
Kalendarium z życia i procesu beatyfikacyjnego  

bł. Honorata Koźmińskiego 

 

16 października 1829  – urodził się w Białej Podlaskiej  

18 października 1829 – zostaje ochrzczony w kościele św. Anny w Białej Podlaskiej 

wrzesień 1835  – rozpoczyna naukę w szkole elementarnej w Białej Podlaskiej 

wrzesień1837 – rozpoczyna naukę w szkole powiatowej (średniej)  

maj 1840  – rodzina przenosi się do Włocławka 

wrzesień 1840  – podejmuje naukę w płockim gimnazjum – w Małachowiance 

26 grudnia 1840  – przystępuje do sakramentu bierzmowania, przyjmuje imię Szczepan 

27 czerwca 1844 – uzyskuje świadectwo ukończenia gimnazjum 

wrzesień 1844  – rozpoczyna studia w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie  

                             na wydziale budownictwa 

2 września 1845  – śmierć jego ojca, Stefana Koźmińskiego 

23 kwietnia 1846  – uwięzienie w Cytadeli Warszawskiej  

15 sierpnia 1846 –  odzyskuje wiarę w procesie duchowej przemiany  

21 marca 1847  – zwolnienie z więzienia (po 11 miesiącach) 

20 kwietnia 1847  – odbywa spowiedź generalną w kościele Ojców  Reformatorów  

                                 we Włocławku 

1847–1848 – kontynuuje studia w Warszawie 

8 grudnia 1848  – wstępuje do Zakonu Kapucynów 

18 grudnia 1848  – przybywa do klasztoru nowicjackiego w Lubartowie 

21 grudnia 1848  – rozpoczyna nowicjat, obłóczyny, otrzymuje imię zakonne Honorat  

1849–1851 – studia filozoficzno-teologiczne w Lublinie 

1851–1852 – kontynuuje studia teologiczne w Warszawie 

27 grudnia 1852  – otrzymuje święcenia kapłańskie w kościele św. Krzyża  

                                w Warszawie z rąk abpa M. Fijałkowskiego 

1 stycznia 1853  – odprawia Mszę św. prymicyjną oraz rozpoczyna pracę duszpasterską 

                              na terenie Warszawy  

30 stycznia 1859  – za pośrednictwem prowincjała otrzymuje od generała zakonu 

nadzwyczajne uprawnienia do spraw Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu 

18 sierpnia 1859–  zostaje wybrany na definitora prowincjalnego 



17 września 1860  – zostaje mianowany gwardianem klasztoru w Warszawie 

12 czerwca 1863  – asystuje przy egzekucji o. Agrypina Konarskiego – kapucyna  

                                 w Cytadeli Warszawskiej 

5 sierpnia 1864  – asystuje przy egzekucji członków Rządu Narodowego  

                             (spowiadał wykonaniem wyroku Jana Jeziorańskiego) 

28/29 listopada 1864  – kasata klasztoru w Warszawie - przeprowadzka do Zakroczymia 

1867– rozpoczyna systematyczne prowadzenie Notatnika duchowego 

18 czerwca 1886  – śmierć matki – Aleksandry Koźmińskiej  w Krakowie 

9 sierpnia 1889 – Stolica Apostolska wydaje dekret Ecclesia Catholica  

                             dla zgromadzeń życia ukrytego 

8 czerwca 1892 – kasata klasztoru Kapucynów w Zakroczymiu  

                            - udaje się pieszo do klasztoru w Nowym Mieście n. Pilicą 

3 maja 1895 – zostaje mianowany komisarzem generalnym kapucynów  

                        w Królestwie Polskim 

21 grudnia 1898 – obchodzi jubileusz 50-lecia życia zakonnego 

1 stycznia 1903 – złoty jubileusz kapłaństwa - otrzymuje błogosławieństwo  

                             Ojca Świętego Piusa X 

1903 – opracowuje teksty mszalne i brewiarzowe na uroczystość  

            Matki Bożej Częstochowskiej 

1906 – ogłasza odezwy w sprawie narodowej pielgrzymki na Jasną Górę 

23 kwietnia 1908 – na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej zostaje odwołany  

                               od zarządzania zgromadzeniami niehabitowymi  

16 grudnia 1916 – śmierć O. Honorata Koźmińskiego w klasztorze nowomiejskim 

21 grudnia 1916 – uroczysty pogrzeb o. Honorata Koźmińskiego  

2 lipca 1926 – uzdrowienie siostry Józefy Dominiki Muraszewskiej w Częstochowie  

                        (za wstawiennictwem O. Honorata) 

7 kwietnia 1949 – rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego 

5 kwietnia 1974 – Kongregacja do Spraw Świętych zatwierdza pisma O. Honorata 

16 marca 1987 – ogłoszenie Dekretu o heroiczności cnót O. Honorata 

16 października 1988 – Jan Paweł II beatyfikuje O. Honorata Koźmińskiego   


