
[ 8 ]Zakon ludzi świeckich
W Osiecznej istnieje kilkadziesiąt lat – o czym świadczą materiały źródłowe z lat dwudziestych ubieg-
łego wieku, w Polsce i na całym świecie jest zaś od prawie ośmiuset lat, a wielu ludzi dziwi się, bo sły-
szą o nim po raz pierwszy.

Mowa o Franciszkańskim Zako-
nie Świeckich zwanym popularnie III
Zakonem św. Franciszka, a pierwo-
tnie Braćmi i Siostrami od Pokuty.
Bracia i siostry czyli tercjarze tej
wspólnoty żyją wśród nas i na
pierwszy rzut oka są właściwie nie-
rozpoznawalni. 

Franciszkanów z I Zakonu
można rozpoznać bez problemu po
brązowych habitach z kapturami,
przepasanych białym sznurem, po
tym, że mieszkają w klasztorze.
Członkowie Franciszkańskiego Za-
konu Świeckich mieszkają w do-
mach wśród swoich rodzin, chodzą
w świeckich strojach. Co ich zatem
wyróżnia? Żyją zgodnie z Ewange-
lią, przestrzegają reguły św. Fran-
ciszka z Asyżu, odwiedzają
chorych. Spotykają się w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca, za-
wsze o godzinie 14.00 w klasztorze
ojców franciszkanów w Osiecznej
mają swoje pomieszczenie i biblio-
teczkę. Mają też swojego opiekuna
w postaci franciszkańskiego ka-
płana. Podczas takich spotkań za-
wsze jest konferencja, modlitwa i
omawianie spraw bieżących i pla-
nów na przyszłość, są też wspólne
wyjazdy na kilkudniowe rekolekcje,
zawsze połączone ze zwiedzaniem
miasta i odwiedzinami jakiegoś

Mają własny sztandar, który
niosą w procesji podczas Odpustu
Porcjunkuli w Osiecznej i podczas
innych ważnych uroczystości ko-
ścielnych.

Jak każdy zakon także i Fran-
ciszkański Zakon Świeckich ma
swoje struktury. Jest przełożona –
obecnie Stanisława Schulz – sios-
tra Zuzanna, jej zastępczyni s. Elż-
bieta, sekretarz s. Bernadetta,
skarbnik s. Jadwiga, kronikarz,
Rada Wspólnoty – wybierana pod-
czas kapituły, w tajnym głosowaniu,
co trzy lata. 

- Wśród nas jest wiele osób, któ-
rych nawet nie znamy, bo od dawna
nie przychodzą na spotkania. Ak-
tywnych członków osieckiego Za-
konu Franciszkanów Świeckich jest
dwunastu – jedenastu tercjarzy po
profesjach i jedna nowicjuszka. Jest
wśród nas małżeństwo. Bo tercjarze
zakładają rodziny i żyją świeckim
życiem. – mówi jeden z tercjarzy
Mateusz Nowacki, który przybrał
imię zakonne brat Ludwik-Maria.
– Są tacy, którzy do zgromadzenia
należą już ponad czterdzieści lat.
Rozpiętość wiekowa jest duża, naj-
młodszy tercjarz ma dwadzieścia
kilka lat, najstarsza siostra osiem-
dziesiąt. Jest siedem osób z
Osiecznej, trzy z Kąkolewa, jedna z

klasztoru. Członkowie wspólnoty
czasem organizują jakieś zbiórki
pieniędzy, by pomóc będącym w
potrzebie, odwiedzają chorych. 17
listopada na dzień św. Elżbiety –
patronki III Zakonu Świeckich przy-
noszą do kościoła chlebki, które po
mszy rozdają wiernym, a siostrom
elżbietankom wręczają w tym dniu
róże. Poza tym spotykają się pod-
czas ważnych dla nich uroczystości
– 9 września na dzień błogosławio-
nej Anieli Salawy – patronki Fran-
ciszkańskiego Zakonu Świeckich w
Polsce, 3 i 4 października – w dni
poświęcone św. Franciszkowi – za-
łożycielowi zakonu.

Drzeczkowa i jedna z Łoniewa.
Zakony ludzi świeckich najczę-

ściej istnieją przy klasztorach fran-
ciszkańskich, ale są też tam, gdzie
nie ma klasztorów. W naszym re-
gionie jest 29 takich wspólnot. Są
one skutkiem przeprowadzonych
rekolekcji, przykładem może być
Lipno, czy Leszno. 

- Do takich grup na spotkania
jeździ kapłan, a członkowie wspól-
noty przyjeżdżają na ważne święta i
uroczystości oraz na spotkania
opłatkowe do najbliższych klaszto-
rów – w tym wypadku do Osiecznej. 

Franciszkański Zakon Świeckich
liczy pięćset tysięcy osób na całym

terstwa, na które przyjeżdżała mło-
dzież z różnych stron kraju. Ze ska-
tegoryzowanych wiekowo grup
zawsze jednak się wyrasta, a
ówcześni działacze nie znaleźli na-
stępców. Pozostał więc Francisz-
kański Zakon Świeckich, do którego
można wstąpić po ukończeniu
osiemnastego roku życia i przyjęciu
sakramentu bierzmowania. Wystar-
czy przyjść na spotkanie – w pierw-
szą niedzielę miesiąca, zapoznać
się z działalnością wspólnoty, regu-
łami w niej panującymi, potem dać
sobie dwa, trzy miesiące czasu na
przemyślenie decyzji, by nie była
ona pochopna. Po tym czasie przy
ołtarzu św. Franciszka przyjmuje się
postulat, który trwa minimum pół
roku. Następnie nowicjat, trwający
rok i dalej profesja – odpowiadająca
w I zakonie ślubom. Profesja jest
aktem publicznym i odbywa się pod-
czas mszy św. Z Zakonu Świeckich
można wystąpić nie ponosząc z
tego tytułu żadnych konsekwencji.
Najczęściej jednak pozostaje się w
nim do końca życia.

- Naszym celem jest dążenie do
świętości i dawnie dobrego przy-
kładu innym.

III Zakon św. Franciszka stwo-
rzony jest dla ludzi świeckich, ale
mogą też do niego należeć osoby z
kręgu duchowieństwa. Przykładem
jest świętej pamięci ksiądz pro-
boszcz osiecki Zdzisław Łuniewicz,
który należał do tego zakonu i nosił
imię brat Onufry.

Do zakonu świeckich należało
też wiele sławnych osób na przy-
kład: Dante Alighieri, Francesco

Wspomnieć należy, że Francisz-
kański Zakon Świeckich nie jest, jak
myśli wielu, współczesnym „two-
rem”. Jego początki sięgają 1221
roku. Wówczas św. Franciszek wy-
chodząc naprzeciw potrzebom ludzi
świeckich żyjących w rodzinach, za-
proponował nową formę życia idea-
łami Ewangelii, nazywając ich
Braćmi i Siostrami od Pokuty. Pierw-
sze wspólnoty III Zakonu św. Fran-
ciszka na ziemiach polskich
powstały po przybyciu Franciszka-
nów I zakonu do Wrocławia to jest
około 1236 roku. W początkach
swego istnienia III Zakon był bardzo
liczny, zrzeszając osoby różnych
zawodów i stanów. Przymusowe
przerwy w działalności nastąpiły
podczas okupacji hitlerowskiej i w
okresie terroru stalinowskiego. Po
czasie zawsze jednak następowało
odrodzenie, Niegdyś „świeccy za-
konnicy” mieli swoje duchowne
stroje, w których byli chowani do
grobu, teraz jedynie pozostały tałki,
krzyżyki lub broszki z herbem za-
konu. Zewnętrznie niczym się więc
nie wyróżniają.

- Zainteresowanych zapraszamy
na nasze spotkanie, obecność do
niczego nie zobowiązuje, są bo-
wiem wśród nas osoby, które nie
należą do wspólnoty, ale są jej sym-
patykami i czynnie uczestniczą w
spotkaniach. Na wszelkie pytania i
wątpliwości odpowiemy. Można też
do nas pisać na adres:
klasztor@franciszkanie.osieczna.pl
lub fzs@poczta.fm 

ALDONA NYCZAK

świecie, z czego trzynaście tysięcy
tercjarzy mieszka w Polsce. Przy
wspólnotach działają Rycerze św.
Franciszka – wspólnota dla dzieci,
Franciszkański Ruch Apostolski
oraz Młodzież Franciszkańska –
wspólnoty dla młodzieży. W Osiecz-
nej jeszcze kilka lat temu działało
FRA, które organizowało Dni Bra-

Petrarka, Krzysztof Kolumb, Rafael
Santi, Antonio Gaudi, Jacek Mal-
czewski, Kardynał Stefan Wyszyń-
ski. Tercjarzami III Zakonu było aż
siedmiu papieży.

Patronką FZŚ w Polsce jest bło-
gosławiona Aniela Salawa – słu-
żąca z Krakowa, którą Jana Paweł II
beatyfikował w 1991 roku.


