów śwK crancászkaK dłówną ách másją jest utrzómanáe tego duJ
cha w sobáe samómI rozwájać go á przelewać w masó luduK kawołóJ
wał w náej do ożówáenáa ánstótucjá francászkańskách jako najlepszego 
sposobu zaradzenáa ówczesnóm problemomI wskutek czego „kwátJ
nąć też będzáe wáaraI pobożność á wszóstkáe cnotó chrześcájańskáeX 
przełamana zostanáe ta sprzeczna z wszelkám prawem gonátwa za rzeJ
czamá doczesnómá xKKKzK iudzáe máłować sáę będą wzajemnáeI a z uboJ
———— 
PT morK lK e o n o r a tI jiesiąc seraficznóW jiesiąc październik na cześć ŚK cranciszkaI 
ff CI tK PN EmpsFI xwWz _ábláoteka tarszawskáej mrowáncjá hapucónów w wakroczóJ
máuI sK PX q e n ż eI ŚcpI tK 4I sK NRX jK eK j a z u r e kI mowstanie i rozwóà ukrótóch 
zgromadzeń błK eonorata hoźmińskiego w latach NUT4JNVMUI sK NNTnX porK oK m a z J
z e l l áI  pan cracesco e il Terz`lrdineI sK O4NJO4OX fl Terzo lrdine crancescanoK 
oiflessioni di storia e di spiritualitàI ooma NVTMI sK NSJNUK 
PU ieon ufff jeszcze jako báskup merugáá ENU4SJNUTUF wszelkámá środkamá popáerał 
fff wakon śwK crancászka á propagował jego zakładanáe we wszóstkách parafáach 
swojej dáecezjáK morK iK f r á a r t eI eistoria franciszkanizmuI hraków NVVUI sK ROOK 
PV wobK bncóklika „Auspicato” papieża ieona ufffI xwWz ŚwK cranciszek z Asóżu i àego 
Trzeci wakon Edokumentó ostatnich papieżóFI redK á tłumK gK _ a rI wK t ł o d a r c z ó kI 
trocławJhraków NV4UK 
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gámá á náeszczęśláwómáI którzó są obrazem ChróstusaI obchodzáć sáę 
będą z należótóm szacunkáem”4MK 
 Ów duch w swojej ástocáe jest chrześcájańská á ewangelácznóI a jego 
unáwersalázm sprawáaI że nadaje sáę do wszóstkách máejsc á czasówK 
wakonó francászkańskáe przónoszą wáelkáe korzóścá każdej epoceI stąd 
gorące pragnáenáe á zalecenáe papáeża ieona ufffI abó przówrócáć 
należne máejsce zakonom francászkańskám w hoścáeleK t przedsáęJ
wzáęcáu tóm chodzá o ożówáenáe ách duchem serafáckámI któró jest ám 
najbardzáej właścáwóK _rak odpowáednáego ducha sprawáaI że na náeJ
wáele przódaje sáę zachowanáe zewnętrznóch form á láteralne wópełJ
náanáe przepásów w żócáu tóch zakonówK motrzeba ożówáć wszóstko 
duchem serafáckám śwK crancászkaK auch serafáckáej máłoścá wzówa 
do służbóI pochólenáa sáę nad każdómI najbardzáej ostatnámI a będąc 
dalekám od pustej krótóká á osądówI zobowáązuje do stawanáa w prawJ
dzáe o sobáeI co powodujeI że naśladowca _áedaczónó z Asóżu náe 
stawáa sáebáe wóżej od ánnóch4NK  
 páęgając początków tego ruchuI trzeba zauważyćI że wáelką nowoJ
ścáą śwK crancászkaI o náezwókłej donáosłoścá społecznej á duchowejI 
bóło tercjarstwoI poprzez które pozwalał on osobom śwáeckám na 
pewáen tóp żócáa modlátwóI máłoścá á pokutóI któró zaspokajał praJ
gnáenáe doskonałoścá á powrotu do bwangelááI jakáe odczuwalá cáI któJ
rzó náe moglá porzucáć śwáataK ldkrół bwangeláę náe tólko dla sáebáeK 
mrzekonanó o ewangelácznóm powołanáu á káerującó sáę bwangeláą 
w różnóch sótuacjach żócáowóchI chcáał náą ośwáecać także tóchI któJ
rzó pragnęlá go naśladowaćK pwoám kaznodzáejstwem przóczónáł sáę 
do zdónamázowanáa zarówno ruchu pokutnegoI jak á wáelu pokutnáJ
kówI pocáągając za sobą na drogę bwangeláá też ánnóch wáernóchK 
modejmującóm w ufu wáeku regularne żócáe tercjarskáeI w oparcáu 
o nauczanáe papáeżó ieona ufff á máus uI oK eonorat á ánná kapucóná 
mocno zalecalá tercjarzom przede wszóstkám pracę nad osobástóm 
nawrócenáem á uśwáęcenáemK lmnia instaurare in `hristo – wszóstko 
odnowáć w ChróstusáeI co dokonuje sáę poprzez powrót do bwangelááI 
ducha chrześcájańskáego á gorláwoścá páerwszóch wáeków4OK 
———— 
4M qamżeI nr OOX porK ŚcpI tK 4I sK N4K 
4N morK  ŚcpI  tK  4I  sK  NNK  NRX  porK  hK  p ó n o w c z ó kI  Błogosławieni słudzóK tokół 
kapomnień śwK cranciszka z AsóżuI hraków OMMVI sK V4K 
4O morK ŚcpI tK 4I sK N4X porK mK o á v áI crancesco a` Assisi e il laicato del suo tempoK 
ie origini dell`lrdine crancescano pecolareI madova NVUVI sK NNVJNTMX AK jK m a ń J
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 TK kowe nurty pobożności  
 moczątká wáeku ufu w całóm hoścáele przóczónáłó sáę do ożówczego 
rozbudzenáa śwáadomoścá chrześcájanI oscólującóch pomáędzó „tradátáo” 
a „renovatáo”K t tóm okresáe z różnorakách á głębokách ruchów rozwoJ
jowóchI postępu á odnowó wółanáa sáę romantózmK mrzócáągał on grupó 
ludzá zdecódowanóchI twórczóchI pełnóch energáá pobudzającej do odroJ
dzenáa naroduI a w sposób pośredná współpracującóch w dzáele przebuJ
dzenáa relágájnego á duchowegoK qo pasjonujące poszukáwanáe odnowó 
jest obecne we wszóstkách przejawach relágájnoścáI podobnáe jak w ruJ
chach narodowoścáowóchK w tóm też wáąże sáę zarówno odrodzenáe preJ
stáżu hoścáoła jak á pragnáenáe nowóch dośwáadczeń mástócznóch oraz 
próbó wcáelanáa w nowe formó relágájne odzóskanego obrazu ewangeJ
lácznegoI przeżówanego jako wóraz Chróstusowej máłoścá4PK 
 ldrodzenáe relágájne katolácózmu polskáego znalazło swój wóraz 
w szukanáu nowoczesnóch form oddzáałówanáa duszpasterskáegoI 
ożówáenáa żócáa sakramentalnego á láturgáá koścáelnejI uaktównáenáu 
laákatu w odrodzonóch bractwach koścáelnóch á fff wakonáeK ouch 
odrodzenáowó tworzono náe tólko na bazáe ántelektualnoJdoktrónalnejI 
lecz wskutek apostolskáego oddzáałówanáa duchownóch posáadającóch 
znacznó autorótet moralnóK wupełnáe nowóm aspektem tego oddzáaJ
łówanáa bóło wójścáe poza osobástą dewocję á skupáenáe uwagá na 
zagadnáenáach społecznóchK kowa generacja kapucónów náe wahała 
sáę poruszać w swóch wóstąpáenáach spraw społecznóchI a także naroJ
dowóchK táerná tłumnáe zbáeralá sáę w koścáołach kapucóńskách na 
kazanáachI zwłaszcza wówczasI káedó posáadałó one podtekstó patráoJ
tóczneK qworzółó sáę przede wszóstkám kręgá ludzá śwáeckách zwáązaJ
nóch z osobą káerownáka duchowegoI gorláwego duszpasterzaI doJ
brego spowáednáka á kaznodzáeá44K hapucóná wópracowówalá á ubogaJ

———— 
c z a kI  cranciszkańskie początki Trzeciego wakonuI „ptudáa crancászkańskáe” SENVV4FI 
sK OORJOPSX auchowość średniowieczaK Tekst i komentarzK lpracował ksK gózef t a J
r z e s z a kK tódawnáctwo Archádáecezjá tarszawskáejI tarszawa OMMNI sK VK 
4P morK iK _ o r á e l l oI dáovanna della C r o c eI _K p e c o n d á nI eistoria duchowościK 
auchowość chrześciàańska czasów współczesnóchI tK SI hraków NVVUI sK NRnK 
44 morK AK _ u d z á a r e kI hapucóni w iublinieK azieàe klasztoru w latach NTONJNUS4I 
tarszawaJiublán NVVSI sK N44nX gK a u c h n á e w s k áI mrzeàawó zakonotwórczeà 
aktówności kapucónów polskich w ufu wiekuI „oocznáká qeologácznoJhanonáczne” 
OOENVTRFI zK 4I sK VVJNMNX bK g a b ł o ń s k aI molskie odrodzenie religiàne w ufu wKI 
„táęź” RENVSMFI sK SPJS4K 



Akaowbg _AoAk lcjCap 
 

OS

calá „efektamá specjalnómá” scenaráusze nabożeństwK ka nabożeństwo 
majoweI odprawáane początkowo w godzánach rannóchI składała sáę 
msza śwKI śpáewana iitania do kaàsłodszego perca jarói á lektura 
fragmentu ksáążká oK mrokopa ieszczóńskáego4RK 
 qeren tarszawó stał sáę najwáększóm ośrodkáem ruchu odnowó 
relágájnej w hrólestwáe molskám w drugáej połowáe ufu wáekuK tśród 
ludnoścá obserwowano wzmożone zapotrzebowanáe na autentócznąI 
żarláwą relágájność4SI co znalazło odzwáercáedlenáe przede wszóstkám 
w zaangażowanáu w powstającóch różnego rodzaju kołachI bractwachI 
stowarzószenáachK _ółó to mKánK koła żówego różańcaI _ractwo 
śwK táncentego ł maulo á szczególnáe dónamácznáe rozwájającó sáę 
fff wakon śwK crancászka z AsóżuK t czasach zaborów taka forma 
zrzeszanáa ludzá w celu wspólnej modlátwó á dzáałalnoścá dobroczónnej 
wómókała sáę władzom zaborczóm spod kontroláK aawało to okazję 
náe tólko do rozbudzanáa relágájnoścá á pełnáenáa czónów máłosáerdzáaI 
ale podtrzómówało równáeż ducha narodu4TK  
 drupó kapucónów realázowała program budzenáa żócáa relágájnego 
á narodowego ufu wáeku w szerokách kręgach społeczeństwa polskáegoK 
fntensófákowalá oná żócáe relágájne w masowóch á ándówádualnóch 
formachI ánácjowalá dzáałalność wspólnot przóklasztornóch o charakJ
terze dewocójnoJspołecznómK moprzez ambonę a zwłaszcza konfesjoJ
nał pobudzalá á odpowáednáo formowalá sumáenáa naroduK t połowáe 
ufu wáeku ambona á konfesjonał kapucóńská w máejskách ośrodJ
kach obsadzone bółó zdolnómá á żarláwómá zakonnákamá4UK lK mrokop 
w relacjá błK eonorataI gdzáekolwáek sáę znalazł máał jedno nadprzóJ
rodzone pragnáenáe zwáązane z szerzenáem hrólestwa _ożegoK modejJ
mując pracę duszpasterskąI czónáł to z takám zaangażowanáemI że wáJ
doczne bółó owoce tej posługáK oozbudzałI pod tchnáenáem głoszoJ
nego słowa żócáe duchoweK jłodzáeżI która jest według hoźmáńskáego 
———— 
4R jiesiąc jarói dla ludu wieàskiego i dla odprawiaàącóch to nabożeństwo w gronie 
domowników ułożonóI a na szczególną cześć BogaJoodzicó ofiarowanó przez xK mroJ
kopa kapucónaI tarszawa NURPX porK oK m r e j sI jaróàne piśmiennictwo oK mrokopa 
ieszczóńskiegoI kapucónaI „ptudáa crancászkańskáe” PENVUUFI sK PPPJP4UK 
4S morK eK a ó l ą g o w aI ld upadku państwa polskiego po powstanie listopadowe 
ENTVRJNUPNFI xwWz `hrześciàaństwo w molsceK warós przemian VSSJNV4RI redK gK h ł o J
c z o w s k áI qowarzóstwo kaukowe hriI iublán NVUMI sK OOSK 
4T morK gK h ł o c z o w s k áI azieàe chrześciàaństwa polskiegoI bdátáons du aáalogueI 
maróż NVVNI sK 4UK 
4U morK jK _ u d z á a r e kI hapucóni w iublinieI sK NU4K 
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wómagającóm podmáotem pracó duszpasterskáej á „zwókle z góró 
traktuje wáerzącóch jako zacofanóch”I wádząc á słuchając człowáeka 
„wszechstronnáe wókształconegoI ámponującego ám swoją wáedzą 
á wójaśnáającego wszóstko racjonalnáe á gruntownáeI a przede wszóstJ
kám śwáetlanóm przókładem swojego żócáaI zaczónała poważnáe trakJ
tować żócáe relágájneK t parafáachI w któróch głosáł kazanáa budzáła 
sáę pobożność á przóstępowanáe do sakramentówK pzczególnáe owocJ
náe przeżówane bółó másje prowadzone przez oK ieszczóńskáegoK 
Tłumó ludzá w koścáołachI konfesjonałó oblężoneI w któróch spowáadaJ
ło po páęćdzáesáęcáu kapłanówK tádok ten przópománał powrót wspaJ
náałóch czasów wáaró á pobożnoścá4VK aarem kaznodzáejskám porówał 
tłumó á sferó ántelágencjáI jęzók jego bół podobnó do ksK pkargáI krasoJ
mówstwo páękne przez swoją prostotę á szlachetnośćK mostać jego wóJ
glądała majestatócznáeI gdó zjawáał sáę na ambonáeK rmáeszczając 
duszpasterstwo kręgów aróstokratócznóch á záemáańskoJántelágenckách 
pośród strategácznóch obszarów swojej dzáałalnoścáI znakomácáe wóJ
czuwał formacójnó potencjał kazań á uczónáł je ważnóm elementem 
podjętej przez sáebáe długofalowejI zakrojonej na szeroką skalę kamJ
panáá społecznejRMK 
 moprzez ambonę á konfesjonałI tworzenáe kręgów zwáązanóch 
z osobą spowáednákaI udzáał w másjach oraz aktówázacja organázacjá 
relágájnoJspołecznóch kapucóná kładlá podwalánó pod ufuJwáeczną 
rewolucję moralną społeczeństwa polskáegoK mropagowanó przez nách 
ruch odrodzenáa relágájnego prowadzáł w konsekwencjá do ożówáenáa 
społecznego narodu dążącego do odzóskanáa suwerennoścá państwoJ
wejK azáęká tak pojętemu oddzáałówanáu duszpasterskáemuI kapucóná 
stalá sáę jednóm z głównóch motorów odrodzenáa relágájnego á patráoJ
tócznego w hrólestwáe molskám połowó ufu wáekuRNK 
 ljcáec mrokop odznaczał sáę zawsze gorącą máłoścáąI sónowską 
ufnoścáą á serdecznóm nabożeństwem do mrzenajśwáętszej jaróá mannóK 

———— 
4V morK eK hoźmáńskáI làciec mrokop hapucónI sK POnK 
RM morK AK h a p u ś c á ń s k aI „_oska teoráa socjalnaI na której postęp ludzkoścá zaJ
wásł”K mrokop ieszczóńská ENUNOJNUVRF á láteracká projekt kordáalnoJultramontańskáI 
moznań OMNRI sK OR4K 
RN morK jK _ u d z á a r e kI hapucóni w iublinieI sK NU4X jK _ r z o z o w s k áI aziałalJ
ność kaznodzieàskoJmisóàna kapucónówI xwWz Trzósta lat kapucónów w molsce NSUNJ
NVUNK jateráałó z pómpozjum w wakroczómáu OTJOV paźdzáernák NVUNI wakroczómJ
tarszawaJhraków NVUTI sK OOTJOP4K 
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tóstępował jako propagator pogłębáonej duchowoścá marójnej wśród 
wáernóch obojga płcá ze wszóstkách środowásk społecznóchROK waánspáJ
rowanó dzáałalnoścáą warszawskách bernardónówI erógował lubelską 
gałęź _ractwa káepokalanego perca mannó jaróáI a mając ogromne 
wpłówó osobásteI a przó tóm wáelká máłośnák ubóstwa francászkańJ
skáegoI cáerpláwóI pełen máłoścáI wórozumáałoścáI doskonałó kaznoJ
dzáejaI náestrudzonó samarótanán przócáągał do koścáoła kapucóńskáego 
tłumó ludzáK hoścáół kapucónów stał sáę jednóm z najpotężnáejszóch 
ośrodków relágájnóch á społecznoJpatráotócznóch na iubelszczóźnáeK 
káezwókle mocno rozbudowane praktóká relágájne _ractwaI mające na 
celu uwáelbáenáe kajśwáętszego perca jaróáI zmuszałó kapucóńskáeJ
go protektora do stałej á na wósokám pozáomáe stojącej obsługá duszJ
pasterskáejK ieszczóńská dokładał starańI abó nabożeństwa te bółó 
regularnáe odprawáaneI dbał o wósoká pozáom wógłaszanóch kazań 
á właścáwe káerownáctwo duchowe w konfesjonaleK hapláca káepokaJ
lanego perca mannó jaróá przó kapucóńskám koścáele stała sáę jedJ
nóm z najważnáejszóch máejsc kultu marójnego w iublánáeK t náej to 
oK mrokop głosáł nauká zachęcające do ufnoścá w opáekę kajśwáętszej 
jaróá mannóI tu kruszono serca zatwardzáałóch grzesznákówI tu też 
nabożeństwa skupáałó wáernó ludI któró modláł sáę o nawrócenáe grzeszJ
nákówI  tu  rosła  chwała  _oża  á  cześć káepokalanego  perca  jaróáRPK 
t prostej á szlachetnej formáe swego stóluI przedstawáał obraz ádealJ
nej naturó _oskáejI budzącó cześć á głęboką wáarę w skuteczność oręJ
downáctwa jatká kajśwáętszejI dając także przókład z żócáa jaróáI 
dla każdej náewáastó chrześcájańskáejI na jakámkolwáek stanowáskuK 
jatka _oża to żówó sómbol połączenáa różnóch stanów społecznóchI 
punkt zjednoczenáa ludzkoścáI wspólnó ádeał cnotóR4K _ractwo przez 
wzorową pracę opáekunów „wáelce przóczónáło sáę do rozbudowanáa 
żócáa relágájnego w máeścáe á okolácó”RRK 

———— 
RO morK eK h o ź m á ń s k áI làciec mrokop hapucónI sK PTX AK h a p u ś c á ń s k aI „_oska 
teoráa socjalnaI na której postęp ludzkoścá zawásł”I sK NTUK 
RP morK jK _ u d z á a r e kI hapucóni w iublinieI sK N4VnX porK tK C z e c z o t tI tspoJ
mnienia o śKpK làcu mrokopieI kapucónieI „oodzána perafácka” NVNOI tK PI sK ORSX 
cK  gK  a u c h n á e w s k áI  w dzieàów polskieà mrowincài kapucónów ENUNMJNVONFI sK 4UK  
R4 morK AK h a p u ś c á ń s k aI „_oska teoráa socjalnaI na której postęp ludzkoścá 
zawásł”I sK NURK 
RR jK _ u d z á a r e kI Bractwo kiepokalanego perca jarói przó kościele kapucónów 
w iublinie ENURSJNUS4FI xwWz hościół i społeczeństwoK oewolucàe – demokracàe – 
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 qrzeba nadmáenáćI że kult marójnó w zakonáe kapucóńskám bół 
zawsze żówóK kabożeństwa organázowane w láczne śwáęta marójne 
máałó podnáosłą oprawęI bółó starannáe przógotowaneI co oczówáścáe 
wpłówało na lácznó w nách udzáał wáernóchK aużą popularnoścáą cáeJ
szółó sáę nowo wprowadzone nabożeństwa majoweI któróch wáelkám 
propagatorem bół równáeż oK mrokop ieszczóńskáK ln to właśnáe opraJ
cował specjalnó podręcznák dla wáernóch uczestnáczącóch w nabożeńJ
stwach popołudnáowóch odprawáanóch codzáennáe w máesáącu majuK 
hapucónom przópásuje sáę rozszerzenáe á spopularózowanáe na terenáe 
hrólestwa hongresowego nabożeństwa majowegoK mojawáło sáę ono 
jako ewenement w warszawskám koścáele ksáężó másjonarzó w NURO rK 
ljcu _enáamánowáI zwáązanemu przójaźnáą z másjonarzamáI bardzo 
przópadło do gustu á już w NURP rK zorganázował je w lácznáe uczęszJ
czanóm podówczas koścáele kapucónów w tarszawáeI a w NUR4 rK 
we wszóstkách koścáołach klasztornóch prowáncjáRSK 
 ljcáec _enáamán NR maja NURP roku erógował kanonácznáe w koJ
ścáele kapucónów w iądzáe _ractwo mrzenajśwáętszej hrwáK lrganáJ
zacja ta máała náe tólko cel dewocójnóI ale też program społecznóW 
opáekę nad chorómáI starszómá á opuszczonómáI a w szeregach bractwa 
znaleźlá sáę ludzáe ze wszóstkách ówczesnóch warstw społecznóchK 
t _ractwáe dawało sáę zauważyć przewagę kobáetK táelka czcácáelka 
hrwá mrzenajśwáętszej dutakowska w obłożnej chorobáe podarowała 
oK _enáamánowá relákwáe z komżó haspra del _ufalo EzmK NUPT rKFI 
założócáela tegoż bractwaRTK  
 
 UK rkryte życie zakonne  
 
 wanák żócáa zakonnego zarówno na záemáach polskách znajdująJ
cóch sáę pod trzema zaboramáI jak á w krajach buropó wachodnáej 
wózwalał jednocześnáe tendencję przecáwną – do jego odrodzenáaK 
———— 
totalitarózmóK ptudáa z dzáejów ufu á uu wáekuI iublán NVVPI sK RVJSOX q e n ż eI 
hapucóni w iublinieI sK N4RJNRNX AK h a p u ś c á ń s k aI „_oska teoráa socjalnaI 
na której postęp ludzkoścá zawásł”I sK NTVX cK gK a u c h n á e w s k áI w dzieàów polskieà 
mrowincài kapucónów ENUNMJNVONFI sK 4UK 
RS morK jK _ u d z á a r e kI hapucóni w iublinieI  sK  N4SX  cK  gK  a u c h n á e w s k áI  
w dzieàów polskieà mrowincài kapucónów ENUNMJNVONFI sK 4SK 
RT morK ŁK g a n c z a kI pzómański BeniaminI „bncóklopedáa hoścáelna”I tK uusfffI 
tarszawa NVMRI sK NNUX cK  gK  a u c h n á e w s k áI  w dzieàów polskieà mrowincài kapuJ
cónów ENUNMJNVONFI sK 4UK 
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ouch tworzenáa nowóch wspólnot zakonnóch przóstosowanóch celamá 
á tópem dzáałalnoścá do nowej sótuacjá społecznoJrelágájnej drugáej 
połowó ufu wáeku bół elementem składowóm ogólnopolskáego ożóJ
wáenáa relágájnego we wszóstkách trzech zaborachK ka záemáach polJ
skách pod zaborem pruskám á austráackám powstawałó zgromadzenáa 
naśladujące żócáe dawnóch zakonów pod względem wspólnego zaJ
máeszkanáa w klasztorze á noszenáa jednakowego stroju zakonnegoK 
Członkánáe nowóch zgromadzeń zakonnóch náe zachowówałó ścásłej 
klauzuróK kowe zapotrzebowanáa społeczne oraz aspáracje znacznej 
wáększoścá narodu polskáego bezpośrednáo wpłówałó na ogromne 
rozbudowanáe ánácjatów zakonotwórczóch – tak w krajuI jak á na emáJ
gracjáK moza granácamá państw zaborczóch ánácjatówó te skupáałó sáę 
wokół zmartwóchwstańcówI zaś w hrólestwáe molskám ośrodkáem 
tóm stalá sáę kapucónáK lná stanowálá najaktównáejszą grupę ánácjatoJ
rów á káerownáków duchowóch nowóch kongregacjá zakonnóchK 
Wśród náewáastI które szukałó u nách przewodnáctwa duchowego 
w różnóch momentach swego żócáaI bółó późnáejsze założócáelká 
dzáewáętnastowáecznóch zgromadzeń habátowóch á náehabátowóchRUK  
 qóm co ástotne w duchowoścá jest uległość auchowá ŚwáętemuI rozuJ
máana jako otwarcáe na gego dzáałanáe á posłuszeństwo wáaróK t hatechiJ
zmie zakonnóm _łogosławáonó objaśnáaI że należó wstąpáć do zakonuI 
do którego auch Śwáętó pocáągaK auchowość to przede wszóstkám żócáe 
pełne uległoścá auchowá ŚwáętemuK jożna ten pocáąg poznać z usposoJ
báenáa wewnętrznegoK rległość auchowá Śwáętemu domaga sáę przójęcáa 
darów męstwa á umáejętnoścá rozróżnáanáaK mocáąg do żócáa kontemplaJ
cójnegoI do samotnoścáI do modlátwó jest wskazówką powołanáa do zaJ
konu kontemplacójnegoI gorláwość o zbawáenáe dusz - do zakonu czónJ
negoI natomáast pragnáenáe umartwáeń á pokutó - do zakonu o surowej 
reguleK auch ŚwáętóI któró rządzá hoścáołemI pobudza dusze wóbrane do 
walczenáa z zepsucáem czasu á wókorzenáenáa szerzącóch sáę wóstępkówK 

———— 
RU morK _K p z e w c z u lI aziałalność zakonodawcza błogosławionego eonorata hoźJ
mińskiego a nowe instótutó w hościele katolickimI sK SOX bK g a b ł o ń s k aI molskie 
odrodzenie religiàne w ufu wKI sK RTJSUX AK _ u d z á a r e kI hapucóni w iublinieI 
sK NROX jK eK j a z u r e kI mowstanie i rozwóà ukrótóch zgromadzeńI sK RPnX gK o ó łI 
wakonodawcza działalność eonorata hoźmińskiego lcj`ap w molsce pod zaborem 
rosóàskimI „ptudáa crancászkańskáe” OENVUSFI sK ORTX eK h o s ó r a J C á e ś l a kI 
oK p z ó m c z a kI moszłam siać do molski i wzeszłoK NRM lat pracó wgromadzenia 
pióstr kiepokalanekI tK NI páostró káepokalankáI pzómanów OMM4I sK NMK 
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mrzónagla do oddawanáa sáę ćwáczenáom wóższej pobożnoścá á pośwáęceJ
náa sáę uczónkom máłoścáK ln jest sprawcą wzrostu jawnóch zgromadzeń 
zakonnóch w tóm opłakanóm ufu wáekuI jak też tóchI które prowadzą 
żócáe ukróte przed śwáatemK wgromadzenáa habátoweI któróch członkowáe 
máeszkają wspólnáe w klasztorachI máałó zamknáętą drogę do zakładanáa 
domów na záemáach polskách pod zaborem rosójskámK alatego musáano 
zrezógnować z dwóch ástotnóch elementów żócáa zakonnego – wspólJ
nego máeszkanáa w klasztorze á noszenáa habátuI abó upodobnáć sáę zeJ
wnętrznáe do wáernóch śwáeckáchK aopáero na wzór Chróstusa á jaróá 
całkowáte ukrócáe konsekracjá _ogu pozwalało na podejmowanáe pracó 
dla dobra hoścáoła á bláźnáchRVK  
 _łogosławáonó eonorat rozumáałI że w zaástnáałóch warunkach poláJ
tócznóch są tólko dwáe możláwoścáW rezógnacja z żócáa zakonnego 
á dążenáa do doskonałoścá chrześcájańskáej albo naśladowanáe gezusa 
Chróstusa w ukrócáuI abó unáknąć prześladowanáaK máerwsza náe bóła 
dla náego do zaakceptowanáaI uważał bowáemI że żócáe zakonne pochoJ
dzá z nauczanáa á przókładu ChróstusaI wáęc ustać náe możeI oraz zawJ
sze á wszędzáe jest potrzebne hoścáołowáI bo bez náego náe bółabó głoJ
szona bwangeláaK _ół pewáenI że forma ukrótego żócáa zakonnego jest 
jedóną á najodpowáednáejszą dla hoścáoła ufu wáekuK pam wałożócáel 
hoścáoła wáódł żócáe ukróte przed śwáatemI náe bół znanó prawáe nákoJ
mu ze swego boskáego posłannáctwaI pochodzenáa á pośwáęcenáa sáę 
_ogu á sprawáe zbawáenáaSMK gak wáęc wádaćI oK eonorat náezależnáe od 
sótuacjá polátócznej wzór á początek żócáa ukrótego dostrzegał w bwanJ
gelááI a dokładnáej w naśladowanáu żócáa ukrótego samego ChróstusaI 
któró przez PM lat náe bół znanó nákomu jako pón _ożó posłanó w celu 
zbawáenáa śwáataK wbawácáel nauczałI abó króć sáę z uczónkamá pobożJ
noścáW z modlátwąI umartwáenáem á máłosáerdzáem EKKKFK aaleko bardzáej 
chwalebną musá bóć rzecząI krócáe sáę przed śwáatem ze swoám całkoJ
wátóm oddanáem sáę _ogu á dążenáem do doskonałoścá chrześcájańskáej 

———— 
RV morK eK h o ź m á ń s k áI l wgromadzeniach ukrótóch przed światemI sK NOX q e n ż eI 
hatechizm zakonnóI sK UOX _K p z e w c z u lI aziałalność zakonodawcza błogosławioJ
nego eonorata hoźmińskiego a nowe instótutó w hościele katolickimI sK S4X hK p ó J
n o w c z ó kI  lbecność ukróta na podstawie pism błK eonorata hoźmińskiegoI sK PTnX 
porK jK C h m á e l e w s k áI auchowość według gana mawła ffI sK TMK 
SM eK  h o ź m á ń s k áI  l zgromadzeniach ukrótóch przed światemI sK OK UPX porK 
_K p z e w c z u lI aziałalność zakonodawcza błogosławionego eonorata hoźmińskiego 
a nowe instótutó w hościele katolickimI sK TNK ORTK 
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á pośwáęcenáem dla sprawó zbawáenáa duszI choćbó náe grozáło żadne 
náebezpáeczeństwoK ptąd oK eonorat zachęcał członków swóch zgromaJ
dzeńI abó pozostalá w ukrócáu także wtedóI gdó po odzóskanáu náepodJ
ległoścá zmáenáą sáę okolácznoścá á żócáe zakonne będzáe można prowaJ
dzáć w sposób jawnó jak dawnáejSNK  
 oezógnacja z noszenáa habátu w nowóch zgromadzenáach honoracJ
kách sprawáłaI że żócáe ách członków stało sáę náezauważalneI czólá 
náedostrzegalne dla otoczenáaK kowe osobó zakonne jawáłó sáę w spoJ
łeczeństwáe jako wzorowá katolácó á katoláczkáK ptąd oK eonorat zgroJ
madzenáa bezhabátowe określał máanem ukrótóchI a ten rodzaj żócáa 
zakonnego nazówał żócáem ukrótóm przed śwáatemI czólá dążeJ
náem do osáągnáęcáa doskonałoścá chrześcájańskáej bez żadnóch 
oznak zewnętrznóchK rkrócáe według oK eonorata to jakbó najważJ
náejsze „słowo” – sposóbI któróm _óg wópowáedzáał swoją máłość do 
człowáekaK Co wáęcejI uważa áż jest to najwáększó przómáot _ożej 
máłoścáK pwoje twáerdzenáe uzasadnáa w ten sposóbW „ozeczówáścáeI 
jest to przómáotem máłoścáI że ám jest prawdzáwszą á szlachetnáejsząI 
tóm bardzáej pożąda ukrócáaI mało o sobáe mówáI ale dużo czónáX náe 
szuka wdzáęcznoścáI ale okazjá do pośwáęceńX náe chce bóć znanąI aná 
zapłaconąI bo ma nagrodę w samóm śwáadczenáu dobra tómI któróch 
máłujeK kajszczęśláwsza jest wtedóI gdó może uszczęśláwáać umáłowaJ
ne przez sáebáe ástotóI czónáąc ám dobrze w ukrócáu”SOK  
 _łogosławáonó bół mocno przekonanóI że żócáe zakonne jest ánstótuJ
cją _oską á ustać náe możeI bo bez náego náe mogła bó bóć wópełnáona 
bwangeláa ŚwáętaI dlatego auch Śwáętó náe przestaje budzáć powołań 
do tego żócáa nawet w czasáe prześladowanáaX gdó wáęc dusze tak poJ
wołane náe mogą máeć sposobnoścá pośwáęcanáa sáę jawnáe _oguI dla 
braku klasztorówI muszą obmóślać sposobó służenáa _ogu skrócáeK 
———— 
SN eK h o ź m á ń s k áI l zgromadzeniach ukrótóch przed światemI sK PK TVJUMX q e n ż eI 
iistó okólne do zgromadzeń ukrótóchI xwWz másmaI tK NOI tarszawa NVVUI iK PSI sK OOVX 
porK bK h r ę ż l á kI fdentità e principali impegni della „vita religiosa naskosta” nel penJ
siero di mK lnorata hoźmińskiI ooma NVVTI sK 4TJTNX _K p z e w c z u lI aziałalność 
zakonodawcza błogosławionego eonorata hoźmińskiego a nowe instótutó w hościele 
katolickimI sK ORVnK 
SO _rat eonorat xh o ź m á ń s k ázI mowieść nad powieściamiI tK  NI  eistoria miłości 
Bożeà względem rodu ludzkiegoI tłocławek NVMVI sK PSOJPSPX q e n ż eI l zgromaJ
dzeniach ukrótóch przed światemI sK TVX q e n ż eI ldpowiedź na ankietę „mrzeglądu 
mowszechnego”I sK PPX porK _K p z e w c z u lI aziałalność zakonodawcza błogosławioJ
nego eonorata hoźmińskiego a nowe instótutó w hościele katolickimI sK ORUK 
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oealázując _ożó zamáar eonorat pragnąłI abó przez tę nową formę żóJ
cáa zakonnegoI jaką zaánácjowałI szerzóła sáę chwała _ożaK lsobóI które 
_óg powołówał do takáej służbóI pozostawałóbó wśród śwáataI bó bółó 
dobróm zaczónem á przóczónáałó sáę do szerzenáa królestwa _ożego na 
záemáK t tóm czasáe wáelu molaków pragnącóch pośwáęcáć swe żócáe 
_ogu zastanawáało sáę nad wójazdem za granácęI bó tamI w ástnáejącóch 
zakonachI prowadzáć żócáe oddane całkowácáe _oguK qakáe rozwáązanáe 
pocáągało za sobą pozbawáenáe kraju á hoścáoła osób wartoścáowóchI 
śwáętóch á rozmodlonóchI a także obdarzonóch powołanáemK ptąd zaJ
mósł umożláwáenáa realázacjá powołanáa zakonnego w krajuI w trudnóch 
okolácznoścáach czasu á máejscaK eonoratowá chodzáło o autentóczneI 
ale ukróte przed śwáatem pośwáęcenáe sáę _oguSPK mrzez żócáe ukróte 
przed śwáatem rozumáe sáę zwókle dążenáe do doskonałoścá chrześcáJ
jańskáej bez żadnóch oznak zewnętrznóchS4K 
 ljcáec eonorat osobom zakonnóm praktókującóm żócáe ukróte 
mówá jasno o dążenáu do śwáętoścá jako obowáązku wónákającóm 
z powołanáaK modkreślaI że náe wóstarczó realázowanáe śwáętoścá zeJ
wnętrznejI aná też náe jest konáecznó tótuł śwáętoścá przóznanó przez 
hoścáół w sposób uroczóstóK t tóm powołanáu potrzebna jest przede 
wszóstkám realázacja śwáętoścá wewnętrznejK lna to uzdalnáa osobó 
zakonne do pomnażanáa „w swoám wnętrzu” żócáa _ożegoK tzrost 
duchowó z koleá przógotowuje je do zjednoczenáa z _ogáemK mraktóka 
tego sposobu żócáa ze śwáadomoścáą przóbláżanáa sáę sercem do wbaJ
wácáelaI wpatrówanáe sáę w káego od tcáelenáa do śmáercá á zmarJ
twóchwstanáa powánno mobálázować osobó zakonne do zdobówanáa 
na záemá doskonałoścáI która zaowocuje radoścáą w náebáeSRK  
 gednak szczególnóm źródłem poznanáa żócáa ChróstusaI uprzówáleJ
jowanóm środkáem usłószenáa zbawczego orędzáa á pewną drogą do 
osobástej śwáętoścá bóła dla _łogosławáonego bwangeláaK lna podaje 
———— 
SP morK eK h o ź m á ń s k áI l zgromadzeniach ukrótóch przed światemI sK SnX porK 
_K p z e w c z u lI aziałalność zakonodawcza błogosławionego eonorata hoźmińskiego 
a nowe instótutó w hościele katolickimI sK TMX aK t á e l g u tI Błogosławionego eonoJ
rata hoźmińskiego teologia ukrótego żócia zakonnegoI xwWz t kręgu dzieàów hościoła 
i rodzinó franciszkańskieàI redK oK m r e j s lcjCapI arukarnáa aáecezjalna pandoJ
máerzI tarszawa NVVVI sK PONK 
S4 eK  h o ź m á ń s k áI  l zgromadzeniach ukrótóch przed światemI  sK  NX  _K  p z e w J
c z u lI aziałalność zakonodawcza błogosławionego eonorata hoźmińskiego a nowe 
instótutó w hościele katolickimI sK ORUK 
SR morK eK h o ź m á ń s k áI hatechizm zakonnóI sK PMK 
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nam słowa á opásuje czónó gezusaI a zarazem określa sposób żócáa 
chrześcájańskáego á zakonnegoK t bwangeláá máłość _oga ukróta jest 
w gego słowáeI jakáe káeruje ln do człowáeka á pragnáeI bó je usłószałI 
zrozumáałI przójął á zachowałK aał temu wóraz w słowachW „lwa taJ
jemnáca najwóższej máłoścá zawsze jest bwangeláąI czólá dobrą nowánąI 
á słusznáe másmo Śwáęte nazówa ją tajemnácą ukrótą przed wáekamáI 
tjK zostającą zawsze w náejakám półcáenáuK gest náą już przez to samoI 
że jest najgłębszą z tajemnác _ożóchI a raczej całkáem náezgłębáoną 
á przez wszóstkáe wáeká zgłębáć sáę zupełnáe náe dającąK Ale zdaje sáęI 
że man _óg z umósłu zawsze ją w ukrócáu utrzómujeI zapewne zostawáaJ
jąc lepsze jej wójaśnáenáe na czas w lpatrznoścá swojej zamáerzonó”SSK 
 Żócáe pośwáęcone _ogu w ukrócáu przed śwáatem jest wáększą ofáarą 
á wáęcej sprzója utrzómanáu ducha zaparcáa á umartwáenáa wewnętrznegoK 
katomáast znáecáerpláwáenáeI cáągłe doszukáwanáe sáę własnóch racjáI 
poczucáe náezrozumáenáa á skrzówdzenáa oraz náeustanne narzekanáe 
á szemranáeI náe mają nác wspólnego z duchowoścáą ukrócáa á ástotą 
konsekracjá zakonnejSTK t zgromadzenáach náehabátowóch náe zmáenáa 
sáę sama ástota konsekracjáI lecz tólko jego formaI której racje pozostają 
raczej hástoróczneI chocáaż można podać równáeż jej uzasadnáenáe teoJ
logáczneK honsekracja taka náe manáfestuje sáę w żaden formalnó spoJ
sób wobec ludzáW strójI któró jest wádocznóm znakáem przónależnoścá 
do zakonu habátowegoI náe wóróżnáa osóbI które wóbrałó żócáe 
w zgromadzenáach ukrótóchK aążenáe do doskonałoścá ma odbówać sáę 
náe poza zakonemI lecz w nám samómI jednakże „ukrótóm” przed śwáaJ
temK qo ukrócáe pojmuje oK eonorat jako złożenáe _ogu z sáebáe ofáaró 
w taká sposóbI bó nákt náe mógł sáę o náej dowáedzáećK rkrócáe konseJ
kracjá jest pewnego rodzaju ogołocenáemW oto wszóstkáe przówálejeI 
które zwóczajowo á kulturowo są udzáałem ksáężóI zakonnáków á sáóstr 
habátowóchI jak choćbó szacunek społecznó czó sómpatáa środowáska 
społecznegoI omájają tóchI którzó żóją w ukrócáuI a fakt ách konsekracjá 
jest znanó jedónáe wspólnocáe á _oguK t konsekwencjá oK eonorat 
określa powołanáe do tej formó żócáa máanem „łaská nad łaskamá”I która 
powánna bóć szczególną tajemnácą máędzó człowáekáem a _ogáemK 

———— 
SS eK h o ź m á ń s k áI mowieść nad powieściamiI tK ffI tłocławek NVNMI sK N4PX hK p ó J
n o w c z ó kI  lbecność ukróta na podstawie pism błK eonorata hoźmińskiegoI sK POK 
ST eK  h o ź m á ń s k áI  l zgromadzeniach ukrótóch przed światemI sK RX hK p ó n o w J
c z ó kI  lbecność ukróta na podstawie pism błK eonorata hoźmińskiegoI sK TUK 
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mowodem podjęcáa żócáa ukrótego náe może bóć lęk przed trudnoścáamá 
w śwáecáeI szukanáe łatwáejszej drogá czó też zwókła ucáeczkaI ale szuJ
kanáe chwałó _ożej á troska o zbawáenáe ludzáSUK  
 moszczególne zgromadzenáa náehabátowe máałó – według zamáaru 
oK eonorata z _áałej – pośwáęcáć sáę czónnej praktóce máłosáerdzáa 
względem określonej grupó społecznej lub zawodowejK aośwáadczenáe 
ze skáerowanáem do dzáałalnoścá charótatównej tercjarekI a następnáe 
zaangażowanáe w praktókę máłosáerdzáa felácjanekI trwające do chwálá 
rozwáązanáa ách przez władze carskáe po powstanáu stócznáowómI dla 
oK hoźmáńskáego stało sáę okazją do wóznaczenáa pól praktóká máłosáerJ
dzáa zgromadzenáom náehabátowómSVK t przójmowanáu do zgromadzeń 
ukrótóch oK eonorat wómagał przede wszóstkám dobrej ántencjáI nabóJ
wanáa cnót á całkowátego oddanáa sáę _oguK kabówać ducha serafácJ
káegoI to nabówać cnotóI którómá jaśnáał śwK crancászekK pą to przede 
wszóstkámW pokoraI pokutaI ubóstwoI máłość _oga á bláźnáegoK tstąpáeJ
náe na drogę rad ewangelácznóch náe uwalnáało bónajmnáej od pracó nad 
utrzómanáemI náe wáązało sáę z wógodnóm stólem czó zabezpáeczenáem 
na przószłość á starośćK Żócáe w tóch zgromadzenáach wómagało stawaJ
náa sáę bezánteresownąI pełną máłoścá ofáarą dla _ogaTMK auch serafáckáej 
máłoścáI czólá szaleńcza máłość _ogaI musá sáę bowáem przekładać na 
máłość człowáekaI żówą śwáątónáę _ożąI przejmując sáę szczególnáe jego 
duchową báedąI będąc dalekám od gnáewuI któró nászczó wáęzó máędzóJ
ludzkáeI przemáenáając sáę na służbę wobec bracá á sáóstrI oddając za nách 
żócáeK tola naśladowcó śwK crancászka powánna kształtować pragnáenáe 
spotkanáa z drugám człowáekáemTNK 

———— 
SU wobK eK h o ź m á ń s k áI l zgromadzeniach ukrótóch przed światemI sK PX porK 
hK p ó n o w c z ó kI lbecność ukróta na podstawie pism błK eonorata hoźmińskiegoI 
sK ROnX jK p z ó m u l aI auchowość zakonnaI sK NO4K  
SV morK  gK  oK  _ a rI  wgromadzenie pióstr perafitek NUUNJNVSNI „mrawo hanonáczne” 
SENVSPFI sK TRJONNK 
TM morK eK h o ź m á ń s k áI tiadomości o zgromadzeniach prowadzącóch żócie ukróte 
przed światemI sK NPX tenżeI kauki o Trzecim wakonie ŚKlK cranciszkaI sK TPX porK 
gK _ a n a s á u kI cranciszkanin świecki na drodze do świętości według błK eonorataI 
xwWz t szkole świętości błogosławionego eonorataI redK qomasz m ł o n k a lcjCapI 
pandomáerzJwakroczóm OMMUI sK OVOX jK eK j a z u r e kI mowstanie i rozwóà ukróJ
tóch zgromadzeń błK eonorata hoźmińskiego w latach NUT4JNVMUI sK NO4K 
TN morK eK h o ź m á ń s k áI kauki o Trzecim wakonie ŚKlK cranciszkaI  sK  TRX  gK  _ a J
n a s á u kI  cranciszkanin świecki na drodze do świętości według błK eonorataI sK OV4X 
hK p ó n o w c z ó kI Błogosławieni słudzóI sK VTK 
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 wakończenie  
 auchowość żócáa ukrótego to przede wszóstkám stól żócáa á sposób 
dążenáa do doskonałoścá chrześcájańskáej bez żadnóch oznak zewnętrzJ
nóchK Członkowáe zgromadzeń zdążają do śwáętoścáI oddają chwałę 
_ogu á przóczónáają sáę do zbawáenáa bláźnáchK rkrócáe w zamóśle 
oK eonorata to metodę trafáanáa osobó konsekrowanej do człowáeka 
we współczesnóm mu śwáecáeI podkreślająca ważność śwáadectwa 
samej obecnoścáI bez wókonówanáa wáelkách czónów á bez ujawnáanáa 
swego powołanáa zakonnegoK pzerzenáe chwałó _ożej á dążenáe do 
własnej śwáętoścá wómaga złożenáa z sáebáe wáększej ofáaró _ogu 
przez naśladowanáe żócáa ukrótego ChróstusaK rkrócáe kształtuje żócáe 
duchowe członków zgromadzeń honorackách á w połączenáu z cáchoJ
ścáą á pracowátoścáą jest najwáększą ozdobą ách duchowoścáK Cáche 
apostolstwo domoweI przókład własnego żócáa á słowaI służó utrzóJ
manáu wáaróI rozbudzanáu pobożnoścá á przówrócenáu gorláwoścá 
páerwszóch wáeków hoścáołaK rbogacone duchem śwK crancászka 
w kapucóńskám wókonanáu zachęca do serafáckáego zapału w apostoJ
łowanáu á żarláwej máłoścá _oga á bláźnáegoK  
 

_________ 
 
 

Bibliografia 
 
_anasáuk gKI cranciszkanin świecki na drodze do świętości według błK eonoJ

rataI xwWz t szkole świętości błogosławionego eonorataI redK qomasz 
Płonka lcjCapI pandomáerzJwakroczóm OMMUI sK OUVJPMVK 

_ar oK gKI wgromadzenie pióstr perafitek NUUNJNVSNI „mrawo hanonáczne” 
SENVSPFI sK TRJONNK 

_ar oK gKI Tercàarstwo franciszkańskieI hraków NV4RK 
_ender oKI oewolucàa moralna NUSN rKI „weszótó kaukowe hri” 4ENVSNFI 

nr PI sK UPJV4K 
_oráello iKI dáovanna della CroceI pecondán _KI eistoria duchowościK auchoJ

wość chrześciàańska czasów współczesnóchI tK SI hraków NVVUK 
_rzozowská jKI aziałalność kaznodzieàskoJmisóàna kapucónówI xwWz Trzósta lat 

kapucónów w molsce NSUNJNVUNK jateráałó z pómpozjum w wakroczómáu OTJ
OV paźdzáernák NVUNI wakroczómJtarszawaJhraków NVUTI sK OOTJOP4K 

_udzáarek jKI hapucóni w iublinieK azieàe klasztoru w latach NTONJNUS4I 
tarszawa –iublán NVVSK 



rtAorkhltAkfA arCeltlŚCf wdoljAawbŃ wAhlkkvCe 
 

PT

_udzáarek jKI _ractwo káepokalanego perca jaróá przó koścáele kapucóJ
nów w iublánáe ENURSJNUS4FI xwWz hościół i społeczeństwoW rewolucàe – 
demokracàe – totalitarózmóK ptudia z dzieàów ufu i uu wiekuI pod redK 
gK talkuszaI iublán NVVPI sK RVJSTK 

Chmáelewská jKI auchowość według gana mawła ffK ptudium na podstawie 
encóklik i adhortacàiI iublán OMNPK  

Chmáelewská jKI jetodologia duchowości katolickieàI xwWz Teologia duchoJ
wości katolickieàI redK tK płomkaI jK Chmáelewská á ánnáI oedakcja tódawJ
náctw hatoláckáego rnáwersótetu iubelskáegoI iublán NVVPI sK 4VJSVK 

Chmáelewská jKI jetodologiczne problemó posoboroweà teologii duchowości 
katolickieàI iublán NVVVK 

Cáardá cKI hoinoniaK ftinerario teologicoJspirituale della comunità religiosaI 
ooma NVVOK 

Czeczott tKI tspomnienia o śKpK làcu mrokopieI kapucónieI „oodzána peraJ
fácka” NVNOI tK PK 

amowska _KI jatka jaria Angela Truszkowska wałożóciela wgromadzenia 
pióstr celicàanek ENUORJNUVVFI tK NK ŻócáorósI _uffalo kKvKI NV4VK 

auchowość średniowieczaK Tekst i komentarzK lpracował ksK gózef tarzeszakI 
tarszawa OMMNK 

auchnáewská gK cKI w dzieàów polskieà mrowincài kapucónów ENUNMJNVONFI 
xwWz t służbie pokoàu i dobraK gubáleusz páęćdzáesáęcáolecáa odrodzenáa 
tarszawskáej mrowáncjá hapucónówK hsáęga mamáątkowaI prK zbrK pod 
redK oK mrejsI tarszawa OMMOI sK sK ORJSTK 

auchnáewská cKI molska mrowincàa hapucónów w ufu wieku ENTVRJNUS4FI 
xwWz wakonó franciszkańskie w molsceI pod red gK hłoczowskáegoI tK 4I czK NI 
iublán NVUTI sK RJOMVK 

auchnáewská gKI mrzeàawó zakonotwórczeà aktówności kapucónów polskich 
w ufu wiekuI „oocznáká qeologácznoJhanonáczne” OOENVTRFI zK 4I sK VVJNMTK  

aólągowa eKI ld upadku państwa polskiego po powstanie listopadowe 
ENTVRJNUPNFI xwWz `hrześciàaństwo w molsceK warós przemian VSSJNV4RI 
redK gK hłoczowskáI qowarzóstwo kaukowe hriI iublán NVUMI sK OMPJONUK  

qekst aziennik mraw hrólestwa molskiegoI tK SOINUS4I NVOI sK 4OMJ44TK 
bncóklika „Auspicato” papieża ieona ufffI xwWz ŚwK cranciszek z Asóżu 

i àego Trzeci wakon Edokumentó ostatnich papieżóFI  redK  á  tłumK  gK  _arI  
wK tłodarczókI trocławJhraków NV4UK 

cálek lKI tokół terminu „duchowość”I „oocznáká qeologácznoJhanonáczne” 
PENVSSFI sK 4NJROK 

dach mKmKI hasató zakonów na ziemiach dawneà ozeczpospoliteà i Śląska 
NTTPJNVN4I iublán NVU4K 

dajewská pKI hasata klasztorów w diecezài lubelskieà w roku NUS4I „oocznáká 
eumanástóczne” ONENVTOFI nr NJOI sK PRNJPVMK 



Akaowbg _AoAk lcjCap 
 

PU

drzóbowská jK jKI mostawa tincentego `hościakJmopielaI biskupa płocJ
kiegoI wobec kasató klasztorów z NUS4 rK w àego diecezàiI „ptudáa młockáe” 
NNENVUPFI sK ORTJOTOK 

fl Terzo lrdine crancescanoK oiflessioni di storia e di spiritualitàI ooma NVTMK 
fráarte iKI eistoria franciszkanizmuI hraków NVVUK 
gabłońskaJaeptuła bKI mrzóstosowanie i opórK wakonó męskie w hrólestwie 

hongresowómI fnstótut tódawnáczó mAuI tarszawa NVUPK 
gabłońskaJaeptuła bKI dawrósáakowa gKI w zagadnień religiànoJspołecznego 

ruchu kobiet w hrólestwie molskim połowó ufu wiekuI „oocznáká eumanáJ
stóczne” NUENVTMFI zK OI sK NMNJNPVK  

gabłońskaJaeptuła bKI molskie odrodzenie religiàne w ufu wiekuI „táęź” 
PENVSMFI nr RI sK RPJTMK 

gakubczók AKI wgromadzenie pług gezusa w społeczeństwie polskim w latach 
NUU4JNVPVI tarszawa OMMNK 

ganczak ŁKI pzómański BeniaminI „bncóklopedáa hoścáelna”I tK uusfffI 
tarszawa NVMRI sK NNSJNO4K  

haczóńska bKI iudzie ukaraniK tięzienia i sóstem kar w hrólestwie molskim 
NUNRJNVN4I tarszawa NVUVK 

hapuścáńska AKI „_oska teoráa socjalnaI na której postęp ludzkoścá zawásł”K 
mrokop ieszczóńská ENUNOJNUVRF á láteracká projekt kordáalnoJultramontańskáI 
moznań OMNRK 

háenáewácz pKI eistoria molski ENTVRJNVNUFI tarszawa NVSUK 
Kłoczowská gKI azieàe chrześciàaństwa polskiegoI maróż NVVNK 
hoska aKI Żócie ukróte przed światemK azieàe klarósek kapucónek z mrzaJ

snósza – NRM lat istnienia zakonuI melplán OMNTK 
hosóraJCáeślak eKI pzómczak oKI moszłam siać do molski i wzeszłoK NRM lat 

pracó wgromadzenia pióstr kiepokalanekI tK NI páostró káepokalankáI 
pzómanów OMM4K 

hoźmáńská eKI iistó okólne do zgromadzeń ukrótóch NUU4JNVN4I EmismaI tK NOFI 
oprK eK fK pzumáłI tarszawa NVVUK 

hoźmáńská eKI iistó do przełożonóch i współbraci wakonu Braci jnieàszóch 
hapucónów NUSTJNVNSI EmismaI tK OFI oprK eK fK pzumáłI tarszawa NVVTK 

hoźmáńskáI tiadomości o zgromadzeniach prowadzącóch żócie ukróte przed 
światemI xwWz tóbór pásm oK eonorata hoźmáńskáegoI czK RI molskáe tekJ
stó ascetóczneI tK ufI czK RI tarszawa NVUUI sK VJTUK 

hoźmáńská eKI kauki o Trzecim wakonie ŚKlK cranciszkaI tarszawa NVOMK 
hoźmáńská eKI Świętó cranciszek peraficki àego żócieI wielkie dziełaI duchI 

pisma i nauki i ich odbicie w naśladowcach gegoI tK 4I tarszawa NVNPK 
xhoźmáńskáz eKI mowieść nad powieściamiI eistoria miłości Bożeà względem 

rodu ludzkiegoI tK fI tłocławek NVMVX tK ffI tłocławek NVNMK 
hoźmáńská eKI ldpowiedź na ankietę „mrzeglądu mowszechnego”W gakie są 

szczególnieàsze zadaniaI które katolicózm u nas w molsce ma dzisiaà do 
spełnienia?I „mrzegląd mowszechnó” RENVMSFI sK NUJT4K 
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hoźmáńská eKI l zgromadzeniach ukrótóch przed światemI hraków xNVMNzK 
hoźmáńská eKI hatechizm zakonnóI ff CI PPI bdI EmpsFI xwWz _ábláoteka tarJ

szawskáej mrowáncjá hapucónów w wakroczómáuK 
hoźmáńská eKI làciec mrokop hapucónI tarszawa NUVRK 
hoźmáńská eKI tiadomości o nowóch zgromadzeniach zakonnóch powstałóch 

w tóm wieku w różnóch kraàach katolickichK Tłumaczenie z francuskiegoI 
hraków NUVMK 

hrężlák bKI fdentità e principali impegni della „vita religiosa naskosta” nel 
pensiero di mK lnorata hoźmińskiI ooma NVVTK 

iangkammer eKI auch Świętó a duchowośćI trocław NVVVK 
ianghammer eKI Bibliàne podstawó duchowości chrześciàańskieàI trocław NVUTK 
iemańska hKI cenomen ukrótego żócia zakonnego na przókładzie zgromadzeń 

założonóch przez oK eonorata hoźmińskiegoI iublán NVVRK 
jarecká gKI mrejs oKI warós historii kapucónów w molsceI hraków OMM4K  
jazurek eK jI mowstanie i rozwóà ukrótóch zgromadzeń błK eonorata hoźmińJ

skiego w latach NUT4JNVMUI lpracowała á przógotowała do druku ealána 
frena pzumáłI pandomáerz OMMVK  

jiesiąc jarói dla ludu wieàskiego i dla odprawiaàącóch to nabożeństwo 
w gronie domowników ułożonóI a na szczególną cześć BogaJoodzicó ofiaJ
rowanó przez xK mrokopa kapucónaI tarszawa NURPK 

káebelská bKI auchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu NUSP roku 
i na zesłaniu w oosàiI iublán OMMOK  

kowak gK AKI auchowość osób konsekrowanóchI xwWz sita consecrataK AdhorJ
tacjaK qekst á komentarzI redK AK gK kowakI iublán NVVUI sK NTVJNUVK 

lK eonoratI jiesiąc seraficznóW jiesiąc październik na cześć ŚK cranciszkaI 
ffCI tK PN EmspFI xwWz _ábláoteka tarszawskáej mrowáncjá hapucónów 
w wakroczómáuK 

mańczak jK AI cranciszkańskie początki Trzeciego wakonuI „ptudáa cranJ
cászkańskáe” SENVV4FI sK OORJOPSK 

mazzellá oKI pan cracesco e il Terz`lrdineI madova NVUOK 
máotrowská tKI tóbór kazań niedzielnóchI świątecznóch i przógodnóchI t NJ4I 

tarszawa NU4MK 
máotrowská tKI hazania w osobliwszóch materiachI o TPNI ErkpFI xwWz _ábláoteka 

tarszawskáej mrowáncjá hapucónów w wakroczómáuK 
máotrowská tKI mrzemówienia zakonne ENUNPJNUPRFI tK N – PI o TTOLNX o TTOLOX 

o TTOLP ErkpFI xwWz _ábláoteka tarszawskáej mrowáncjá hapucónów w waJ
kroczómáuK 

mrejs oKI hapucóni mrowincài molskieà w rewolucài moralneà i powstaniu 
stóczniowómI xwWz Żócie zakonne w hrólestwie molskim w latach NUPOJNUS4I 
redK tK draczókI gK jK jarszalskaI hraków OMNRI sK NNVJNPUK 

mrejs mKI hapucóni mrowincài molskieà po kasacie NUS4 rK iosóJpostawóI 
„ptudáa crancászkańskáe” UENVVTFI sK OUPJP4RK  
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mrejs oKI wakonnicó franciszkańscó hrólestwa molskiego po kasacie NUS4 rK 
azieàeJpostawóI tarszawa OMMPK  

mrejs oKI jaróàne piśmiennictwo oK mrokopa ieszczóńskiegoI kapucónaI 
„ptudáa crancászkańskáe” PENVUUFI sK PPPJP4UK 

oává mKI crancesco a` Assisi e il laicato del suo tempoK ie origini dell`lrdine 
crancescano pecolareI madova NVUVK 

oół gKI wakonodawcza działalność eonorata hoźmińskiego lcj`ap w molsce 
pod zaborem rosóàskimI „ptudáa crancászkańskáe” OENVUSFI sK ORTJOS4K 

Słomka tKI Teologia duchowościI xwWz jK ChmáelewskáI tK płomkaI molscó 
teologowie duchowościI iublán NVVPI sK OPNJO4NK 

pónowczók hKI lbecność ukróta na podstawie pism błK eonorata hoźmińJ
skiegoI halwaráa webrzódowska OMNOK 

pónowczók hKI Błogosławieni słudzóK tokół kapomnień śwK cranciszka z AsóżuI 
hraków OMMVK 

pzewczul _KI aziałalność zakonodawcza błogosławionego eonorata hoźmińJ
skiego a nowe instótutó w hościele katolickimK ptudáum prawnoJhástoróczneI 
tarszawa OMMUK 

pzómula jKI auchowość zakonna według pism błK eonorata hoźmińskiegoI 
tarszawa NVVVK 

qarnawská mKI ia direzzione spirituale nelle vita consecrata femminile secondo 
il beato lnorata hoźmińskiI ooma OMMTK 

rrbańská pKI jistóczne perspektówó rozwoàu duchowego chrześciàanina wskazaJ
ne przez gana mawła ff na początku trzeciego tósiącleciaI xwWz auchowość na 
progu trzeciego tósiącleciaI redK jK ChmáelewskáI iublán NVVVI sK NMNJNNOK 

terbáńská fKI gedność i wielość duchowościI xwWz Teologia duchowości katoJ
lickieàI redK tK płomkaI jK Chmáelewská á ánnáI oedakcja tódawnáctw 
hatoláckáego rnáwersótetu iubelskáegoI iublán NVVPI sK TMJU4K 

terner jKI lK eonorat hoźmińskiK hapucón NUOVJNVNSI moznańJtarszawa NVTOK 
táech pKI hasata klasztorów w hrólestwie molskim w NUS4 rK w świetle 

wspomnień i relacài amitriàa AnuczinaI xwWz Żócie zakonne w hrólestwie 
molskim w latach NUPOJNUS4I redK tK draczókI gK jK jarszalskaI hraków 
OMNRI sK VJPSK 

táelgut aKI Błogosławionego eonorata hoźmińskiego teologia ukrótego 
żócia zakonnegoI xwWz t kręgu dzieàów hościoła i rodzinó franciszkańskieàI 
redK oK mrejs lcjCapI arukarnáa aáecezjalna pandomáerzI tarszawa NVVVI 
sK PONJPP4K 

wáeláńská wKI mapiestwo i papieże dwóch ostatnich wiekówI tarszawa NVVVK 
Żónel AKI auchowość chrześciàańska i àeà podstawó w świetle teologii posoJ

boroweàI xwWz `hrześciàańska duchowość Eseráa „t nurcáe zagadnáeń poJ
soborowóch”I tK N4FI redK _K _ejzeI tarszawa NVUNI sK TJOPK 

_________ 
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rtAorkhltAkfA arCeltlŚCf wdoljAawbŃ 
wAhlkkYCe ŻYCfA rhoYTbdl  

t hoÓibpTtfb mliphfj t ufu tfbhr 
 
 ptreszczenieW mrzedmáotem analázó jest anámacja kobáet w ramach duszpasterstwa 
prowadzonego przez kapucónów w okresáe máędzó powstanáem lástopadowóm 
á stócznáowómK lddzáałówanáe ukazane jest przez prózmat wódarzeń społecznoJ
polátócznóchK qło wówodu stanowá różnorodność form zaangażowanáa kobáet w okreJ
sáe máędzópowstanáowómK Artókuł łączó ogólną perspektówę wódarzeń społecznoJ
polátócznóch z szczegółowómá formamá organázowanáa kobáet w różne organázacje 
relágájnoJkoścáelne z mocnóm akcentem na formację patráotóczną kobáet polskáchK 
qematem artókułu jest też zaangażowanáe kapucónów w pracę duszpasterską wśród 
kobáet á aktówność polátóczną w połowáe ufu wáekuK  
 
Słowa kluczoweW oK _enáamán pzómańskáI hlamentóna z qańskách eoffmanowaI 

kataláa háckaI tercjarstwo francászkańskáeI „mrzótulásko”I wwáązek aobroczónnoścá 
matráotócznejI Żówó oóżanáecK  

 
 

ClkafTflkp lc Teb pmfofTrAifTY lc obifdflrp  
ClkdobdATflkp lc efaabk ifcb fk Teb hfkdalj  

lc mliAka fk Teb N9th CbkTroY 
 
 AbstractW qhe subject of the analósás ás the spárátualátó of hádden relágáous láfe and 
áts condátáonsK qhe truth about hádden dod fascánated eonorat hoźmáńskáI a Capuchán 
who láved at the turn of the NVth and OMth centuráesK ee ánátáated more than OM male and 
female relágáous congregatáons whose members dád not wear unáform clotháng and 
experáenced theár consecratáon án hádáng from the worldK kot wearáng the habátI  
accordáng to the plan of the counderI was not determáned soleló bó the socáoJpolátácal 
sátuatáonK qhe artácle shows hádáng as a specáal láfestóle characterázed bó humálátóI 
quáetnessI dálágence and crancáscan mánorátasK qhe artácle reflects on the commátment 
of the Capucháns and theár formatáon work among men and women án socáoJpolátácal 
and ecclesáal condátáons of the second half of the NVth centuróK 
 
heywordsW ppárátualátóI crancáscanásmI CapuchánsI crK eonorat hoźmáńskáI cranJ

cáscan qhárd lrderI hádden monastác láfeI iáváng oosaróK 
 

Translated bó eanna oóbkowska 
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