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Wstęp 
 
 „Alfabet O.Honorata Koźmińskiego” jest wyrazem 

wdzięczności Bogu za życie i dzieło bł. Ojca Honorata oraz 

formację sióstr współzałożycielek i wszystkich sióstr 

pocieszycielek, które przez swoją modlitwę, pracę i cierpienie 

przyczyniły się do rozwoju Zgromadzenia Sióstr Pocieszycielek 

Najświętszego Serca Jezusowego i jego trwania do dzisiejszych 

czasów. 

Publikacja ta jest również wyrazem dziękczynienia 

należnego Opatrzności Bożej za biskupów, kapłanów i wszystkich 

dobrych ludzi; za ich dar modlitwy i duchowe wsparcie na 

drogach życia zakonnego każdej pocieszycielki.  

Słowa podzięki składamy o. dr. Gabrielowi 

Bartoszewskiemu OFMCap za skuteczną pomoc w wydaniu tej 

publikacji. 

Najświętsze Serce Jezusa – wszystkich naszych 

dobrodziejów i przyjaciół otaczaj swoją Miłością! 

 
        S. Monika Mróz 

     przełożona generalna 
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Przedmowa 

 

        Gwiazdy rozświetlają swoim blaskiem ciemne niebo, nadając 

mu niepowtarzalne piękno. Podobnie święci różnorodnością  

swoich darów i charyzmatów nadają piękno świętości naszej 

ziemi. Każdy z nich niepowtarzalny, jedyny, wyjątkowy na swoje 

czasy, obdarzony przez Boga charyzmatem do „specjalnych 

zadań” na ziemi. 

        Jedną z takich gwiazd ciemnego nieba Polski, będącej pod 

zaborami, jest niewątpliwie bł. O. Honorat Koźmiński. 

Wydawałoby się, że światło zgasło 100 lat temu wraz ze śmiercią 

świątobliwego kapucyna, ale jednak w miarę upływu czasu warto 

zauważyć to światło, które pozostawił na ziemi, żyjąc na chwałę 

Boga i pożytek ludzi. Skąd wypływała tak duża determinacja  

do trwania i budowania w tak niesprzyjających warunkach dla 

Polski i Kościoła? 

 Narodził się na ziemi, która należała do ludzi głęboko 

związanych z Bogiem, Kościołem i Ojczyzną. Ziemia, która już 

wkrótce miała być przesiąknięta krwią męczenników unickich za 

przywiązanie do wiary i Kościoła. Dziadek O Honorata, Leon 

Koźmiński, był unickim księdzem, proboszczem we wsi 

Chłopków koło Łosic. Był świadom niebezpieczeństw, jakie 

groziły dzieciom ze strony carskiego prawosławia. Dlatego swego 

syna Stefana przypisał na obrządek łaciński, aby uchronić go od 

prześladowania. Ważne dla niego było, aby jego synowie i wnuki 

stali się synami Kościoła katolickiego i pozostały w jedności z 

Rzymem i Ojcem Świętym. Dziecięce lata O.Honorata 

naznaczone było wybuchem powstania listopadowego, podczas 

którego zginęli dwaj synowie Koźmińskich. Po upadku powstania 

w Królestwie Kongresowym nasiliła się rusyfikacja i rozpoczęło 

się systematyczne prześladowanie unitów. Młody Wacław musiał 

zostawić Białą Podlaską i Podlasie pomimo więzów uczuciowych, 

jakie łączyły go z tą ziemią od pokoleń. Można przypuszczać, że 

osiedlenie się rodziny Koźmińskich we Włocławku było 

przymusowe. Wacław miał wtedy 11 lat. Rozpoczął naukę w 

gimnazjum w Płocku. 
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       Tak, więc ducha głębokiej pobożności i przywiązania do 

Boga, Kościoła i Ojczyzny wyniósł z podlaskiej ziemi, która pod 

zaborem rosyjskim dzielnie stanęła w obronie swej wiary. 

Tragedia w Drelowie, Pratulinie i Połubicach jest dostatecznym 

dowodem jak naród podlaski dał podwójne świadectwo ofiary za 

największe wartości - wiarę i wolność. Za wiarę płacono-

męczeńską śmiercią, za wolność - walką młodych żołnierzy. Z 

setek unickich parafii i wsi, do dziś ostała się jedna unicka parafia 

w Kostomłotach nad Bugiem. Jest miejscem pielgrzymek ludu 

podlaskiego, który wędrując do tronu Matki Bożej Kodeńskiej - 

Królowej Podlasia, kieruje swój pielgrzymi szlak do Kostomłot. 

W Pratulinie 24 stycznia 1874 roku wojsko rosyjskie (kozackie) 

rozstrzelało za wiarę 13.unitów na progu ich własnej świątyni, na 

oczach całej wioski; broniąc katolickiej wiary i dostępu do 

kościoła, ponieśli męczeńską śmierć.  

Po latach Jan Paweł II beatyfikował – 6 października 1996 roku – 

13 męczenników unickich, czczonych na ziemi podlaskiej. 

 Podlasie – to ojczyzna bohaterskich unitów. Podlasie – to 

ziemia święta. Przyszła na te ziemie wiara chrześcijańska przed 

tysiącem lat i to z dwóch chrzcielnic: część z chrztu Mieszka I w 

966 roku, a część z chrztu Rusi Kijowskiej za Włodzimierza w 

988 roku. Tę prawdę o Podlasiu i bolesnej historii jej 

mieszkańców przekazał abp Mirosław Marusyn, sekretarz 

Kongregacji Kościołów Wschodnich, podczas Mszy św. 

dziękczynnej za beatyfikację O. Honorata w Rzymie
1

. 

 W postawach ludzi żyjących na tej ziemi można dopatrzyć 

się cech charakterystycznych dla O Honorata, potomka ziem 

unickich. Inwigilacja w zakonie pod zaborami, 52 lata 

odosobnienia, decyzja Kościoła w sprawie odebrania prawa do 

założonych zgromadzeń, trwanie aż do śmierci bez widoku na  

                                                           
1 Homilia abp. Mirosława Marusyna po Beatyfikacji 18 X 1988, w: 

Beatyfikacja o. Honorata Koźmińskiego. W X rocznicę pontyfikatu Jana Pawła 

II, opr. O. Gabriel Bartoszewski OFMCap, Warszawa 1989, s. 32. 
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przyszłość, to wszystko nie załamało go w wierze, trwał z myślą o 

wartościach nieprzemijających - dla Boga i Ojczyzny. 

Pozostawił po sobie zastępy wspólnot apostolskich 

ukrytych przed światem, bez żadnych oznak zewnętrznych: ukryte 

gałęzie wielkiego drzewa honorackiego, tysiące dobrych serc 

zaangażowanych we wszystkich środowiskach naszego kraju, dla 

których O. Honorat był założycielem, nauczycielem, 

przewodnikiem duchowym. 

      Ta krótka publikacja przedstawia w ujęciu alfabetycznym 

życie i powołanie O. Honorata. Każda litera alfabetu zawiera 

treść, która łączy się z życiem Błogosławionego. 

   Niech ta katechetyczna publikacja dopomoże w 

duszpasterstwie i w osobistym zgłębianiu świętości  

O. Honorata, który powiedział: To, co się czyni w czasie, nie 

przemija z czasem, ale istnieć będzie wszystkie czasy
2

.                                      

  Publikacja w dużej mierze opiera się na pismach  

O. Honorata oraz na opracowaniach o Błogosławionym 

Kapucynie. Podstawowym tekstem źródłowym jest „Notatnik 

duchowy” O. Honorata.                                                                                         

                                                ⸞⸞⸞ 

 

       Wezwanie z ziemi rodzinnej - podlaskiej i wyjście w 

nieznane, usłyszałam w czasie uroczystości po-beatyfikacyjnych 

w mieście narodzin bł. O. Honorata w Białej Podlaskiej. 

Wyrosłam na ziemi podlaskiej, wychowałam się w pobliżu słynnej 

parafii unickiej nad Bugiem. W każdym domu podlaskim 

przechowuje się ze czcią ziemię unicką przyniesioną z 

pielgrzymki do Pratulina. Z głęboką wiarą wspomina się 

męczeństwo unitów pratulińskich. Z ogromną wdzięcznością i 

wiarą nawiedza się święte miejsca męczeńskiej śmierci unitów. 

                                                           
2Honorat Koźmiński, Notatnik duchowy, przygotowanie do wyd.: zespół pod 

kierunkiem Gabriela Bartoszewskiego OFMCap, Warszawa 1991, s 517. 

(strony notatnika są cytowane według oryginału) 
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Teraz, z perspektywy 25-lecia ślubów 

zakonnych, bardziej uświadamiam sobie 

kontekst środowiska, z którego wyrosłam 

i wzrastałam, który wpływał na moją 

osobowość i nieustannie wzywa do 

codziennych determinacji. 

 Składam Bogu moje wdzięczne 

serce za dar wezwania do służby w 

Zgromadzeniu Sióstr Pocieszycielek 

Najświętszego Serca Jezusowego 

założonego przez bł. O. Honorata. 

W roku dziękczynienia za osobę i dzieło 

O. Honorata w 100-lecie jego śmierci, 

pragnę ofiarować mój mały wkład w 

postaci tej skromnej publikacji o 

Błogosławionym Założycielu. 

 

                                                ⸞⸞⸞ 

 

             Wdzięczna za dar powołania, pytam często: „Cóż Ci się 

Boże we mnie podobało, że wezwałeś mnie do swojej służby w 

zgromadzeniu ukrytym przed oczami świata?”.  

  Ufam, że dalsze życie będzie odkrywaniem odpowiedzi na 

to pytanie; że będzie ono wypełnione treścią zawierzenia i 

wytrwania do końca – z pomocą Bożą i bł. O. Honorata. 

  Bóg nieustannie rzuca „ziarna pszenicznego powołania” z 

zamiarem jego wzrostu i wydania owocu. 

  Bogu niech będą dzięki za dar Jego wybrania. 

                                           
S. Joanna Anna Mincewicz 

 

    
               
 

 

 

Obraz Najświętszego 

Serca Jezusowego w 

Kaplicy Sióstr PNSJ w 

Warszawie 
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POSTOLSTWO 

       Istotą powołania O. Honorata było apostolstwo, które ocaliło 

życie zakonne od zagłady w zaborze rosyjskim – bezlitośnie 

tłumione, tępione, śledzone i skazane na wymarcie. O. Honorat 

poprowadził ludzi na ścieżki świętości, dla których z czasem 

konfesjonał i kierownictwo duchowe stały się jedynymi formami 

apostolstwa. 

    To apostoł częstej Komunii świętej, nawet codziennej dla tych, 

u których widział głód bliskości z Bogiem. Uważał częstą 

Komunię świętą za najpotężniejszy środek wzmacniający wolę 

ludzką w dążeniu do dobrego. 

      Szczególną cechą apostolstwa O. Honorata było wielkie dzieło 

„apostolstwa środowiskowego”, które wynikało z 

zapotrzebowania na pracę w różnych środowiskach. Potrzeba 

przeciwdziałania szerzącemu się złu podczas zaborów wyzwoliła 

potężny ruch religijny.    

       Poprzez różnorodne dzieła piśmiennicze wypowiadał swojego 

ducha apostolskiego. Pisał dla chwały Bożej i pogłębienia ducha 

religijnego i pobożności. Spuścizna pisarska O. Honorata to setki 

pozycji w druku i w rękopisie. Monumentalne dzieła to słynna: 

„Powieść nad powieściami, 4 tomy w druku, Włocławek 1909-

1910” i ”Św. Franciszek Seraficki. Jego życie, wielkie dzieła, 

duch, dary, pisma i nauki, t. 1-4 Włocławek 1901 - 1913”. Pracę 

pisarską traktował, jako jedno z narzędzi apostolstwa.    

 
                                                     ⸞⸞⸞ 

 

      Bóg w każdym czasie wzywa apostołów do uprawy swojej 

roli. Obdarza ich darami i charyzmatami niezbędnymi do pracy.          

W wielkim ogrodzie Pana – różnorodne kwiaty układają się w 

piękny kobierzec zachwycający oczy. 

Czy moje apostolstwo jest kwiatem w kobiercu Boga?  
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Czy jestem skutecznym apostołem w swoim środowisku? 

Modlitwa    
 Dopomóż, Panie, aby apostolstwo w naszym życiu i w 

naszych czasach trafnie docierało do potrzebujących w naszych 

środowiskach, aby przyczyniało się do odnowy ducha wiary i 

miłości.  

  Módlmy się, abyśmy byli skuteczni w naszych 

środowiskach ze względu na Jezusa.   

      
                                                                            

 IAŁA PODLASKA 

       „Miasto Biała, dawniej Książęca, a teraz Podlaska, gdzie 

przez 208 lat spoczywały doczesne szczątki świętego Jozafata 

Kuncewicza, przygotowało kolebkę dla bł. Honorata”- tak mówił 

arcybiskup Mirosław Marusyn w dniu dziękczynienia za 

beatyfikację O. Honorata
3

. 

 W Białej, 16 października 1829 roku, przyszedł na świat syn 

Stefana Koźmińskiego i Aleksandry z Kahlów. Stefan Koźmiński 

był architektem powiatowym mającym znaczenie w mieście. W 

takich znaczących rodzinach dziecku na chrzcie nadawano więcej 

imion. Tak było w tym wypadku. Dziecku nadano na chrzcie 4 

imiona: Florentyn, Wacław, Jan, Stefan. 

       Pierwsze lata dzieciństwa Wacław (nazywano go drugim 

imieniem) spędził w Białej pod troskliwym okiem matki, która 

wiele czasu poświęcała dzieciom dla ich starannego wychowania. 

Cechowała ją gospodarność, sumienność i religijność; w takich 

wartościach wychowywała swoje dzieci. W Białej Podlaskiej 

Wacław ukończył szkołę elementarną, a gimnazjum ukończył w 

Płocku (wówczas rodzina Koźmińskich mieszkała we 

Włocławku). Potem Wacław, pod wpływem jednego z kolegów, 

                                                           
3Beatyfikacja o. Honorata Koźmińskiego. W X rocznicę pontyfikatu Jana 

Pawła II, opr. O. Gabriel Bartoszewski OFMCap, Warszawa 1989, s. 32. 
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popadł w głęboki kryzys wiary. Następnie rozpoczął studia w 

Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie; podobnie jak ojciec chciał 

zostać budowniczym.  Studiów jednak nie ukończył. 
 

                                                  ⸞⸞⸞ 

          

    Dom, to miejsce gdzie ludzie pod jednym dachem 

przeżywają swoje dobre i złe dni. Gdzie wspierają się wzajemnie 

w miłości. Najwspanialsi ludzie na świecie to rodzice. Oni dają 

życie, wychowują i pielęgnują. Oni tworzą rodzinne „gniazdo”. 

Jak pisklęta garną się pod skrzydła matki, tak dzieci w rodzinie 

czują miłość rodziców, która ich ochrania, prowadzi, uczy i 

wychowuje. Rodzina to nieoceniony skarb; rodzina religijna to 

miejsce wzrastania przyszłych świętych i błogosławionych. 

Wzrastając w religijnej atmosferze, łatwiej nabywamy 

umiejętność – wzrastania w świętości. 
 

Modlitwa 

 Błogosławiony O. Honoracie, pomagaj nam nosić w sobie 

wdzięczność za dar naszych rodziców i rodzeństwa oraz dziadków 

i dalszej rodziny, dzięki którym każdy z nas otrzymał wiarę, 

wykształcenie, odziedziczył zdolności. Niech nie tracimy pamięci o 

naszych przodkach.  

 Módlmy się, abyśmy byli odpowiedzialni w sposób 

szlachetny za drugiego człowieka.                                                                           
 

YTADELA 

     17-letni Wacław w 1846 roku został aresztowany przez 

władze carskie – w związku z podejrzeniem o przynależność do 

spisku – i osadzony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej.  

Spędził tam 11 miesięcy, przeżył ciężką chorobę (tyfus), w czasie, 

której doznał głębokiego, wewnętrznego przeżycia – 

umacniającego jego słabą dotychczas wiarę.  

  Śledztwo w sprawie udziału Wacława w spisku uwolniło go 
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od zarzutu; został zwolniony 27 marca 1847 roku. 

    Cytadela była dla przyszłego O. Honorata bolesnym 

wspomnieniem i bodźcem do nieustannego upokarzania się przed 

Panem, gdyż w załamaniu psychicznym dopuścił się 

bluźnierczego pytania do Boga: „Toś Ty jest Bóg?”. Ostatecznie 

jednak Cytadela stała się miejscem jego nawrócenia, które przeżył 

15 sierpnia 1846 roku. 

  Z Notatnika duchowego O. Honorata dowiadujemy się o 

tym, że nawrócenie zawdzięcza swojej matce, która błagała Matkę 

Bożą za nim. 

  „Modlitwa mojej matki ziemskiej i opieka Matki mojej 

niebieskiej, tamtej objawiona, ocaliły mnie. Uzdrawiając, Pan 

Bóg cudownie uzdrowił jeszcze cudowniej duszę moją; 

wyprowadzając mnie z więzienia, wywiódł razem ze straszniejszej 

niewoli szatańskiej; z piekła duszę wybawił”
4

. 

  Tajemnicza wizja, której doznał w Cytadeli, wpłynęła 

znacząco na przemianę wewnętrzną i zostawiła głęboką potrzebę 

upokarzania się przed Bogiem do końca życia. Jeszcze na krótko 

przed śmiercią klęczał na podłodze przed braćmi i wyznawał:  

 „Wy nie wiecie, ojcowie i bracia, jakiego grzesznika 

mieliście między sobą, jam w młodości zaparł się Boga!”
5

. 

 

                                                              ⸞⸞⸞   
 

        Jakże lubimy powtarzać słowa św. Jana Pawła II, że „każdy 

z nas ma swoje Westerplatte”, można by powiedzieć, że każdy z 

nas ma też swoją Cytadelę, to jest miejsce, w którym upokorzony 

wraca do pierwotnej miłości Boga i ma potrzebę naprawy. To 

takie duchowe zmaganie i wznoszenie swojej duszy do wartości 

wyższych. 
 

                                                           
4Honorat Koźmiński, Not. duch., s. 5. Por.. Ewa Jabłońska Deptuła, Trwanie i 

budowa. Honorat Koźmiński, kapucyn, Warszawa 1986 s. 16. 
5 Maria Werner. O. Honorat Koźmiński, Poznań-Warszawa 1972, s. 607 
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Modlitwa 

       O. Honoracie, proś z Maryją za ludźmi młodymi oraz za tymi, 

którzy w chwilach załamań życiowych sami zmagają się z 

trudnymi doświadczeniami, aby dotarła do nich łaska miłosierdzia 

i nawrócenia oraz szczerej pomocy innych ludzi. 

 Módlmy się, abyśmy nie zmarnowali codziennej szansy 

danej przez Jezusa i wdzięczni byli za dar wiary. 
 
 

  UCHOWOŚĆ 

       Wyrazistym rysem duchowości O. Honorata było traktowanie 

siebie z całym realizmem. Jego droga do świętości naznaczona 

była mozołem (bez wzlotów, ekstaz), prostotą, cichością, 

cierpliwością, bohaterską wytrwałością oraz ogromną pokorą. 

  Podstawowym nurtem duchowości O. Honorata był duch 

franciszkański, który wypływał z ducha Zakonu, ale też z 

osobistego umiłowania św. Franciszka. Na jego wzór pragnął 

upodabniać się do Chrystusa. 

  Chrystocentryczna duchowość wyrażała się w kulcie Jezusa 

uniżonego dla nas w żłóbku, w kulcie Chrystusa ukrzyżowanego i 

eucharystycznego, w czci Najświętszego Oblicza, w kulcie Serca 

Jezusowego.  

 Kult Najświętszego Sakramentu wiązał ściśle  

z Mszą św. (z częstym nawiedzaniem Więźnia Miłości – 33 razy 

dziennie dla uczczenia 33 lat życia Zbawiciela – w 

Przenajświętszym Sakramencie). 

  Inne wyznaczniki jego duchowości: 

 Kult świętych (na każdy rok obierał szczególny sposób czczenia 

Chrystusa i Jego Matki, a swój wysiłek wewnętrzny i zewnętrzny 

oddawał pod patronat jednego ze świętych) 

 „Życie dla Boga”- obmyślanie każdej czynności tak, aby cały 

dzień stanowił nieustanną modlitwę. „Świętości nie zdobywa się 

zrywami emocjonalnymi, ale konsekwentnie – dzień po dniu, 
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godzina po godzinie, minuta po minucie”. „Służącym Bogu 

wszystko dopomaga do dobrego”. 
 

  W duchowości O. Honorata wyodrębnia się też rys 

Maryjny: 

 Coroczna „reforma życia” z oddaniem życia Maryi (wszystko z 

Maryją i przez Nią: Tuus Totus). 

 Niewolnictwo miłości – akt napisany własną krwią. 

  

 Poza tym cechowała go bezkompromisowość, rzetelność w 

demaskowaniu złego w sobie, swoich słabości. Dbał o równowagę 

wewnętrzną, miał poczucie najgłębszej wdzięczności, że Bóg go, 

„wielkiego grzesznika”, raczył powołać do swojej służby
6

.. 

        O. Honorat był niezmordowanym głosicielem Słowa 

Bożego zarówno na ambonie, jak i w pracy pisarskiej. 

 Duchowość O. Honorata kształtowała się na modlitwie; 

wiele godzin poświęcał na poufną rozmowę z Bogiem. 
 

                                                   ⸞⸞⸞ 

 

       Budowanie własnej duchowości, to żmudna praca każdego 

dnia. Wypływa ona z umiłowania Boga i Jego praw, Jego Matki i 

Świętych danych nam ku pomocy. Każdy dzień, to „nowa cegła” 

dołożona do wielkiej budowli świętości Kościoła, to nowa szansa 

wzrastania w świętości osobistej, danej nam przez Boga. 

 Czy wykorzystuję ją tak, jak chce Bóg? 

 Czy stanowię dobre wzmocnienie muru Kościoła poprzez swoje 

czyny, modlitwę, apostolskie działanie dla sprawy Boga w 

świecie? 
 

Modlitwa 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, za ogromną 

różnorodność charyzmatów i dróg świętości. Módlmy się, abyśmy 

                                                           
6Honorat Koźmiński, Not duch, s. 491. 



15 
 

odczytywali w świetle Ducha Świętego swoje osobiste powołanie   

do świętości i doskonale pełnili Wolę Boga w swoim życiu. 
 

 WANGELIZACJA PRACY  

        Właściwe wykonywanie pracy było dla O. Honorata 

praktycznym wykładnikiem Ewangelii. Jako przymiot dobrej 

pracy uważał pracę wykonaną porządnie i w swoim czasie, 

sumiennie.   

 Zachęcał do pilności w pracy dla Jezusa: w duchu pełnienia 

Woli Bożej; jako czynnik umartwienia i wynagrodzenia; jako 

osobiste uświęcenie; jako podstawowa służba bliźniemu, a więc 

wprowadzenie w życie przykazania miłości. 

 

                                             ⸞⸞⸞ 
 

       Dawanie siebie jak chleb każdego dnia z nowym zapałem, 

nie zważając na trud dawania. Każda chwila mojego dawania 

innym powinna mieć smak świeżego chleba, łamanego w razie 

potrzeby, jako kęs pożywienia, dającego zdrowie i życie. 

 Każdy ma prawo ułamać pachnący, świeży kęs, aby 

skosztować i zaspokoić pragnienie głodu. To alegoryczny sens 

ewangelicznej pracy; bycie dla innych ze względu na Boga, 

uświęcenie swojej pracy, miejsca pracy, osób współpracujących. 
 

Modlitwa 
 Uwielbiam Cię Jezu, w codziennej, mozolnej pracy dla 

dobra i zbawienia drugiego człowieka. 

 Módlmy się, abyśmy dzięki naszej pracy – uszlachetniali ten 

świat, ofiarując swoją miłość za darmo. 
 

„ ENOMEN O. HONORATA” 

        Fenomen pracy apostolskiej O. Honorata polegał na tym, że 
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zakładał Zgromadzenia na miarę i potrzebę czasów. Pierwsze było 

Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Cantalice (felicjanki) założone 

w Warszawie 21 listopada 1855 roku, przy współudziale Angeli 

Truszkowskiej
7
.  

 O. Honorat był dla sióstr spowiednikiem i kierownikiem 

duchowym, mistrzem i autorem ustaw.  Zgromadzeniu zaszczepił 

duchowość franciszkańską. W 1860 roku wewnątrz ruchu 

felicjańskiego wyłoniła się grupa kontemplacyjna sióstr 

klauzurowych, z którego z czasem uformowały się Mniszki 

Klaryski Kapucynki. 

 Wobec bardzo niesprzyjających warunków w ówczesnej 

Polsce, charyzmatyczny kapucyn pod natchnieniem Ducha 

Świętego powoływał do istnienia zgromadzenia ukryte, bez oznak 

zewnętrznych.  

  

  2 lutego 1874 roku powołał do istnienia Siostry 

Posłanniczki Królowej Serca Jezusowego – z zadaniem 

oświatowo-wychowawczym. 
 

 7 października 1878 roku powołał Zgromadzenie Sióstr 

Służek NMP Niepokalanej – z zadaniem pracy wśród ludu 

wiejskiego. 
 

 8 kwietnia1881roku powołał Zgromadzenie Córek Matki 

Bożej Bolesnej (serafitki) – z zadaniem opieki nad ubogimi, 

ułomnymi, dziećmi potrzebującymi pomocy pierwotna ich nazwa 

Siostrzyczki Ubogich; w 1891 roku przeniosły się do Krakowa, 

przyjęły habity franciszkańskie). 

 

 26 kwietnia1882 roku powołał Zgromadzenie Sióstr 

Franciszkanek od Cierpiących – z zadaniem opieki nad chorymi. 

 12 listopada 1882 roku powołał Zgromadzenie Sióstr 

                                                           
7Ewa Deptuła – Jabłońska, Trwanie i budowa. Honorat Koźmiński, kapucyn 

(1829-1916), Warszawa 1986, s..41-47. 
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Westiarek Jezusa – z zadaniem przygotowywania szat 

liturgicznych i troski o czystość świątyń. 
 

 8 grudnia 1884 roku powołał Zgromadzenie Sług Jezusa – 

z zadaniem opieki moralnej nad służącymi. 
 

 8 grudnia1885 roku powołał Zgromadzenie Córek 

Najczystszego Serca Maryi – z zadaniem nauczania dzieci. 
 

 10 grudnia 1887 roku powołał Zgromadzenie Sióstr 

Najświętszego Imienia Jezus– z zadaniem wykonywania pracy 

rękodzielniczej. 
 

 4 października 1888 roku powołał Zgromadzenie Małych 

Sióstr Niepokalanego Serca Maryi – z zadaniem pracy w 

fabrykach. 
 

 21 listopada 1888 roku powołał Zgromadzenie Sióstr 

Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza – z zadaniem 

wynagradzanie zniewag wyrządzanych Najświętszemu Obliczu. 
 

 12 listopada 1889 roku powołał Zgromadzenie Sióstr 

Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych – z zadaniem pomocy 

zmarłym w czyśćcu. 
 

 21 listopada 1891 roku powołał Zgromadzenie Córek 

Maryi Niepokalanej – z zadaniem pracy w miastach. 
 
 19 marca 1894 roku powołał Zgromadzenie Sióstr 

Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego – z zadaniem 

prowadzenia czytelni katolickich. 
 

 21 listopada 1895 roku powołał Zgromadzenie Sióstr 

Służebnic Matki Dobrego Pasterza – z zadaniem opieki nad 

dziewczętami moralnie zaniedbanymi. 



18 
 

„Rób, co możesz, a Bóg za Ciebie uczyni, czego Ty nie możesz”
8

. 

 

                                                                ⸞⸞⸞ 

 

  Każdy kamień w mozaice ma swoją wartość i 

zastosowanie; każdy wpływa na piękno całości mozaiki. 

Różnorodność zakonów i zgromadzeń w mozaice Pana ma 

podobne znaczenie – wpływa swoją różnorodnością na jedność i 

piękno w Kościele, godne podziwu i zachwytu. 

 Czy przyczyniam się owocnie do piękna i świętości 

Kościoła?  

Czy moje powołanie mogę porównać z drogocennym kamieniem 

w tym Bożym działaniu? 

 

Modlitwa 

 Módlmy się, abyśmy wszyscy i każdy z osobna wielbili 

Dobrego Boga za dary wlane w każdą ze wspólnot honorackich, 

działając wedle zadanych charyzmatów. 
 

ŁÓD BOGA 

        Świątobliwy kapłan i kapucyn odkrywał w sobie i w każdej 

duszy osobistą drogę do Boga. Wielki napływ ludzi do 

konfesjonału O. Honorata dowodził głodu świętości, 

autentycznego dążenia do Boga w różnych środowiskach. 

O. Honorat ten głód świętości Boga zaszczepiał w swoich 

penitentach, sam żyjąc Bogiem. 

   Arcybiskup Achilles Ratti – nuncjusz apostolski w Polsce, 

późniejszy papież Pius XI – w sprawozdaniu o stanie Kościoła w 

Polsce (w roku 1918) powiedział, że O. Honorat „wymyślił plan 

powołania rodzin życia zakonnego dla wszystkich klas, zawodów i 

sfer społecznych (...) tak, że każde środowisko i stanowisko 

                                                           
8 Honorat Koźmiński, Wybór Pism. cz. II, s. 211 
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otrzymało swoją cząstkę tej boskiej soli, a tym samym, całe 

społeczeństwo niezauważalnie przez nią przeniknięte i nasycane, 

stawało się coraz lepsze”
9

.. 

 

                                                     ⸞⸞⸞ 

 

     Głód Boga wzrasta tam, gdzie wzbudza się zachwyt pięknem 

Boga i Jego przykazań. Posiadanie w nadmiarze dóbr tej ziemi nie 

sprzyja rozwijaniu wyższych wartości. 

  Karmienie się Bogiem, czyli życie Eucharystią, powoduje 

w nas ten głód Boga; ciągłego z nim przebywania i korzystania z 

Jego Boskiej mocy. 

 Czy moim pokarmem jest codzienna Eucharystia? 

Czy ona zmienia moje życie? 
 

Modlitwa 

 Módlmy się, abyśmy byli zaangażowani w duchu świętości 

dla siebie i innych. 

 Nie lękajmy się świętości jak głosił św. papież Jan Paweł II, 

ona na pewno kosztuje, ale wszystko, co ma wartość większą od 

przeciętnej- więcej kosztuje. 

 

 
 

ONORAT 

Życie zakonne rozpoczął 21 grudnia 1848r. w 

Lubartowie. Przyjmując kapucyński habit, 

otrzymał imię Honorat.  
 Po ukończeniu studiów teologicznych, 

przyjął święcenia kapłańskie 27 grudnia 1852 

                                                           
9 Achilles Ratti (Pius XI), Sprawozdanie o stanie Kościoła w Polsce do Stolicy 

Apostolskiej w 1918 r.., w: Acta Nuntiaturae Poloniae, vol 57, er. S. Wilk, vol 

3, Romae 1997, s. 108 
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roku. Niedługo potem został mianowany profesorem retoryki, 

sekretarzem prowincjała, lektorem teologii, komisarzem Polskiej 

Prowincji Kapucynów. 

       Żył w czasach bardzo trudnych i wyjątkowych, w 

najcięższym okresie prześladowań polskości i Kościoła. 

  „Wielki budowniczy dusz”, mając nadzieję wbrew nadziei, 

potrafił wznosić gmach świętości w duszach ludzkich, jako 

podwalinę prawdziwej wolności. Stał się znakiem zwycięstwa w 

trwaniu, mimo że u kresu życia wydawało mu się, że wszystko, co 

zbudował, legło w gruzach. Ufał jednak wbrew nadziei. Nadziei, 

która nie zawiodła. 

 Dziś imię O. Honorata, jako błogosławionego można 

wymieniać w kanonie Mszy św. 

 Święty Jan Paweł II, papież Polak 16 października 1988 

roku wyniósł O. Honorata do godności Błogosławionego. W 

homilii beatyfikacyjnej Ojciec Święty powiedział:  

 „Dziś odbiera chwałę ołtarzy w Kościele. Pokazuje nam, jak 

odczytywać „znaki czasu”. Jak trwać po Bożemu i działać w 

naszych trudnych czasach. Uczy, jak w duchu Ewangelii 

rozwiązywać trudne sprawy i zaradzać ludzkim potrzebom u 

progu trzeciego tysiąclecia od czasu, gdy „Syn Człowieczy nie 

przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na 

okup za wielu” (por. Mk 10,45)
10

. 

 

                                                      ⸞⸞⸞ 

 

     Każde imię nosi w sobie konkretne zadanie i powołanie. 

Nosimy imiona świętych, którzy poprzedzili nas w drodze do 

nieba. Radujemy się z naszych imion chrzcielnych. Zmieniamy je 

wraz z podjęciem życia zakonnego – na znak nowego życia. 

 Zawsze jednak pamiętajmy, że nasze imię nosi w sobie 

zadatek świętości. Trzeba tylko pracować nad jego rozwojem. 
                                   

                                                           
10 Homilia Ojca św. Jana Pawła II podczas Mszy św. Beatyfikacyjnej, w: 

Beatyfikacja O. Honorata Kośmińskiego, s. 19. 
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Modlitwa 
 Módlmy się, aby nasze imiona były zapisane w niebie, dzięki 

miłości, wierze i ufności, jakie nosimy w sobie. Abyśmy wykonali 

misję, jaką wraz z imieniem zlecił nam Bóg w stopniu 

zachwycającym Boga.  

 Dziękujmy Bogu za dar świętości kolejnego Polaka – 

patrona zawierzenia i wytrwania – bł. Honorata Koźmińskiego.     

 

 

NWIGILACJA 

        Trzymano Kościół w poczuciu 

strachu i zagrożenia, gnębiono 

zakonników i cały Zakon Kapucynów 

rewizjami i przesłuchaniami. Wysłano 

nawet „zakonnika do specjalnych 

poruczeń”; miał donosić władzom 

carskim, co dzieje się we wspólnocie 

zakonnej. Stosowano wszelkie możliwe 

restrykcje, 

aby utrudnić normalne życie zakonne.  

Wspólnota kapucyńska jednak – mimo 

prześladowań caratu, a nawet niektórych 

kręgów duchowieństwa – trwała i przetrwała. Inwigilacja 

dotyczyła kapucynów zesłanych do Zakroczymia i do Nowego 

Miasta. Szczególnie zaś pod lupą rosyjskiego zaborcy był O. 

Honorat – „niebezpieczny zakonnik”. 
 

 „Często bywa na świecie, że co nas spotyka ze złości 

ludzkiej, to właśnie Dobroć Boża na dobre nam obmyśliła; i co tu 

się dzieje niesprawiedliwie, to u Boga potwierdzone jest 

najsprawiedliwszym wyrokiem”
11

.  

                                                           
11 Maria Grunt, Myśli Błogosławionego Honorata Koźmińskiego, Mariówka 

Figura O. Honorata -

Nowe Miasto n/Pilicą 
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                                                                    ⸞⸞⸞ 
 

       Drogi Pana nie są naszymi drogami i myśli Jego nie są 

naszymi – On zna czas i wie, co jest najlepsze dla człowieka. 

Każdy z nas ma w swoje życie wpisane tajemnice Boga, które 

trudno nam zrozumieć, a których doświadczamy w życiu. 

Szczególnie trudno jest nam odczytywać tajemnice niezrozumiałe, 

niejasne, pozostawione do wyjaśnienia w czasie. 

   

 Sztuka świętości, to trwanie pomimo przeciwności. 
 

Modlitwa 

O Panie, przez wiele utrapień trzeba nam przejść. 

Kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony. 

Służącym Bogu, wszystko pomaga do dobrego. 

Naucz nas, Panie, cierpliwości w przeżywaniu codzienności. 

Pomóż zamieniać przymus zewnętrzny na wewnętrzną  

potrzebę serca rozmiłowanego w Bogu. 
 

EZUS CHRYSTUS 

      O. Honorat wypełnił swoje życie Bogiem. Jezus Chrystus był 

dla niego wszystkim od czasu, gdy doświadczył Jego mocy w 

przeżyciach więziennych. Wdzięczny za dar odzyskania wiary, 

nieustannie trwał w niej z wdzięcznością. 

  „Gdy byłem w Cytadeli, zamiast się upokorzyć, poznać 

swoje straszne grzechy to jeszcze wymówki Mu (Bogu) robiłem, że 

mnie nie ratuje (...). Matka Boża ubłagana przez moją matkę, (bo 

sam nie myślałem o poprawie), przyczyniła się do Pana Jezusa, iż 

przyszedł do mnie do celi więziennej i łagodnie do wiary 

przyprowadził (...)
12

. 

                                                           
2016, s. 34. 
12 Not. Duch. s. 545 
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 W Notatniku duchowym, czytamy wiele pięknych myśli, 

które wypłynęły z głębi jego serca, jako cenne wskazówki do 

życia. 
 Celem naszego życia Chrystus, do Niego mają się kierować 

nasze myśli, uczucia, obcowanie, zamiłowania
13

.  

 Życie nasze powinno mieć za cel – łaskę Chrystusa, za 

regułę – naukę Chrystusa, za przedmiot dążeń – osobę 

Chrystusa”
14

.  

          W Chrystusie znajdziesz wszystko, czego szukasz i 

pragniesz. 

 „Jezus zajmie się każdą duszą bez wyjątku, czy to gorliwą, 

czy oziębłą, zarówno odwodząc ją od złego, jak prowadząc drogą 

postępu w miłości ku Niemu. A z taką pilnością to czyni, jak gdyby 

ona jedna była na świecie wciąż układa rzeczy tak pomyślnie, jak i 

przeciwnie, które by mogły do tego posłużyć. Całym zajęciem Jego 

jest otoczyć każdą duszę miłosną siecią, aby ułowić jej serce; a 

kiedy uparta ciągle targa tę sieć i rozrywa ją w wielu miejscach, 

rozpoczyna On na nowo swoje dzieło i przysposabia nową siatkę, 

która by duszę skutecznie usidlić mogła. Słodko pomyśleć, że 

jesteśmy w takiej opiece Pana Jezusa, i wielkie to szczęście dla 

nas, że jak sam nas zapewnił, ani na jedną chwilę obejść się bez 

Niego nie możemy, i że Go znajdujemy wszędzie zajętego 

przysposabianiem nowych więzów swojej miłości”
15

. 

W jednej z książek, utożsamiając się niejako ze św. Pawłem, 

tajemniczo napisał: 

  „Znaliśmy człowieka, który przez nieszczęśliwe szkolne 

wychowanie, straciwszy wiarę, żył długo bez pamięci na Boga. 

Jednego razu zostając w samotności, uczuł dotykalnie, jakby 

                                                           
13  Not. Duch. s. 458 
14 Tamże, s. 458 
15 M. Grunt, Myśli bł. Honorata, Mariówka 2016, s.29-30;

 

 

. 
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Oblicze Boże na nim spoczęło; wtedy odezwał się słowy od dawna 

niewymawianymi „Ojcze nasz”. Odtąd wiara powoli, ale coraz 

bardziej wracała do jego serca i w końcu przywiodła go do 

poświęcenia się Bogu na służbę” 
16

. 
 

Modlitwa 

 Jezu Chryste, nasz Zbawicielu. Ty uczyniłeś bł. Ojca 

Honorata nieugiętym świadkiem Twojej Ewangelii pośród 

przeciwności, spraw, aby życie jego duchowych córek, oddanych 

Tobie w konsekracji zakonnej, było dla dzisiejszego świata żywym 

znakiem prawdziwych wartości, które nie przemijają i są znakiem 

wiecznego szczęścia. Tobie chwała przez wszystkie wieki wieków.  

Amen. 

 

ONFESJONAŁ  

 W Zakroczymiu w 1867roku O. Honorat zaprojektował dla 

siebie konfesjonał – w formie szafy, z trzema drzwiami, – który 

chronił penitentów przed podsłuchami. Przyciągał on wiernych ze 

wszystkich stron Polski. Jednocześnie stał się najwyszukańszym 

narzędziem tortur. Duszność, ciemność, bezruch, długie godziny, 

dnie i miesiące w takim stylu spowiadania były przyczyną 

poważnych schorzeń O. Honorata, które w końcu ostatnich 10 lat 

życia uniemożliwiły mu całkowite poruszanie się. 

 O. Honorat przez ponad 50 lat, codziennie służył od rana do 

późnego wieczora, z przerwą na modlitwy i obiad. Konfesjonał z 

natury miejsce ukryte, wyciszone, pełne koncentracji, skupienia, 

przez posługę O. Honorata stał się miejscem skutecznego 

oddziaływania duszpasterskiego, znanego i głośnego nie tylko w 

Warszawie, Zakroczymiu, ale też w Nowym Mieście. 

 Umiejętność kierowania duszami ludzkimi dojrzewała  

                                                           
16  Honorat Koźmiński, Nowy dar Jezusa, Kraków 1891, 233. 
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u O. Honorata w konfesjonale. W tym tajemniczym miejscu 

dokonywały się rzeczy wielkie, prowadziły do rozbudzenia 

religijnego i uwrażliwienia na drugiego człowieka. 

 

                                                 ⸞⸞⸞ 

 

      Świeca jest po to, aby rozświetlała ciemności nocy kosztem 

ciągłego spalania się. Jakże pasuje do życia Błogosławionego, 

który podobnie „spalał się” w konfesjonale aż do całkowitego 

wyczerpania i unieruchomienia, pozostawiając po sobie blask 

świętości, ogromnego zawierzenia i wytrwałości. 
 

Modlitwa 

       Módlmy się o gorliwych szafarzy sakramentu pojednania i 

przebaczenia, aby Chrystus mógł dotrzeć ze swoją łaską do 

najbardziej potrzebujących Jego miłosierdzia. 

Dziękujemy Ci, Boże, za każdy konfesjonał, w którym dokonują się 

rzeczy wielkie w duszach ludzkich przez posługę kapłanów. 

 

 IKWIDACJA ZAKONÓW 

        W okresie rozbiorów Polski zamknięcie klasztorów, – jako 

„rozsadników buntu” – było systematycznie przygotowywane 

przez specjalną komisję carską od pierwszych miesięcy1864 roku. 

Liczbę klasztorów miano zredukować do ściśle określonego 

minimum. W perfidnym nakazie carskim z 8 listopada tego roku 

drobiazgowo rozplanowano przewóz zakonników konwojem. 27 

listopada o jednej godzinie – między 21.00 a 22.00. – wszystkie 

klasztory zostały otoczone. Kapucyni warszawscy, wraz z O. 

Honoratem, zostali z ul. Miodowej przewiezieni nocnym 

konwojem do Zakroczymia. Na roczne utrzymanie zakonnika 

wyznaczono 40 rubli.  Zaś każdemu zakonnikowi, który opuści 

granice Królestwa, proponowano 150 rubli. 

  Możliwości pracy duszpasterskiej były systematycznie 

ucinane. Zakonnicy skazani byli na wegetację i brak perspektywy 
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oddziaływania kapłańskiego. W tej sytuacji wyjazdy za granicę 

Królestwa były rozważane. Wtedy O. Honorat stanowczo 

wstrzymał zakonników słowami: „Żaden nie wyjedzie! Tu nas 

Pan Bóg chce mieć, a więc tu pracować będziemy!”
17

. 

  Władze carskie zabroniły przyjmowania nowych 

kandydatów do zakonów z myślą o całkowitej ich likwidacji.   

Pomimo różnorodnych zabiegów władz carskich, inwigilacji, 

życie nie przestało istnieć, lecz zyskało nową formę – życia 

ukrytego. Wynikało ono z ducha czasów, ale swoją głębię 

czerpało z życia ukrytego Jezusa i Maryi w Nazarecie. Duch 

Święty natchnął O. Honorata do zrealizowania Bożego zamiaru w 

postaci tworzenia zakonów niehabitowych. Zapaliły one ogień 

apostolskiego czynu. Nowe wspólnoty oświetliły ciemne czasy 

zaborów w naszej Ojczyźnie płomieniami chrześcijańskiej 

nadziei, mocy i wytrwania. 
 

                                                      ⸞⸞⸞ 

 

 Jan Paweł II podczas uroczystości beatyfikacji O. Honorata 

użył słów zaczerpniętych z pamiętnika J. Chudzyńskiej, gdy 

mówił: 

  Jakże wymowne jest jego zawierzenie: (…) „trzeba bardzo 

gorąco się modlić, Pan Bóg czegoś chce ode mnie (…) coraz 

częściej zgłaszają się do mnie dusze różnego stanu i 

wykształcenia, wolne, i proszą o kierunek, o wstąpienie do 

klasztoru, a nade wszystko mówią mi, abym im pozwolił złożyć 

ślub czystości. Klasztorów nie ma, dokąd i jak te dusze kierować? 

 Przede wszystkim za granicę odsyłać je nie godzi się, boć to 

owoc tutejszy, tu powinny zostać, nie godzi się ogałacać tej ziemi z 

dojrzałego, najpiękniejszego owocu, który ona wydała. Co tu 

zostanie, gdy usuniemy dusze święte, powołane? Coś Bóg chce, 

coś zaradzi (…). Módlcie się i wy, abyśmy wyprosili, światło Boże, 

                                                           
17 J. Chudzyńska, Pamiętnik- rękopis, s. 10-11; Ewa Jabłońska Deptuła, dz, cyt. 

s. 73. 
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aby Bóg objawił, co chce, abyśmy uczynili dla tych dusz”
18

.  
 

Modlitwa 

 Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu za dary  

i charyzmaty dane i zadane zgromadzeniom poprzez założycieli w 

Duchu Świętym. Módlmy się, aby święci każdego czasu byli 

umocnieniem narodu, szczególnie w czasach trudnych dla ludzi 

wiary i religijnych tradycji. 
 

 ASKA  BOŻA 

 

       Nawrócenie O. Honorata w Cytadeli to działanie łaski Bożej, 

której tam doświadczył. Ono związało go z życiem duchowym i 

nieustannym nawracaniem się. 

   Bóg nieustannie napełnia swoje stworzenia łaską, na którą 

nie zasługują. Taka jest miłość naszego Stwórcy. Łaska, – jako 

dar, wyraz miłości Boga do człowieka.  

 O. Honorat pisał: 

  „Uzdrawiając mnie Pan Bóg cudownie, uzdrowił jeszcze 

cudowniej duszę moją, wyprowadzając mnie z więzienia, wywiódł 

razem ze straszniejszej niewoli szatańskiej i z piekła duszę 

wybawił. Wracając mnie familii, wrócił Kościołowi i nowym 

życiem udarował”
19

. 

 Dziękuję za łaskę powołania do Serafickiego Zakonu, za 

wprowadzenie do tego raju rozkoszy, w którym nigdy żadnej 

boleści nie doznałem, i za to niewymowne szczęście, iż mi pozwolił 

tyle lat przeżyć pod jednym dachem ze sobą i służyć sobie, dając 

mi zrozumieć wielki zaszczyt tej służby, którą cenię nad wszystko, i 

gdyby mi było wolno wybierać tysiąc razy rodzaj życia, zawsze 

bym sobie wybrał ten Zakon Seraficzny, w jakimkolwiek by stanie 

                                                           
18 Jan Paweł II, Homilia beatyfikacyjna. 
19 Not. Duch. , 625. 
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pozostawał. Dzięki składam za wszystkie łaski duchowe, w tym 

stanie odebrane”
20

. 

 

 „Łaska nie tylko nas uświęca (…); daje nam jedne 

najwyższe szczęście, jakie w tym życiu posiąść możemy.(…). Co 

więcej, wskutek balsamu łaski wszelkie cierpienie i niepowodzenie 

staje się dla prawdziwych synów Bożych nie tylko łatwym, lecz 

nawet słodkim i pożądanym, uważają się oni, bowiem za 

szczęśliwych, jeżeli mogą coś wycierpieć dla Boga i dla nieba. 

Gdy więc łaska przemienia wszelką gorycz w pociechę, cierpienia 

w perły, smutki w radości, gdy daje nam ów niepojęty pokój 

niebieski, którego świat dać nie może, gdy już tutaj na ziemi 

dozwala nam używać zjednoczenie z Bogiem, a nadto cieszy nas 

słodką nadzieją, co do szczęśliwości wiekuistej, czyż, zatem nie 

słusznie mówimy, że jeszcze w tym życiu stanowi ona prawdziwe 

szczęście nasze
21

.  
                                                         ⸞⸞⸞ 

                                                        

 Życie ludzkie zawiera w sobie etapy przechodzenia od łaski 

do grzechu, pasma wydarzeń, splotu różnych sytuacji. Czyż nie są 

one łaską Bożą w naszym życiu? Z perspektywy czasu jesteśmy 

zdolni, aby nadać tym wydarzeniom sens w Bogu.  Czasami 

kusimy się o porównywanie z innymi, pytamy: „dlaczego spotyka 

to mnie?”. O. Honorat nie stawiał zbędnych pytań, ale wdzięczny 

za łaskę Boga, dziękował i przepraszał, upokarzał się. 

 Czy masz serce, które potrafi dziękować za łaski, i te łatwe, 

i trudniejsze, a nawet za te całkiem niezrozumiałe? 

 

Modlitwa 

 Dziękuję wreszcie Bogu memu za wszystkie łaski 

niewiadome i zachowanie mnie od niebezpieczeństw i 

nieprzyjaciół ukrytych. Upadając pokornie do podnóżka Tronu 

                                                           
20Tamie, s. 625 
21 (Powieść nad Powieściami, seria I, Włocławek.1909, s. 91). 
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Przenajświętszej Maryi Panny, wyznając, iż te wszystkie łaski 

przyszły mi przez wszechwładną Jej Opiekę i przemożne 

pośrednictwo, z serca przejętego wdzięcznością składam Jej, 

dzięki, że mnie przez całe życie moje tak szczególną i 

Macierzyńską Opieką otaczać raczyła. Jej, bowiem głównie 

przypisuję łaskę nawrócenia, powołania, zachowanie w tylu 

niebezpieczeństwach, co szczególnej w tym ostatnim się objawiło i 

błogosławieństwo w tylu pracach, na co mam bardzo wyraźne 

dowody, i pragnę, aby Ją wszystkie stworzenia wielbiły i czciły na 

wieki”
22

.  

Amen. 
 

ARYJA 

         Oddawanie czci Maryi to cecha O. Honorata wyróżniająca 

jego drogę zakonną. Czcił Maryję we wszystkich Jej tajemnicach, 

łącząc tradycyjnie z kultem swojego Zakonu ( Niepokalane 

Poczęcie, macierzyństwo, kult – Niepokalanego Serca Maryi, 

Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Bolesnej). 

 Niewolnictwo Maryi – to coroczne oddawanie się Jej. Znane 

jest trzykrotne ślubowanie O. Honorata Maryi: w 1862 roku, – 

jako Głównej Opiekunce, w 1868 roku, – jako Mistrzyni, w 1871 

roku, – jako Matce, Pani i Właścicielce Zakonu. 

  Czcił Maryję w szczególny dla siebie sposób. W soboty i 

dni poświęcone Matce Bożej zachowywał post i umartwiał się. 

Niczego nie zaczynał bez prośby o radę Maryi, Jej pomoc i 

błogosławieństwo. Taka forma nabożeństwa wyrastała z 

osobistych i głębokich potrzeb O. Honorata. Był wielkim 

czcicielem Matki Bożej Częstochowskiej. Z kultem Matki Bożej 

Pani Jasnogórskiej wiązał nadzieję odrodzenia narodu i 

odzyskania wolności. Zorganizował wielką pielgrzymkę 

narodową do Jej sanktuarium w Częstochowie, pomimo że sam 

                                                           
 22  Not. Duch., s. 626-627 
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przebywał zamknięty w klasztorze w Nowym Mieście. Skutecznie 

działał w ustanowieniu święta Matki Bożej Częstochowskiej. 

 Naród, który tak żywo kocha Maryję, nigdy zginąć nie może, 

wart jest istnienia na chwałę Bożą; naród taki jest bliski 

dotykalnej opieki Maryi
23

. 

 

  „Zdrowaś Maryjo” nie powinno nigdy zniknąć na ustach 

naszych, a przynajmniej w sercach naszych. Wszyscy powinni być 

przejęci tą myślą, że całą nadzieję w Niej pokładamy i od Niej 

oczekujemy cudownej pomocy „
24

. –  pisał w liście okólnym w 

1906 roku.  A w innym miejscu: 

 Wybieram Ciebie dzisiaj wobec całego Dworu Niebieskiego 

na moją Matkę i Mistrzynię. Tobie oddaję i poświęcam, tytułem 

niewolnictwa, moje ciało i moją duszę, moje dobra wewnętrzne i 

zewnętrzne (…), dając Ci całkowicie i zupełnie prawo rozrządzać 

mną i wszystkim, co do mnie należy, bez wyjątku, według Twego 

upodobania, na większą chwałę Boga, w czasie i w wieczności”
25

. 
 

                                                  ⸞⸞⸞ 

 

      Miłość matki do małego, bezbronnego dziecięcia i dziecka do 

matki to najpiękniejszy przykład miłości na ziemi – czysta, 

bezwarunkowa, piękna. Nasza miłość do Maryi winna mieć cechy 

takiego poświęcenia – pełnej, czystej, oddanej, bezwarunkowej 

miłości – dla Matki naszego Pana, Królowej nieba i ziemi, 

Oblubienicy Ducha Świętego. 
 

Modlitwa 

 Maryjo i Matko nasza, bądź z nami w każdy czas, pozwól 

nam jak najpiękniej czcić i miłować Cię, jako naszą Matkę i 

                                                           
23 Honorat Koźmiński, Pisma, t. 12, nr 57, s. 324-325 
24 Tamże, s. 327 
25, Not. duch. s. 603 
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Patronkę Zakonu. 

Dopomóż, aby nasza postawa w wierze była niezachwiana, 

odważna i mężna, jasna we współczesnym świecie, który wymaga 

światła Ducha Świętego. 

  Módlmy się, aby żadne zawirowania niewiary nie zdołały 

pogrążyć nas w mrokach bezsensu. 
 

 

OTATNIK DUCHOWY 

  W 1867 roku w Zakroczymiu O. Honorat rozpoczął 

systematycznie prowadzić notatnik duchowy. Księga zapisana 

drobnym drukiem, stanowiła skuteczny i szczegółowy środek 

samokontroli. Imponująca jest dokładność prowadzonych tam 

zapisków, bezkompromisowość w opisywaniu stanu duchowego, 

w samooskarżaniu się. Zapiski ukazują, jak O. Honorat  

z uporem docierał do korzeni zła w sobie, jak dźwigał się z 

najmniejszych upadków, uchybień i niedoskonałości. 

 Notatnik to świadectwo wytrwałej walki o świętość dzień 

po dniu. To jasny dowód jego niezłomnego ducha, szukającego 

Bożych rozwiązań bez zmęczenia. Sporządzony drobnym pismem 

zawiera wyciągi z ustaw zakonnych, przypisów, a przede 

wszystkim z Ewangelii. Obok brewiarza stanowił dla O. Honorata 

niezbywalną część jego życia. W czasach ciągłych ingerencji 

policyjnych taką małą książeczkę można było zabrać ze sobą na 

wypadek wywiezienia. 
 

                                                 ⸞⸞⸞ 
     

   Każde życie człowieka to powieść pisana codziennie 

drobnym drukiem. Wiele w nich radości, smutków, zmagań. 

Każdy rok to jak tom po tomie opisujący życie, o którym czytają 

inni, ale czyta i Bóg. Oby te księgi były zapisane najpiękniejszymi 

zgłoskami, gdy otworzy je Bóg w godzinie śmierci.  

 Czy w twoim życiu masz już zapisane takie karty, które 
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warto otworzyć i zachwycić nimi Boga? 

 

Modlitwa 
 Módlmy się o wierność Bożym zobowiązaniom, przepisom, 

zakonnym konstytucjom, o odpowiedzialność za siebie i innych w 

dążeniu do świętości, o wyzbywanie się wszelkich form komfortu, 

gdy chodzi o dobro duszy swojej i drugiego człowieka. 
 

 WOCE PUSTELNI ZAKROCZYMSKIEJ 

         Wszechstronna działalność duszpasterska O. Honorata 

została przerwana nagle przez kasatę klasztoru w Warszawie w 

1864 roku. O. Honorat, wywieziony do Zakroczymia, 

odosobniony od ludzi, pozornie przeżywał bezczynność. Jego 

praca, to bezwzględna obserwancja zakonna, skrupulatna 

samokontrola, imponujący wysiłek, żeby żyć w prawdzie, ciągła 

modlitwa, posługiwanie się wszystkim, co służy do starcia siebie 

– zniknięcia wśród braci, niekorzystanie z dyspens, zwolnień, 

gorliwość w praktykach zakonnych. 

 Życie pełne umartwień fizycznych, biczowań, noszenia 

włosiennicy, łańcuszka kolczastego oraz długie posty – to 

codzienne istotne cechy ćwiczące zakonnika w gorliwości. 
 

 „Zaufajmy całkiem Architektowi Niebieskiemu, bądźmy 

tylko kamieniami dobrze ciosanymi i obrobionymi dłutem prób, a 

za to kiedyś podziwiać będziemy przecudną całość spełnionego 

planu Bożego”
26

. 

 Owoc pustelni zakroczymskiej i nowomiejskiej – to lata 

głębokiej bogomyślności i wzrastanie w świętości. To czas 

wydawania owoców w ogrodzie Pana, w których powstało 26 

Zgromadzeń zakonnych, cichych, ukrytych, nieznanych światu. Z 

biegiem czasu, aż do naszych lat, ich liczba się zmniejszyła do 

                                                           
26 Honorat Koźmiński, Wybór Pism, cz. III, s. 245. 
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szesnastu.  

Pisał: „Trudy, prześladowania to zwyczajna droga, którą się idzie 

do świętości i chwały”
27

 . 
                                                       ⸞⸞⸞ 

       

    Jak ziarno wrzucone w ziemię wydaje plon, tak życie wielu 

świętych przyjmuje formę ziarna zupełnie ukrytego przed 

światem, wdeptanego w ziemię dla wydania bogatych owoców. 

Życie O. Honorata promieniowało pomimo ukrycia i wydało 

owoce dla Ojczyzny, którą po synowsku miłował. 
 

Modlitwa 

     Dopomóż, Panie, aby nasze odrzucenia przez ludzi wydały 

błogosławione owoce w przyszłości. Spraw, aby nic nas nie 

odłączyło od miłości Chrystusowej, a szczególnie zazdrość, a 

nawet nienawiść innych ludzi nie przytłumiła w nas ducha 

gorliwości. 

 

 

OWOŁANIE 

          Powołanie O. Honorata to wielki dar 

Boga dla Kościoła i Polski. Był wielkim 

patriotą i wielkim zakonnikiem. Powołanie to 

wydało obfite owoce. Przez posługę 

konfesjonału ocalił życie zakonne w Polsce, 

kierując powołaniami młodych ludzi. 

  Swoje powołanie, rozwinął w stopniu 

heroicznym, trwając w ścisłej obserwancji 

zakonnej przez całe życie. Przeżył 86 lat, w 

kapłaństwie 64 lata. Był człowiekiem modlitwy, 

postanowił być świętym z jakąkolwiek ofiarą. 

                                                           
27 Honorat Koźmiński, Wybór Pism, cz. I, s. 199. 
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 W notatniku pisał: 

 „Jeśli stanę się świętym, wszystkie prace łatwiej i z 

większym skutkiem pójdą. Cóż u Boga znaczy wysłuchać moje 

pragnienia?”
28

. 

  Łączył modlitwę z pracą i pracę z modlitwą. Dzieło, które 

100 lat po śmierci Założyciela nadal trwa i rozwija się, jest 

potwierdzeniem, że jest dziełem Ducha Świętego, któremu 

powierzał całe swoje działanie. Pisał: 

  „Miłość Ducha Świętego ma taką moc, że oświecając 

umysł, nakłania naszą wolę do pełnienia woli Bożej”
29

. 
W słynnym notatniku duchowym O. Honorata, czytamy: 

 „Chrystusa znać doskonała mądrość jest, bo w Nim cały 

świat jest ze swoim początkiem. Chrystusa znać doskonała 

roztropność jest, bo w Nim wszystkie praktyczne zasady świętości i 

cnoty. Chrystusa znać jest błogosławieństwo, bo On sam nasyca, 

bez Niego nic”
30

. 

 Człowiek żywej wiary i gorącej miłość wszędzie upatruje 

miłość Boga, Jego potęgę i mądrość, wszystko pobudza go do 

chwalenia Boga”
31

. 

 Założyciel zgromadzeń niehabitowych zachęcał ich 

członkinie do gorliwości w powołaniu. 

„ Kto sam nie goreje i drugich rozpalić nie może „
32

. 

„ Kto idzie powoli tam, gdzie biec trzeba, ten nigdy nie weźmie 

nagrody”
33

. 

                                                           
28 Not. Duch., s. 483. 
29 Honorat Koźmiński, Powieść nad Powieściami, t. IV, s. 271. 
30 Honorat Koźmiński, Notatnik duchowy, s. 458. 
31 Honorat Koźmiński, Św. Franciszek Seraficki, t. 1-4. 
32Honorat Koźmiński, List do Róży Godeckiej, Pisma t. 9,cz. 1, Warszawa 2006 

list 2, s. 25 
33Honorat Koźmiński, Wybór Pism, cz. III, s. 41 
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 Ten, który rozwinął swoje powołanie w tak wysokim 

stopniu, z pewnością jest pomocny w odnajdywaniu dróg 

powołania dla współczesnej młodzieży. 

  

                                         ⸞⸞⸞ 
 

    Która szybka w witrażu jest piękniejsza? Czy  

w oderwaniu od całości ma jakiś sens? Dopiero szybki ułożone w 

jeden obraz – według zamysłu artysty – tworzą harmonijną całość 

i swoim efektem zachwycają oczy patrzących. 

      Czy nie jeszcze bardziej jesteśmy zdumieni, gdy próbujemy 

zgłębić ducha Założyciela tak licznych zgromadzeń. Każde jest 

inne, jak witrażowa szybka, a jakże fascynujące. 

 Jeden duch, jeden Założyciel, wiele dróg zakonnych. Tak 

można by ująć to wielkie działanie Ducha Świętego działającego 

przez O. Honorata. 
 

Modlitwa 

     Módlmy się, abyśmy byli skutecznymi narzędziami  

w ręku Boga w ukazywaniu innym dróg, które On w swej mądrości 

zamierzył dla nich. 
 

 

UCH HONORACKI 

          Aspekt społeczny Zgromadzeń zainicjowany przez O. 

Honorata ujawniał się w żywej odpowiedzi na najbardziej palące 

potrzeby życia publicznego z szeroko pojętym apostołowaniem 

swoją obecnością i postawą religijną. Obejmował całe 

środowiska, a więc wsie i życie wielkich miast – szkoły, fabryki, 

czytelnie. Wpływał na świadomość religijną i moralną wszystkich 

warstw społecznych. 

 Do tego przyczyniła się powołana przez O. Honorata 

„kościelna fala kobieca”, która doprowadziła do utrzymania i 

przetrwania tradycyjnych struktur kościelnych. Z czasem ten ruch 
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honoracki przyjmował konkretne nazwy Zgromadzeń, których 

było 26 (w początkowej fazie 32). Do dziś przetrwało 16 z nich i 

działa prężnie nie tylko na terenie Polski. 

 Pod koniec życia świątobliwy zakonnik przeszedł okres 

kalwaryjskiej próby i oczyszczenia. Posądzony o współudział w 

tworzeniu ruchu mariawickiego, na wniosek Episkopatu 

Królestwa Polskiego został w maju 1908 roku odsunięty przez 

Stolicę Apostolską od zarządzania zgromadzeniami. Przyjął tę 

decyzję z pokorą i uległością. 

 „Życie ludzkie jest czasem próby: pokusy dają pole do 

walki, a chwile wesołości naszej w Bogu są to piosenki 

zwycięstwa nad światem i szatanem i niby oderwane takty 

wielkiego hymnu triumfalnego, który zaśpiewamy po ostatnim 

zwycięstwie”
34

. 

                                                        ⸞⸞⸞ 
                                   

     Wiara i ufność prowadzi do czynu, ale też do pełnego poddania 

się wyrokom Bożym dla wyższych wartości. Bywają chwile, gdy 

wszystko krzyczy w człowieku, ale mówić Bogu „tak” w takim 

momencie, to świadoma rezygnacja z siebie i wybór Jego woli.  
 

Modlitwa 

 Módlmy się o światło Ducha Świętego dla wszystkich 

ochrzczonych, aby otwarci na Jego działanie, uczestnicząc w 

różnych wspólnotach kościelnych, pomagali współczesnemu 

człowiekowi odnaleźć swoje miejsce w Kościele. 

Abyśmy byli zdrowym ziarnem pod zasiew Bożej roli. 

 

                                                           
34 Honorat Koźmiński, Nauki o Trzecim Zakonie, s. 193. 



37 
 

 

 

                                                                                        

 POWIEDNIK 

       Wybitny spowiednik – posiadał 

niewątpliwie specjalny charyzmat do 

kierowania duszami ludzkimi. Wraz z grupą 

nielicznych kapucynów wzywany był do 

Cytadeli Warszawskiej, by przygotować 

skazańców, polskich patriotów, do egzekucji. 

Penitenci przyjeżdżali z okolicy i z krańców 

ziem polskich; z Galicji i dalekich regionów 

imperium rosyjskiego. 

 Ta niestrudzona kilkugodzinna posługa w konfesjonale 

doprowadzała go do wyczerpania, ale z tym większym zapałem 

oddawał się Maryi i powtarzał: „Tuus Totus”. 

  Spowiadał ze świadomością, że istotę sakramentu pokuty 

stanowi włączenie penitenta w zbawcze dzieło Chrystusa.  To 

zapalało nie tylko ducha, ale odnawiało i ciało, aby trwać w 

konfesjonale pomimo fizycznego wyczerpania. 

  Już w Warszawie konfesjonał O. Honorata bywał oblegany 

przez penitentów. Budził zdziwienie, że tak dużo ludzi szukało 

kierownika duchowego u tak młodego kapłana. Dziwił też 

ogromny napływ penitentów z różnych krańców ziem polskich do 

Zakroczymia; aby wyspowiadać się u O. Honorata, trzeba było 

niekiedy czekać kilka dni.  

 Miał duże zrozumienie dla słabości natury ludzkiej, 

częstych upadków; potrafił przekonać, że z popełnionych 

grzechów można wyciągnąć korzyść duchową, jeżeli grzechy 

pobudzają człowieka do większej gorliwości i miłości; jeśli 

uświadamiają jego słabość i potrzebę nieustannego liczenia na 

Boga.  

 O. Honorat do końca życia trwał w nieustannym trudzie 

nawracania swojej duszy. I ciągłe odczuwał w tym niedosyt. 

Obraz bł. O. 

Honorata w kościele 

Ojców Kapucynów w 

Warszawie 
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                                                  ⸞⸞⸞ 

 

„Ogarnięty łaską Pana” i przynaglony wewnętrzną siłą, 

wskazywał drogę do doskonałości, która rodziła się z lektury 

Ewangelii i kontemplacji. 
 

Modlitwa 
 Dziękujemy, Chryste, za wszystkie sakramenty pokuty, za 

każde odnowienie serca i ducha w miłosiernej miłości Boga. 

 Panie nieba i ziemi, prosimy o spowiedników, którzy będą z 

pełną świadomością włączali swoich penitentów w zbawcze dzieło 

zbawienia. 
 

 

   ERCJARSTWO 

      Święty Franciszek z Asyżu obok Braci Mniejszych i II Zakonu 

Mniszek Klarysek, w 1221 roku założył Trzeci Zakon Świeckich, 

obejmujący mężczyzn i niewiasty, jak też rodziny, którzy za 

przykładem Serafickiego Ojca prowadzili życie ewangeliczne i w 

duchu pokuty dążyli do doskonałości. W wiekach średnich Trzeci 

Zakon dotarł do Polski i wywierał błogosławioną działalność. 

 O. Honorat od wczesnych lat kapłaństwa w Warszawie 

propagował tercjarstwo wśród ludzi świeckich, zwłaszcza 

niewiast. Tercjarstwo franciszkańskie – to osobista więź ludzi 

świeckich z Zakonem.  

 W okresie zakroczymskim, w czasie wielkiego 

prześladowania zakonu, O. Honorat wykorzystał struktury 

Trzeciego Zakonu, jako bazę inicjowania i organizowania 

licznych zgromadzeń ukrytych męskich i żeńskich. Działalność 

Trzeciego Zakonu skutecznie przyczyniła się do odnowy życia 

religijnego w polskim społeczeństwie.  

 W 1856 roku opracowano Brewiarzyk Tercjarstwa dla III 

Zakonu, zasady współżycia członków, system zarządzania i 
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kontroli, obowiązki i przywileje członków. 

 O. Honorat propagował tercjarstwo wśród kobiet – najpierw 

w Warszawie, a później (poprzez konfesjonał) w Zakroczymiu.  
                                                 ⸞⸞⸞ 

 

      Poddanie się Duchowi Świętemu przynosi w życiu w 

błogosławione owoce. Dziś, kiedy na nowo odkrywamy wartość 

działania Ducha Świętego w człowieku i Kościele, łatwiej nam 

zrozumieć charyzmat, jaki posiadał O. Honorat, uległy Jego 

natchnieniom. 

 Wielkie dzieła i cuda dzieją się za sprawą Ducha Świętego 

w człowieku pokornym. 

  Dziękujemy Ci, Panie, za wielu świętych, których Kościół 

podaje nam do naśladowania, abyśmy żyli ich duchem. Z pomocą 

licznych świętych – ich wstawiennictwa przed Bogiem – łatwiej 

jest kierunkować swoje życie ku niebu.  
 

Modlitwa 
 Módlmy się, aby każdy z nas, coraz bardziej napełniał się 

pragnieniem świętości i pielęgnował w sobie powołanie, do 

jakiego został wezwany. 

 

KRYCIE 

      O. Honorat uważał, że samo poświęcenie życia Bogu 

stanowi o istocie życia zakonnego. Klauzurę, habit, zakon uważał 

za atrybuty potrzebne w pewnych okolicznościach. W kraju, w 

którym klasztory były oficjalnie zamknięte i skazane na 

wymarcie, próby jawnego życia zakonnego były niemożliwe i z 

góry skazane na niepowodzenie. Należało życie zakonne rozwijać 

w ukryciu. Tak powstała nowa forma ukrycia – niehabitowość.  

  Zgromadzenia ukryte to nie problem sytuacyjny, ale 

ideowy. Zgromadzenia miały pozostać w ukryciu nawet wówczas, 

gdy warunki zewnętrzne ulegną zmianie. O. Honorat uważał, że 

tym sięga do korzeni ewangelicznych; że forma ukryta jest 
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wyższa od jawnej, gdyż stanowi naśladowanie wzoru 

najdoskonalszego: Jezusa Chrystusa. 

    „Zbawiciel wiódł życie ukryte przed światem i nie był znany 

prawie nikomu ze swego Boskiego posłannictwa, pochodzenia i 

poświęcenia się Bogu i sprawie zbawienia” 
35

. 

  „I dziś Pan Jezus w Przenajświętszym Sakramencie ukryty 

ciągle zostaje, a to ukrycie Jego jest najwyższym aktem miłości 

Boga i ludzi. Ludzie lepszego ducha, już przez to samo, że gdzieś 

są, choćby nic osobliwego nie czynili, wywierają wpływ 

dobroczynny”
36

. 

 Zgromadzenia ukryte powstały, więc z imperatywu dawania 

świadectwa życia naprawdę chrześcijańskiego. Ich apostolstwo 

jest przykładem życia zwykłego; obejmuje rzetelnie wykonywane 

obowiązki stanu – w duchu modlitwy i pokuty, i poświęcenia się 

dla innych. 

      Każdy z nas na mocy chrztu św. jest powołany do dawania 

świadectwa zgodnego z przykazaniami Bożymi, a więc do 

apostołowania, do czynienia świata lepszym, do ukazywania 

wartości Bożych, które mają górować ponad wartościami 

niższego rzędu. 

  Warto „być”, a nie tylko „mieć” – jak zachęcał św. Jan 

Paweł II. Być po to, aby cichością i pokorą rozgrzewać stygnącą 

miłość Zbawiciela w świecie; rozpromieniać miłość Bożą płynącą 

z Boskiego Serca. 
 

Modlitwa 
  Wszechmogący wieczny Boże, Ty bł. Ojcu Honoratowi, 

kapłanowi, dałeś łaskę prowadzenia dusz drogami świętości i 

sprawiłeś, że wzbogacił Twój Kościół licznymi rodzinami 

zakonnymi. 

  Teraz pokornie Cię prosimy, spraw, abyśmy za jego 

                                                           
35 Honorat Koźmiński, O Zgromadzeniach ukrytych przed światem, Kraków 

1901, s. 2. 
36Tamże 
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przyczyną otrzymali potrzebne nam łaski..., żyli zawsze pełnią 

naszego powołania chrześcijańskiego i łączyli się z Tobą w 

doskonałej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

 

 
 

YNIESIONY DO CHWAŁY 

OŁTARZY 
  
 O. Honorat doczesne życie zakończył w 

opinii świętości. Już w dzień jego pogrzebu 

– 21 grudnia 1916 roku – wierni 

otrzymywali za jego wstawiennictwem 

łaski.  

 Trwająca sława świętości O. Honorata stała 

się podstawą do rozpoczęcia – przez kard. 

Stefana Wyszyńskiego Arcybiskupa 

Warszawskiego i Gnieźnieńskiego – procesu 

beatyfikacyjnego. Prowadzony był w 

Warszawie od 7 kwietnia 1949 roku do16 marca 1987 roku; do 

ogłoszenia Dekretu o heroiczności cnót.  Dokument ten jest 

uroczystym aktem Kościoła, potwierdzającym, że O. Honorat w 

swoim życiu w sposób heroiczny, czyli nadzwyczajny, 

praktykował cnoty chrześcijańskie. 

  W latach 1987-1988 w Kongregacji Spraw Konotacyjnych 

przeprowadzono proces o cudownym uzdrowieniu s. Dominiki 

Maruszewskiej, honoratki, które miało miejsce 2 lipca 1926 roku 

w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. 

  1 września 1988 roku papież Jan Paweł II ogłosił dekret o 

cudownymi uzdrowieniu otrzymanym za przyczyną sługi Bożego 

Honorata Koźmińskiego. 

Beatyfikacja O. Honorata, wraz z dwoma kapłanami z 

Relikwiarz bł. O. 

Honorata w 

kaplicy Sióstr 

Pocieszycielek 

NSJ w Warszawie 
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Zakonu Pasjonistów, odbyła się w Rzymie na Placu św. Piotra – 

16 października 1988 roku. W 10. rocznicą pontyfikatu Jana 

Pawła II i 159. rocznicę urodzin O. Honorata. 

 W tym wielkim wydarzeniu uczestniczyło 8 tys. Polaków, 

w tym 300 sióstr i braci ze zgromadzeń O. Honorata oraz liczna 

grupa braci kapucynów. 

 Ze względu na rocznicę papieża beatyfikacja naszego 

Ojca Założyciela miała wyjątkową oprawę liturgiczną. W 

koncelebrze z Ojcem Świętym brało udział 28 kardynałów, 30 

polskich biskupów wraz kard. Józefem Glempem prymasem 

Polski oraz ojcowie kapucyni: generał zakonu Flavio Roberto 

Carraro, definitor generalny Antoni Pacyfik Dydycz i 

wicepostulator Gabriel Bartoszewski 
37

. 

 Od chwili beatyfikacji trwa oficjalny kult liturgiczny 

oddawany w dniu mu 13 października; wierni polecają się opiece i 

wstawiennictwu bł. Honorata.  

  Do wicepostulatora stale napływają (z Polski i innych 

krajów) powiadomienia o licznych łaskach otrzymywanych za 

wstawiennictwem O. Honorata. Błogosławionemu, nazywanemu 

patronem zawierzenia i wytrwania, powierzają się różne 

społeczności i instytucje kościelne. Jest on patronem Diecezji 

Łowickiej, patronem Nowego Miasta nad Pilicą, patronem 

Wiceprowincji Kapucyńskiej na Białorusi. Został też uczczony 

licznymi pomnikami, tablicami pamiątkowymi, nazwami ulic w 

różnych miastach i miejscach
38

. 

 

Modlitwa  
Wszechmogący Boże, który przez wywyższenie bł. Honorat 

wzywasz nas do świętego życia, wysłuchaj nas przez jego 

                                                           
37 Beatyfikacja O. Honorata Koźmińskiego w X rocznicę Pontyfikatu 

  Jana Pawła II s. 4-14. 
38O. Gabriel Bartoszewski OFMCap.,  Rozwój kultu Bł. Honorata 

Koźmińskiego po jego beatyfikacji, w: Człowiek wielkiej mądrości i świętości, 

Lublin 1999, s. 199-208. 
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wstawiennictwo i uczyń nas narzędziami pokoju płynącego ze 

sprawiedliwości i przebaczenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen 

 

 

 

GROMADZENIE SIÓSTR 

POCIESZYCIELEK 

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

JEZUSOWEGO
 

Założone zostało 19 marca 1894 roku przez 

O. Honorata przy współudziale Zofii 

Krzymowskiej. 

  Przykładem życia dla sióstr ma być życie 

Maryi i Jezusa w Nazarecie; nikomu 

nieznane, zwyczajne, proste, pełne 

rozmodlenia i pracy.  

 Taki dobry zaczyn wówczas i dziś wnoszą siostry w świat. 

W ten sposób ukazują nieprzemijający kierunek – ku wieczności, 

ku życiu pięknemu, dobremu w prawdzie i miłości.   

  „Zgodnie z myślą Ojca Założyciela zadaniem specjalnym 

Zgromadzenia jest rozwijanie i umacnianie wśród ludzi zasad 

chrześcijańskich, przeciwdziałanie szerzącemu się ateizmowi i 

laicyzacji: głównie przez nauczanie dzieci i młodzieży, przez 

organizowanie bibliotek, czytelni katolickich i propagowanie 

dobrej książki i prasy”
39

. 

      „Duch Zgromadzenia i jego charyzmat wyraża się 

w kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zwłaszcza w 

wynagradzaniu i pocieszaniu Bożego Serca w tajemnicy Ogrójca: 

                                                           
39 Konstytucje SS. Pocieszycielek Serca Jezusowego. 

Herb Zgromadzenia 

zaprojektowany 

przez O. Honorata- 

witraż w Kaplicy 

Sióstr PNSJ w 

Warszawie 
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za grzechy, zniewagi, obojętność, opuszczenie i brak miłości, 

jakich doznaje od nas samych i od innych ludzi”
40

 . 

  W pierwszych latach istnienia Zgromadzenia powstały 

czytelnie z bogatymi księgozbiorami w Warszawie przy ul. 

Koszykowej i w Łukowie. Z czytelni korzystała młodzież ucząca 

się i miejscowa inteligencja. Czytelnie były środkami rozwoju 

polskości, patriotyzmu, dysput na tematy religijne. 

  Jednocześnie w Łodzi w 1911 roku powstała Szkoła 

Powszechna; od 1913 roku Prywatne Żeńskie Gimnazjum i 

Liceum – prowadzone przez wszystkie lata działalności szkoły 

przez s. Weronikę Helenę Miklaszewską. 

  W 1923 roku szkołę przeniesiono do nowo 

wybudowanego budynku przy ul. Narutowicza 61. Przez prawie 

36 lat w szkole wychowywały się pokolenia Polek – w duchu 

religijnym i patriotycznym. Działało wiele organizacji 

charytatywnych, religijnych, Sodalicja Mariańska i harcerki. 

Szkoła miała własną kaplicę, dzieci przygotowywane były do I 

Komunii św. i innych sakramentów, odbywały się główne liturgie 

z racji świąt kościelnych. Przy szkole siostry zorganizowały 

pensjonat dla uczennic przyjezdnych. 

  S. Weronika Helena Miklaszewska została odznaczona 

przez Piusa XI orderem Pro Ecclesia et Pontifice oraz przez 

państwo Złotym Krzyżem Zasługi – w 1935 roku – za działalność 

oświatową. 

  W 1939 roku budynek zajęli Niemcy; zdewastowali 

szkołę, spalili akta i sztandary, zniszczyli naczynia liturgiczne z 

kaplicy. W okresie działań wojennych, szkoła została zamknięta, 

jednak w podziemiu działała nadal na tajnych kompletach; 

uczennice zdawały nawet maturę. 

 Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku s. 

                                                           
40Tamże. 
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Weronika Miklaszewska otworzyła szkołę, ale na krótko. W 1948 

roku budynek szkolny upaństwowiono, pomimo sprzeciwu 

założycielki i uczennic. Nie mogąc się pogodzić z decyzją władz 

państwowych, s. Weronika zamknęła szkołę, co wiązało się z jej 

likwidacją. Obecnie w budynku szkolnym (od 1948 roku) mieści 

się Uniwersytet Łódzki, na którym znajduje się tablica 

upamiętniająca szkołę i jej patronkę, ufundowana w 1991roku 

przez absolwentki szkoły. 

 Absolwentki szkoły prowadzonej przez s. Weronikę 

nazwały się „Miklaszankami” i corocznie (do 2012 roku) 

organizowały spotkania w domu Zgromadzenia Sióstr 

Pocieszycielek NSJ w Łodzi przy ul. Strykowskiej 122. 

Spotkaniom przewodniczył ks. bp Adam Lepa. Ten fenomen 

spotkań absolwentek szkoły trwał kilkadziesiąt lat. 

  W łódzkim domu Zgromadzenia zorganizowano 

archiwum szkoły Heleny Miklaszewskiej z ocalałymi z wojny 

pamiątkami, z obrazem Matki Bożej Niepokalanej z Kaplicy i 

sztandarem szkoły. 

 II wojna światowa doszczętnie zniszczyła wiele cennych 

dzieł Zgromadzenia, czytelnie, biblioteki oraz wspomnianą 

szkołę. W latach 70-90-tych XX wieku dom sióstr w Łodzi stał się 

miejscem spotkań oazowych z diecezji łódzkiej, rekolekcji 

młodzieży i dni skupień dla kapłanów. Obecnie siostry prowadzą 

w tym domu przedszkole dla dzieci z okolicznych miejscowości 

oraz kaplicę skupiającą miejscową ludność, przygotowują dzieci 

do sakramentu pojednania i I Komunii św. 

 Po wojnie siostry podjęły pracę w zależności od miejsca, 

w którym znajdował się ich dom Zgromadzenia prowadziły 

aptekę w Zawoi, pracowały, jako katechetki, organistki, 

nauczycielki w Warszawie, w Pruszkowie, w Otwocku, w 

Warszawie-Radości, jako wychowawczynie w Zakładzie dla 

dzieci nerwowo-chorych w Józefowie koło Otwocka, w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Warszawie, w Domu Prymasowskim w 

Warszawie przy ul. Miodowej, w Kurii Łódzkiej. Obecnie 
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prowadzą przedszkola w Łodzi i w Warszawie. Przedszkola 

prowadzone przez Siostry mają za Patronów wielkich Polaków: 

bł. O. Honorata i św. Jana Pawła II. 

  W domach Zgromadzenia w Warszawie, w Otwocku, w 

Łodzi i w Pruszkowie znajdują się bogate księgozbiory. W 

czasach, kiedy czytelnictwo jest wypierane przez multimedia, 

szczególnie przez Internet, siostry zorganizowały biblioteki 

dziecięce w prowadzonych przedszkolach i uczą od najmłodszych 

lat mądrego korzystania z książek. Czytelnictwo dzieci i ich 

rodziców pozwala patrzyć optymistycznie w przyszłość. 

 Misja pocieszania Jezusa dokonuje się w codziennym 

życiu przez pracę, modlitwę i cierpienie sióstr szczególnie 

doświadczonych chorobą i starszych powołaniem. Wszystkie, jak 

głosi Konstytucja Zgromadzenia, w jednakowej mierze 

przyczyniają się do realizacji charyzmatu Zgromadzenia i 

wypełniają w ten sposób misję pocieszania Jezusa za zniewagi, 

obelgi i grzechy, jakich doznaje od ludzi.  

 Poprzez świadectwo dobrego przykładu przyczyniamy się 

do umacniania zasad religijnych i moralnych. Patronką 

Zgromadzenia jest Matka Boża Dobrej Rady, której uroczystość 

obchodzona jest w Zgromadzeniu 26 kwietnia. 

Modlitwa  

  Jezu, Ty nas wezwałeś do pocieszania Twego Boskiego 

Serca, które nieustannie cierpi męki Ogrójca w członkach swego 

Kościoła, cierpiących z powodu utraty wiary lub zmęczonych 

ciągłą walką z Bogiem. Prosimy Cię pokornie, ożyw na nowo 

naszą rodzinę zakonną, ofiarną miłością i apostolską żarliwością 

o zbawienie braci i pomnóż nas w liczbie, abyśmy zawsze były 

chwałą i radością Twego Serca. Amen. 
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OWENNA do Bł. O. Honorata 

Dzień 1  

 Panie, wyznaję, że od Ciebie pochodzi wszelkie dobro i Ty 

wszystkim kierujesz. Spraw, bym wzbogacony łaską Ducha 

Świętego, za wstawiennictwem bł. Honorata, poznawał to, co 

słuszne i sprawiedliwe oraz zawsze czynił to, co jest zgodne z 

Twoją wolą, a zwłaszcza w sprawie…………. którą polecam 

Twemu miłosierdziu. 

 Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo 

Bł. Honoracie – módl się za nami. 

(modlitwy odmawia się każdego dnia nowenny) 

 

Dzień 2 

  Kieruj, Panie, moim życiem, broń w przeciwnościach i 

zachowaj od złego, abym wsparty przykładem i wstawiennictwem 

bł. Honorata – zawsze pełnił Twoją wolę i znajdował w niej 

upodobanie przed Tobą. Z ufnością proszę o wsparcie w 

rozwiązaniu trudnej sprawy…………… i uproś mi u Jezusa łaskę 

wytrwania w dobrym. 

Dzień 3 

       Panie, Ty nagrodziłeś wiarę i czyny miłości bł. Honorata, 

gorliwego kapłana i zakonnika, który został nam dany za przykład 

do naśladowania w wierze, nadziei i miłości, sprawiedliwości i 

prawdzie. Jego wstawiennictwu z ufnością polecam moją trudną 

sprawę…… 

Dzień 4 

       Panie, Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: Zaprawdę mówię wam, 
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proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a będzie 

wam otworzone. Z ufnością uciekam się do Ciebie za 

wstawiennictwem bł. Honorata w moich potrzebach i proszę o 

łaskę........  

Dzień 5 

       Zbawicielu mój, Ty powiedziałeś: Zaprawdę mówię wam, o 

cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, dam wam. 

Zachęcony tymi słowami, przez pośrednictwo bł. Honorata w Imię 

Twoje proszę Ojca Niebieskiego o łaskę.....… 

Dzień 6 

       Panie, niech Twój sługa Honorat, zaszczycony tytułem 

Błogosławionego w Kościele katolickim, oręduje nieustannie za 

nami, wyjednuje udręczonej Ojczyźnie, którą tak umiłował, pokój i 

błogosławieństwo, a mnie uprosi potrzebną łaskę......   

Dzień 7 

    Najświętsze Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia 

oraz dobroci i miłości pełne, miej litość nade mną, biednym 

grzesznikiem i udziel mi łaski.......... o którą Cię proszę przez 

Bolesne i Niepokalane Serce Maryi oraz bł. Honorata. 

Dzień 8 

 Wraz z Maryją Dziewicą, którą tak po synowsku czcił i 

miłował bł. Honorat, uwielbiam Cię Panie, dziękuję za wszystkie 

otrzymane łaski i polecam się Twojej opiece, szczególnie w 

sprawie....... o której wysłuchanie z ufnością proszę. 

Dzień 9 

 O błogosławiony Honoracie, który w trudnych czasach dla 

Kościoła i Ojczyzny trafnie odczytywałeś znaki czasu i z głęboką 

wiarą i ufnością pracowałeś z myślą o lepszej przyszłości, 
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wstawiaj się za papieżem, biskupami, wszystkimi Polakami, a 

mnie wyjednaj łaskę…………. o którą z ufnością i pokorą proszę. 

,(Kto otrzyma łaskę za wstawiennictwem bł. Honorata, proszony jest o 

powiadomienie o otrzymanej łasce: Wicepostulatora Sprawy Kanonizacji bł. 

Honorata Koźmińskiego ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa) 

                                                             ⸞⸞⸞ 

                            Za zezwoleniem władzy kościelnej 
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