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Franciszkanie przyszli!
Wręczają obrazki z wizerun-

kiem Matki Boskiej Osieckiej i dzię-
kują za to, co im ludzie
przygotowali. To właśnie przedod-
pustowa kwesta. Zakonnicy w brą-
zowych habitach szybkim krokiem
maszerują przez wyznaczone w
tym roku do zbiórki darów miejsco-
wości i pozdrawiają ludzi. Zawsze
mają dobre słowo w zanadrzu i
uśmiech na ustach.

Tradycja kwestowania wywodzi
się od samego założyciela zakonu
świętego Franciszka, który w
swoim testamencie napisał: „A
kiedy nie dadzą nam zapłaty za
pracę udajmy się do stołu Pań-
skiego i prośmy o jałmużnę od
drzwi do drzwi.”

Dawniej w zakonie byli bracia

- Szczęść Boże! Franciszkanie przyszli! – słychać przed domami wesołe okrzyki – Zapraszamy na odpust do klasztoru w
Osiecznej! Weźcie całe rodziny i przyjedźcie do nas!

kwestarze. Mieli do dyspozycji wóz
i konie i zaopatrywali współbraci w
jedzenie. Obecnie kwesta u fran-
ciszkanów odbywa się dwa razy
do roku: przed odpustem i przed
nadejściem zimy – tzw. kwesta je-
sienna. Zakonnicy za zgodą pro-
boszczów zbierają datki
ofiarowane im przez wiernych ze
swojej i pobliskich parafii. To włas-
nie proboszczowie informują swo-
ich wiernych, kiedy i gdzie będzie
się odbywać kwesta. Dzięki ofiar-
ności ludzi przez kilka miesięcy
spiżarnie osieckiego klasztoru są
pełne.

- Dary są produktami, z których
przyrządzane są posiłki dla braci w
klasztorze oraz dla biednych, któ-
rzy proszą nas o jedzenie - mówi

ojciec Jesse - gwardian klasz-
toru ojców franciszkanów w
Osiecznej. - Ludzie serca mają
dobre, dzielą się tym, co sami po-
siadają. Najczęściej otrzymujemy
produkty spożywcze: cukier, mąkę,
jajka, kaszę, miód, kury, króliki, sło-
dycze. W kweście jesiennej czę-
ściej dostajemy zboże, paszę dla
naszych zwierząt, ziemniaki i inne
zapasy na zimę.

Ofiarodawcy z uśmiechem i ra-
dością witają braci zakonnych,
czekają na nich przed domami
albo wystawiają dary przed bramy.
Czasem zapraszają na poczęstu-
nek.

- Kwesta to także spotkanie
ewangelizacyjne braci z wiernymi,
możliwość rozmowy. Darczyńcy
często mówią, że wierzą w naszą
za nich modlitwę, aby Pan Bóg

błogosławił im w codziennej pracy.
My raz w tygodniu i podczas każ-
dego odpustu odprawiamy msze
św. w intencji dobrodziejów klasz-
toru, odmawiamy różaniec przed
obrazem Matki Bożej. W codzien-
nej modlitwie brewiarzowej jest
wezwanie o potrzebne łaski dla do-
broczyńców.

Zakonnicy zbierają datki i dają
też coś od siebie. W tym roku po
raz drugi podczas Odpustu Por-
cjunkuli odbędzie się Francisz-
kański Festyn Rodzinny, z którego
dochód zostanie przeznaczony na
specjalny materac dla chorej dzie-
sięcioletniej dziewczynki z pora-
żeniem mózgowym. Zapowiada
się moc atrakcji podczas festynu.
W imieniu organizatorów serdecz-
nie zapraszamy!

Kwestujących braci zastaliśmy
w miejscowości Łoniewo


