ZAKRES MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCY UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO FINAŁU KONKURSU

Uczniów przygotowujących się do Finału konkursu obowiązuje znajomość:
1) Dat zaznaczonych kolorem purpurowym i niebieskim z kalendarium umieszczonego na stronie
www.milionodhonorata.pl w zakładce idea.
2) Życiorysu bł. Honorata Koźmińskiego umieszczonego na stronie www.milionodhonorata.pl w zakładce idea.
3) Książki: Cudownie nawrócony (Błogosławiony Honorat Koźmiński) O. Gabriel Bartoszewski OFMCap
Instytut Bł. Honorata Koźmińskiego Warszawa - Sandomierz 2006.
1. Najzdolniejszy z rodzeństwa
Tak określiła swego syna jego matka - pani Aleksandra Koźmińska. Potwierdziło to jego życie i wiekopomne dzieła.
Wśród założycieli rodzin zakonnych zajmuje wyjątkową pozycję, ponieważ Kościołowi przysporzył największą liczbę instytutów życia
konsekrowanego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Miasto Biała Podlaska może szczycić się, że w nim 16 października 1829 r.
przyszedł na świat Wacław Koźmiński. Rodzicami jego byli architekt powiatowy Stefan Koźmiński i Aleksandra z Kahlów. Ochrzczony został w
dwa dni po urodzeniu, 18 października w kościele parafialnym św. Anny. Z żyjącego rodzeństwa miał starszego brata Aleksandra

i dwie siostry - Stefanię i Kamilę. W 1840 r. rodzice przenieśli się do Włocławka. Stąd Wacław zostaje wysłany do gimnazjum w Płocku, a po jego
ukończeniu w 1844 r. zapisuje się na wydział architektury w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. W pierwszym roku studiów umiera mu ojciec. W
roku 1846 podejrzany o przynależność do spisku zostaje aresztowany i osadzony w X pawilonie Cytadeli warszawskiej, gdzie przechodzi ciężki
kryzys fizyczny (choroba) i duchowy (załamanie w wierze). Ten drugi był znacznie trudniejszy do przeżycia. Wacław już w czasie nauki w
gimnazjum utracił wiarę, a odzyskał ją w więzieniu po ciężkich zmaganiach - 15 sierpnia 1846 roku. Tak wspomina to przeżycie: ”Żyjąc bez wiary i
bez pamięci na Boga, dobroć Boga poty mnie nawiedzała różnymi krzyżami, jako to stratą Ojca, wielkimi zawodami na świecie, niedostatkiem, a w
końcu więzieniem i ciężką chorobą, aż w końcu nakłoniłem moje serce na głos Jego. (...) 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” (Notatnik
duchowy, s.5 i 545).
Po wyjściu z więzienia podejmuje dalsze studia, ale nic troszczy się już o uzyskanie dyplomu. Odbywa spowiedź i decyduje się na wstąpienie do
zakonu kapucynów. Życie zakonne rozpoczął 21 grudnia 1848 r. Przyjmując kapucyński habit otrzymał imię Honorat. Po roku nowicjatu, 21 grudnia
roku 1849 złożył pierwszą profesję, a profesję uroczystą 18 grudnia 1850 r., święcenia kapłańskie otrzymał zaś 27 grudnia 1852 r. w kościele św.
Krzyża w Warszawie.
2. Wszechstronna działalność
Od dnia święceń do 1864 r. ojciec Honorat pracuje duszpastersko w Warszawie. Rozwija tutaj wszechstronną działalność jako spowiednik,
kaznodzieja w różnych kościołach warszawskich, reorganizator Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego i promotor żywego różańca. Jednym z owoców
tej pracy było założenie 21 listopada 1855 r. wspólnie z bł. Angelą Truszkowską Zgromadzenia św. Feliksa (sióstr felicjanek). Opiekując się kołami
żywego różańca propagował wśród jego członków apostolat świeckich. Pod jego wpływem w październiku 1860 r. w łonie zgromadzenia sióstr
felicjanek wyłoniła się grupa kontemplacyjna. Po kasacie tegoż zgromadzenia 18 grudnia 1864 r. siostry klauzurowe zostały wywiezione do Łowicza,
do klasztoru sióstr bernardynek, a w 1871 r. przeniosły się do Przasnysza i z czasem usamodzielniły się jako mniszki klaryski kapucynki.
Wszechstronna działalność o. Honorata została przerwana przez kasatę klasztoru kapucynów w Warszawie z 28/29 listopada 1864 r. Razem ze
współbraćmi znalazł się on w klasztorze kapucyńskim w Zakroczymiu. Zakonnicy podlegali ścisłej inwigilacji ze strony policji i licznym ograniczeniom. To zamknięcie i skazanie na bezczynność o. Honorat przyjął jako „największy dowód dobroci Boskiej” (Nd, s. 9). Przede wszystkim zajął
się reformą własnego życia. Wiele czasu poświęcał na modlitwę. Odprawił rekolekcje 40-dniowe. Od 1867 r. rozpoczął systematycznie prowadzić
Notatnik duchowy. W Zakroczymiu przyszło mu przeżyć 28 lat życia. Okazało się właśnie, że te lata o. Honorat spędził bardzo pracowicie i z wielkim
pożytkiem dla Kościoła oraz własnego narodu. Bóg sprawił, że internowany zakonnik założył tu ponad 20 wspólnot zakonnych życia ukrytego.
Z powodu licznego i wprost nieprzerwanego napływu ludzi do kościoła kapucynów władze rządowe osadziły w Zakroczymiu posterunek tajnej
policji, a żandarmi wchodzili do klasztoru w każdej porze dnia, nawet do refektarza podczas posiłku zakonników. Osoby przyjezdne były w

szczególny sposób obserwowane i legitymowane. W kościele żandarmi przysłuchiwali się naukom katechizmowym, liczyli osoby przystępujące do
Komunii św., krążyli wśród modlących się, którzy najczęściej nie reagowali na ich obecność.
W dniu 5 kwietnia 1892 r. doręczono ojcom kapucynom w Zakroczymiu rozporządzenie generała-gubernatora Hurki, iż mają klasztor opuścić i udać
się bądź za granicę, bądź do innego klasztoru istniejącego jeszcze na terenie Królestwa, a więc do Łomży lub Nowego Miasta nad Pilicą. Jako powód
podano względy strategiczne, wynikające z bliskości twierdzy w Modlin. Ojciec Honorat tak tę sprawę wyjaśnia: „Generał-gubernator Hurko kazał
zamknąć klasztor kapucynów pod pretekstem potrzeb strategicznych. Tymczasem komendant sąsiedniego fortu [Modlina] oświadczył, że mu klasztor
wcale nie przeszkadza, przeciwnie, uważał, że ojcowie wywierali dodatni wpływ na ludność, podnosząc ducha pobożności i poziom moralny”.
Ojciec Honorat został przeniesiony do Nowego Miasta n. Pilicą, małego, zapomnianego miasteczka. W niedługim czasie ośrodek ten ożywił się,
zaczęły powstawać zgromadzenia i nowe domy, ludzie licznie przychodzili do spowiedzi do o. Honorata. Tutaj założył on kilka nowych zgromadzeń,
których łącznie powołał 26, w tym 3 habitowe, bo wszystkie inne prowadziły życie ukryte. W Nowym Mieście prowadził ten sam styl życia, z tym że
więcej czasu poświęcał na pracę pisarską. Do końca życia chciał wykorzystać wszystkie swoje siły i możliwości jedynie dla chwały Bożej. W
ostatnim kapucyńskim klasztorze jako komisarz generalny podtrzymywał ducha i gorliwość zakonną. Tutaj przeżywał Tabor swego życia, jakim były
jubileusze 50-lecia życia zakonnego i 50-lecia kapłaństwa. Nowe Miasto było świadkiem jego Kalwarii. Posądzony został o współudział w tworzeniu
ruchu mariawickiego, który wkrótce znalazł się poza Kościołem. Ojciec Antoni Wysłouch, w którym pokładał nadzieję, że zastąpi go w pracy wśród
zgromadzeń, zawiódł go i opuścił zakon. Powyższe fakty, od niego niezależne, rzuciły cień na „nowatorską” działalność zakonotwórczą i przyczyniły
się do tego, że nie została ona w pełni zrozumiana. Na wniosek Episkopatu Królestwa Polskiego, Stolica Apostolska w maju 1908 r. odsunęła o.
Honorata od zarządu zgromadzeniami. Było to prawdziwe oczyszczenie. Pod koniec życia - podobnie jak w Zakroczymiu - przeszedł uciążliwe
rewizje i dochodzenia ze strony policji carskiej wśród zgromadzeń, jak też w klasztorze w Nowym Mieście. Spełniło się jego pragnienie zapisane w
Notatniku duchowym w 1907 r.: „Pragnę uczestniczyć w tej wzgardzie, jaką ponosił ukochany Pan mój Jezus Chrystus w dniu Przenajświętszej Męki
swojej, gdy był od wszystkich i we wszystkim wzgardzony” (Nd, s, 596). W tym opuszczeniu duchowym i stałej modlitwie oraz pracy na miarę
słabnących sił, dokonał świątobliwego żywota w klasztorze OO. Kapucynów w Nowym Mieście n. Pilicą 16 grudnia L916r.
3. Założyciel zgromadzeń zakonnych
Bł. Honorat w okolicznościach, w których wszystko sprzysięgło się przeciw zakonom, po kasacie klasztorów prze/, władze carskie - podjął śmiałą
inicjatywę powołania do życia nowych zgromadzeń, to w odmiennych niż dotąd formach. Warunki, w jakich działał, trafnie określa jego biograf o.
Fernando da Riese Pio X: „Ciasny klasztor kapucyński w Zakroczymiu (...) robił wrażenie katakumb (...), ale w rzeczywistości był kwitnącym
ogrodem”. W siedemdziesiątych i osiemdziesiątych latach powołał do życia najwięcej zgromadzeń. Kościół kapucynów w Zakroczymiu, a zwłaszcza
konfesjonał o. Honorata był rzeczywiście żywotnym ogrodem, gdzie z jednego pnia wyrastały coraz to nowe konary.

Pierwszym zgromadzeniem życia ukrytego były Siostry Posłanniczki Królowej Serca Jezusowego powołane do istnienia 2 lutego 1874 r. Podjęły one
zadania oświatowe-wychowawcze na terenach Królestwa Polskiego zamiast skasowanych wcześniej sióstr felicjanek. Współzałożycielką była Józefa
Chudzyńska (l 838-1914).
Objawienia Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w 1877 r. w Gietrzwałdzie były impulsem dla o. Honorata, by ze swoich licznych penitentek dziewcząt wiejskich -zawiązać Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej 7 października 1878 r., którego głównym
zadaniem jest praca wśród ludu wiejskiego. Na współpracownicę do tego dzieła o. Honorat wybrał Rozalię Szumską (1856-1916).
Ojciec Honorat był bardzo wrażliwy na wszelką materialną i moralną biedę ludzką. Wspólnie z penitentką Łucją Szewczyk (1828-1905) założył 8
kwietnia 1881r. Zgromadzenie Siostrzyczek Ubogich, które zajmowały się ubogimi, starcami, ułomnymi i dziećmi potrzebującymi pomocy. W 1891
r. Zgromadzenie za wiedzą o. Honorata przeniosło się do Galicji, przywdziewając habity franciszkańskie i przyjęło nową nazwę córek Matki Bożej
Bolesnej (serafitki).
W następnym roku o. Honorat zajął się problemem ludzi chorych i cierpiących. Do tego celu u sióstr posłanniczek znalazł młodą i energiczną siostrę
Kazimierę Gruszczyńską (1848-1927). Dnia 26 kwietnia 1882 r. zawiązało się Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Siostry poświęciły
się służbie chorym w formach zorganizowanych, jak również nawiedzając oczekujących ich opieki w domach.
Jesienią tego samego roku - 12 listopada 1882 r. - bł. Honorat zawiązał nowe Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa, wspólnie ze swą penitentką
Józefa Kawecką (1821-1886), którym za zadanie wyznaczył przygotowywanie szat liturgicznych oraz troskę o czystość świątyń.
W dziewiętnastym wieku poważnym problemem społecznym była sytuacja służących, zwłaszcza w miastach. Narażone one były na wiele
niebezpieczeństw moralnych i szkód materialnych. Do opieki nad tym stanem powołał o. Honorat Zgromadzenie Sług Jezusa, założone 8 grudnia
1884 r. przy współpracy Eleonory Motylowskiej (1856-1932).
Kolejną fundacją bł. Honorata było Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Maryi założone wspólnie z Paulą Malecką (1852-1927) 8 grudnia 1885
r. Siostrom zalecił zajmowanie się nauką dzieci tak w formie zorganizowanej, jak też indywidualnie.
Dla osób poświęcających się pracy zawodowej bł. Honorat założył 10 grudnia 1887 r. wspólnie z Marylą Witkowską (1866-1895) Zgromadzenie
Sióstr Najświętszego Imienia Jezus. Siostry podejmowały prace rękodzielnicze, by wpływać na podnoszenie poziomu moralnego tej grupy ludzi.
Bł. Honorat, mimo zamknięcia w klasztorze żywo interesował się losem ludzi pracy, zwrócił więc uwagę na powstające i rozwijające się fabryki.
Dziewczętom rzuconym w wir rodzącego się przemysłu przyszedł z pomocą. Do tego dzieła wybrał Różę Godecką (1861-1937). Dnia 4 października
1888 r. zawiązał zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi.
Dnia 21 listopada 1888 r. powstało Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza. Współzałożycielką była świątobliwa osoba Eliza
Cejzik (1858-1898). Jako główne zadanie założyciel powierzył im wynagradzanie zniewag wyrządzanych Najświętszemu Obliczu.

Swoją troskę kierował bł. Honorat nawet ku zmarłym pozostającym w czyśćcu. Zadanie ratowania tych dusz podjęło Zgromadzenie Sióstr
Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych założone 12 listopada 1889 r, Do współpracy w tym dziele powołana została Wanda Olendzka (zm. 1892 r.).
W dwa lata później, 21 listopada 1891 r., o. Honorat założył Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, które poświęciło się pracy wśród ludzi w
miastach i szczególnej czci Maryi Niepokalanej. W dziele rozwoju Zgromadzenia ofiarnie współpracowała Ludwika Gąsiorowska (1864-1949).
Trzy ostatnie zgromadzenia powstały już w Nowym Mieście nad Pilicą.
-Pierwszym z nich było Zgromadzenie Braci Synów Matki Bożej Bolesnej, które wyłoniło się ze Zgromadzenia Braci Sług Maryi 8 grudnia 1893 r.
przy współudziale Izydora Wysłoucha (1869-1937). Zgromadzenie to zajęło się pracą wśród młodzieży męskiej w miastach.
-Zgromadzenie Pocieszycielek Serca Jezusowego zostało założone 19 marca 1894 r. Założyciel zlecił mu prowadzenie czytelni katolickich. Pierwszą
współpracownica w tym dziele była Gertruda Krzymowska, a następnie Klara Łozińska (1877-1954).
Najmłodszemu Zgromadzeniu Sióstr Służebnic Matki Dobrego Pasterza, założonemu 21 listopada 1895 r. przy współudziale Ludwiki Morikoni
(1865-1933), powierzył założyciel opiekę nad dziewczętami moralnie zaniedbanymi.
Wyżej wymienione zgromadzenia aktualnie istnieją i owocnie pracują w Kościele. Nie mówimy tutaj o tych kilku, które formowały się pod opieka bł.
Honorata, ale z różnych względów przestały istnieć. W ostatnich latach po 120 latach przestało istnieć Zgromadzenie Braci Sług Maryi Niepokalanej,
założone przez o. Honorata 15 sierpnia 1883 r. Główną przyczyną były wrogie działania władz komunistycznych, tj nacjonalizacja domów i majątku
oraz rozproszenie braci. Mimo wysiłków w późniejszych latach nie udało się odrodzić zgromadzenia.
Podsumowując to krótkie omówienie należy dodać, że bł. Honorat wszystkim swoim zgromadzeniom opracował konstytucje i różne potrzebne
instrukcje. Osobiście pomaga] w staraniach o zatwierdzenie kościelne, przygotowując potrzebne pisma. Pociągało to za sobą trudny do
wytłumaczenia nakład pracy. Każdemu ze zgromadzeń wytyczył też główne zasady duchowości. Problem ten wymaga osobnego opracowania.
4. Duchowość
Moment nawrócenia w więzieniu i osobiste spotkanie z Chrystusem stały się zalążkiem duchowości, która musiała kształtować się na bazie
charakteru pod wpływem formacji świadomej, osobistej oraz oddziaływania ze strony zakonu, następnie pod wpływem wielu czynników
wypływających z epoki, środowiska, a wreszcie - i to przede wszystkim - dzięki specjalnemu kierownictwu Bożemu.
Głównym nurtem duchowości bł. Honorata był bez wątpienia duch franciszkański, przyswojony nie tylko dlatego, że była to duchowość zakonu, ale i
dlatego, że Franciszek stał się jego umiłowanym świętym. „Potem, gdy lepiej życie jego poznałem, doskonałości cnót jego i ducha serafickiego, który
go ożywiał, stał się moim ukochanym Świętym, którego czcić, wysławiać i o którym marzyć i mówić /a pociechę zawsze miałem” (Nd, s. 101).

Duchowość o. Honorata to oczywiście duchowość w wydaniu kapucyńskim, a więc cechująca się większą surowością i mająca coś z eremityzmu, a
przy tym przeniknięta duchem ascety dziewiętnastowiecznej, pozostającej pod wpływem „Ćwiczeń” ignacjańskich. Notatki z rekolekcji rocznych są
doskonałym świadectwem, że Chrystus i Jego nauka były nieustannym przedmiotem rozważań bł. Honorata, i to w tym celu, żeby w Niego się
przemieniać. Pragnienie upodobnienia się do Chrystusa jest dominujące w całej jego wewnętrznej postawie. Chrystus jest życiem o. Honorata: „Całe
twe życie niech będzie zdążaniem do Chrystusa, wychodzeniem z Chrystusem, powrotem do Chrystusa. Iść masz do Niego przez modlitwę,
wychodzić z niego przez działanie, powracać przez skupienie” (Nd, s. 458). Codzienne i niezwykle wytrwałe naśladowanie Chrystusa za wzorem św.
Franciszka wyryło w duszy bł. Honorata te cechy, które wyrażają się w charakterystycznych cnotach franciszkańskich. Wyrazem chrystocentrycznej
duchowości bł. Honorata jest kult Chrystusa: Jezusa w żłóbku jako Tego, który uniżył się i wyniszczył dla nas. Ten kult, łącznie z kultem Chrystusa
Ukrzyżowanego i Eucharystycznego jest przede wszystkim przejawem franciszkańskiej wdzięczności i miłości. Cześć Najświętszego Oblicza jest
bardzo osobistym kultem bł. Honorata, zrodzonym w chwili nawrócenia w więzieniu, gdzie "oblicze Boże na nim spoczęło". Kult Serca Jezusowego
ponownie szerzący się w tamtym okresie, aczkolwiek zakazany przez władze carskie, przyjął o. Honorat z entuzjazmem, ponieważ bardzo
odpowiadał jego franciszkańskiej wizji Chrystusa miłującego,
Nieodłączna od chrystocentryzmu w duchowości św. Franciszka jest maryjność. Jest ona wyraźną cechą, nawet bardzo charakterystyczną w
duchowym życiu o. Honorata. Jego więź z Maryją ma swoją genezę - podobnie jak z Chrystusem - w chwili nawrócenia w Cytadeli, o czym tak pisze:
„Najpierwszą łaskę w porządku duchowym - nawrócenia mego Jej winienem...” (Nd, s. 93). Więź ta pogłębiała się i potęgowała w dalszym życiu. Dla
wniknięcia w maryjną duchowość bł. Honorata ważne jest poznanie wizji Matki Bożej, jaką wypiastował w swej duszy. Maryja jest dla niego istotą
najdoskonalszą po Bogu. Matkę Boga o. Honorat ogląda i podziwia na kartach Ewangelii w Jej codziennym życiu. Dostrzega Jej najdoskonalsze
ukierunkowanie się ku Chrystusowi, dostrzega niepowtarzalną więź Matki z Synem.
Wyrazem maryjności bł. Honorata jest wielość kultów Matki Bożej, co zresztą cechowało ludzi tamtej epoki. Czcił Maryję niemal we wszystkich Jej
tajemnicach, łącząc tradycyjne kulty zakonu franciszkańskiego jak tajemnica Niepokalanego Poczęcia, macierzyństwa, jako Matkę Bożą Bolesną, z
ogólnokościelnymi, zwłaszcza nowym kultem Niepokalanego Serca Maryi, i wreszcie rdzennie polskim kultem Matki Bożej Częstochowskiej. Z tym
ostatnim wiązał nadzieję na duchowe odrodzenie narodu i wyzwolenie go z niewoli, dążąc do odnowienia ślubów króla Jana Kazimierza. Bardzo
osobistym był kult Maryi w tajemnicy oczekiwania, mocno związany z jego chrystocentryzmem.
Ten niejako totalizm kultowy obejmował jeszcze liczne akty osobistego oddania się Matce Bożej w połączeniu z wyborem Jej na Orędowniczkę,
Pośredniczkę, Wspomożycielkę, Nauczycielkę do kazań, Doradczynię do spowiedzi, Obronicielkę czystości, Pasterkę jego „owieczek”,
Pocieszycielkę, Wynagrodzicielkę, Dziękczycielkę (Nd, s. 620). Wśród tych aktów oddania się najpełniejszy wymiar miało ofiarowanie się Matce
Bożej w niewolę w duchu św. Ludwika Grignion de Montfort (Nd, s. 601). Wielkość ducha bł. Honorata potwierdza jego bezgraniczna wiara. Ze
wszystkich sił wierzył w Boga i czynił wszystko, by do Niego należeć: „Oświadczam, iż wierzę najżywszą wiarą we wszystkie tajemnice Świętej
Wiary Katolickiej i to wszystko, cokolwiek Bóg objawił i przez Święty Kościół Katolicki i Apostolski do wierzenia podał, (...) gotów będąc tysiąc
razy życie swoje oddać na świadectwo tego wszystkiego i pragnąc umierać w tej wierze” (Nd, s. 622),

Dopełnieniem wiary bł, Honorata była bezgraniczna nadzieja. Nadzieja utwierdzała go w przekonaniu, że wszystko pochodzi od Boga i dopomaga do
zachowania spokoju. „Wszelką nadzieję moją w Bogu pokładam, oczekując od Niego i odpuszczenia grzechów, i łask wszelkich, i żywota
wiecznego. (...) I w tej ufności żyć i umierać pragnę” (Nd, s. 622).
Miłość Boga opanowała o. Honorata zupełnie i przemieniała całe jego życie w działanie dla Boga. Była istotnie miłością ze wszystkich sił. "Gdy
kocham Ciebie, to pragnę całym sercem, abyś był od wszystkich znany, czczony i kochany, (...) Gdy kocham Ciebie, dusza moja raduje się z Twojej
chwały, a smuci z Twojej obrazy; (...) Tak, mój Boże, Ciebie jednego tylko kocham miłością prawdziwą, rozumną, rozmyślną, dobrowolna,
całkowitą, której wszystkie uczucia mego serca są poddane” (Nd, s. 204).
Sam wytrwale walczył o pokorę i modlił się o nią. Ten temat stale powtarza się w zapiskach rekolekcyjnych. Przewija się w nich nawet pragnienie
wzgardy: „Moją sławę dożywotnią i po śmierci składam doskonale na ofiarę, obejmując myślą te wszystkie zniewagi, jakie mogą ludzie wyrządzić
mnie lub na moje wspomnienie, a to wszystko na wynagrodzenie mojej pychy” (Nd, s. 501).
Życie pokutne o. Honorata naznaczone jest znamieniem surowości wymaganej przez konstytucje kapucyńskie. Praktykował liczne umartwienia
fizyczne, jak noszenie włosiennicy, łańcuszka kolczastego, biczowanie, długie posty. Stale umartwiał wzrok, zwłaszcza w konfesjonale.
Głównie na modlitwie kształtuje się duchowość. Ojciec Honorat, inicjator tylu dziel, zaangażowany - zdawałoby się bez reszty - w kierowanie nimi,
poświęcał sześć do ośmiu godzin dziennie na modlitwę. Ks. kań. Euzebiusz Brzeziewicz, po okresowym pobycie w klasztorze kapucynów w Nowym
Mieście n. Pilicą, wydał o nim następującą opinię: „Korzystałem z każdej chwili, by obserwować go trwającego na modlitwie: zdawało się, że cała
postać jego jest wówczas nieruchoma, opromieniona jakimś dziwnym blaskiem, a na obliczu pełnym skupienia igrał dziecięcy uśmiech, jakby odbicie
poufnej z Bogiem rozmowy”.
5. Sława świętości i otrzymane łaski
Ojciec Honorat doczesne życie zakończył w niekwestionowanej opinii świętości. Pogrzeb jego odbył się dopiero piątego dnia po śmierci. Na pogrzeb,
nie bacząc na trudności trwającej wojny, przybyła dosyć duża ilość duchowych dzieci, i to z różnych stron Polski. Cisnęli się ludzie do trumny, by
zobaczyć świątobliwego zakonnika, pocierali o jego ręce koronki, obrazki, całowali jego nogi, ucinali na relikwie kawałki habitu. Nikomu nie chciało
się modlić za niego, ale do niego.
Już w dzień pogrzebu 21 grudnia 1916 r. wierni otrzymywali łaski za przyczyną o, Honorata, szczególnie łaskę zdrowia. Wierni, zwłaszcza duchowe
dzieci o. Honorata w ciągu następnych lat zwracali się do Boga w trudnych sytuacjach życiowych za jego pośrednictwem. Oto opis niektórych łask
otrzymanych przez wiernych. Pani Maria Wałecka z Opola w liście z 1921 r. do przełożonego klasztoru w Nowym Mieście napisała:
a) Pominąwszy wielkie łaski duchowe, jakie sama otrzymałam, pragnę poniżej spisać zdarzenia, których byłam naocznym świadkiem. Służąca moja
cierpiała od lat kilku na silną migrenę, która utrudniała jej wypełnianie obowiązków. Otóż pewnego dnia, otrzymawszy kawałek habitu o. Honorata,

potarłam jej głowę tym suknem i ból zniknął bezpowrotnie. (...) Lecz Pan Jezus, chcąc widać doświadczyć naszej wiary i wsławić na ziemi Sługę
swego, zesłał na służącą moją ciężkie zapalenie płuc. Gorączka była stale 40 stopni. Chora, przytomna, prosiła o wezwanie kapłana, wyspowiadała
się, przyjęła św. wiatyk i ostatnie olejem św. namaszczenie, po czym oczekiwała śmierci. Gorączka podnosiła się coraz więcej. Na drugi dzień po
spowiedzi, tj. w sobotę 9 kwietnia 1921 r. około godz. 5.00 po południu zauważyłam, że chora zaczyna tracić przytomność. Zmierzyłam gorączkę termometr wskazywał 41,5 stopni.
Jakby za natchnieniem Bożym włożyłam na chorą szkaplerz tercjarski, przy którym zaszyty był kawałek habitu o. Honorata - i w jednej chwili chora
krzyknęła: „Jezus Maryja, już umieram”. Przerażona patrzyłam jak straszny pot spływał po jej twarzy. Uklękłam przy łóżku i zaczęłyśmy obie głośno
wzywać o. Honorata. W kilka minut mierzę znów gorączkę i w oczach moich rtęć spada do 35 stopni. Ponieważ cały ten spadek gorączki nie był
wywołany sztucznym jakimś lekarstwem, musimy więc uznać wyzdrowienie to za cudowne, bo sądząc po ludzku, chora była już bliską śmierci! W
kilka dni służąca moja powróciła do pracy i do tej pory czuje się zdrową!”.
b) Jeden z braci kapucynów tak opisał szczególną łaskę, jaką otrzymał za przyczyną o. Honorata: „Urodziłem się 2 marca 1902 r. W latach
dziecięcych chorowałem na zapalenie płuc. W 1913/14 roku chodziłem do szkoły do Jabłonki Kościelnej odległej o 3,5 km od mojego miejsca
zamieszkania. W tym roku 1913/14 wpadłem do wody w porze zimowej i mocno się przeziębiłem. Na szyi i pod brodą potworzyły się gruczoły
zwane skrofułami, które nie chciały zagoić się mimo leczenia przez znakomitych doktorów, jak dr Cz. i dr D. w Łomży, i dr G. Warszawie. Gruczoły
te w jesieni i zimę trochę się zasklepiały i mniejsze były, ale z, każdą wiosną jeszcze bardziej nabrzmiewały i były otwarte, a ropa stale się z ran
sączyła, tak że musiałem mieć szyję obandażowaną. Dnia 4.10.1921 r. zostałem przyjęty na pierwszy kurs Seminarium Duchownego w Wilnie.
Byłem w tymże Seminarium w Wilnie tylko do Bożego Narodzenia 1921 roku. Musiałem przerwać naukę w Seminarium, a zająć się wyłącznie
leczeniem. Brałem kąpiele słoneczne, kąpiele z soli morszyńskiej, naświetlanie promieniami rentgena i wiele innych lekarstw, jakie kto poradził.
Wreszcie w roku 1926/1927 rany pod brodą i na szyi jakby trochę się zabliźniły i 11 lutego 1927 roku zostałem przyjęty do zakonu oo. kapucynów w
Warszawie. Moja matka przez cały czas mego leczenia, to jest od 1921 roku aż niemal do samej śmierci 1942 roku modliła się do o. Honorata
kapucyna o moje zdrowie i powołanie do zakonu, a później o wytrwanie w nim. Dnia 2 kwietnia 1928 roku zacząłem nowicjat. Przy końcu maja i z
początkiem czerwca 1928 roku skrofuły mocno się otworzyły i zaczęły ropieć, brudząc bieliznę i habit. Wziąłem do ręki nasze konstytucje,
przeczytałem 2 rozdział, gdzie jest napisane, jaki jest niezbędny warunek wstąpienia do zakonu: „Niech będą wolni od wszelkiej ciężkiej, zaraźliwej
lub nieuleczalnej choroby, ale zdrowi umysłowo i cieleśnie, żeby zdołali zachować karność zakonną i ostrość naszego życia”. Po przeczytaniu tego
rozdziału poszedłem do grobu o. Honorata i wyłącznie jego wstawiennictwu do Boga poleciłem swoje zdrowie, powołanie i całe życie w zakonie i w
tej intencji o zdrowie odprawiłem nowennę do ojca Honorata, która trwała od 7 do 16 czerwca, w czasie oktawy Bożego Ciała. W czwartym czy też
piątym dniu nowenny rany otwarte i zaczerwienione znacznie zbielały i zaczęły się goić. Po skończonej nowennie nie przestałem się polecać opiece
czcigodnego ojca Honorata z Białej. W kilka tygodni potem ówczesny prowincjał o. Daniel zawezwał mnie do siebie do Warszawy, zapewne na
skutek doniesienia o. gwardiana z Nowego Miasta i posłał mnie z bratem Antonim do doktora, który po dokładnym zbadaniu wydał świadectwo na
piśmie, że jestem zupełnie zdrów i nie znalazł żadnej choroby na moim ciele. Na szyi i pod brodą pozostały tylko blizny.

W czerwcu 1947 roku będzie 20 lat, jak zostałem przez wstawiennictwo o. Honorata uleczony. W ciągu tych 20 lat, nigdy mi się już to nie odnowiło.
Nie odczuwam jakichś dolegliwości nawet przy zmianach pogody. Czuję się dobrze na zdrowiu i zadowolony z życia zakonnego. Jestem mocno
przekonany, że uleczony zostałem przez przyczynę o. Honorata z Białej. Przez te 20 lat stale miałem wewnętrzne pragnienie ogłosić to publicznie i
złożyć podziękowanie czcigodnemu o, Honoratowi, co dziś jako w 20-lecie to czynię. Zakroczym, 5 XT 1948 r. N. N, kapucyn
c) Za przyczyną o. Honorata otrzymałam wiele łask ale kartki brakłoby na wypisanie wszystkich. Największą i najcenniejszą z łask, jakie otrzymałam
jest ta: 6 lat temu urodziłam dwie córeczki bliźniaczki. Były bardzo wątłe i bardzo chore, leżały długo w szpitalu, na jedna z nich mówili, że żyć nie
będzie. Ile łez wypłakałam. Ale modliłam się do o. Honorata wraz z mężem o zdrowie moich córek. Żyłam nadzieją, że tylko jego modlitwa do Boga
i wstawiennictwo uzdrowi je. Modliłam się, prosiłam, wierzyłam, że o. Honorat mnie wysłucha i otrzymam łaskę. Dziś mija 6 lat, są zdrowe, chodzą
do przedszkola, bardzo chętnie mówią pacierz rano i na wieczór. Jedna z nich ma na imię Anna, a druga Magdalena. Za to, że on mnie wysłuchał,
kocham go bardzo i modlę się, żeby Matka Boska Częstochowska raczyła wynieść go na ołtarze dla pomnożenia swej chwały. Był ze mną w ciężkich
chwilach, ja jestem z nim i myślę o nim w szczęśliwych chwilach życia. Drzewica, lipiec 1988 r. N. N.
6. Proces beatyfikacyjny
Sława świętości o. Honorata trwała nie tylko za jego życia, ale utrwaliła i rozszerzała się również po jego śmierci. Różne środowiska wiernych
świeckich i duchownych prosiły przełożonych zakonnych i arcybiskupa warszawskiego o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego o. Honorata. Podjęto
nawet pewne kroki w okresie międzywojennym, jednak rozpoczęcia procesu nie zdołano doprowadzić do skutku. Stało się to dopiero po drugiej
wojnie światowej. Proces informacyjny o życiu, sławie świętości, heroiczności cnót w ogólności i otrzymanych łaskach rozpoczął w Warszawie 7
kwietnia 1949 r. Stefan Wyszyński, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, Prymas Polski. Procesy o sławie świętości i braku kultu
publicznego zostały zakończone 12 stycznia 1952 r. Proces o pismach Sługi Bożego otworzony 27 lutego 1950 r., ze względu na ich wielką ilość,
został zamknięty dopiero 15 kwietnia 1969 r. Dekret zatwierdzający pisma, tzn., że nic zawierają nic przeciw wierze i moralności, wydała
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych 5 kwietnia 1974 r. W latach 1983-1985 pod kierunkiem relatora Kongregacji opracowano dokumentację
uzupełniającą i "Pozycję o cnotach". Dekret o ważności i prawomocności procesu o. Honorata Kongregacja wydała l lutego 1985 r., zaś Dekret o
braku kultu publicznego opublikowano 29 marca tegoż roku podczas kongresu szczegółowego, który odbył się w Kongregacji dla Spraw
Kanonizacyjnych. Dnia 30 września 1986 r. teologowie konsultorzy przedyskutowali cnoty teologalne, kardynalne i im pokrewne Sługi Bożego, i
uznali ich heroiczność. Również przychylną opinię wyrazili kardynałowie i biskupi zgromadzeni na zebraniu zwyczajnym w dniu 3 lutego 1987 r. O
powyższym przebiegu spraw kardynał prefekt Piętro Palazzini złożył dokładne sprawozdanie Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II. Jego Świątobliwość
przyjął tę ocenę Kongregacji dla Spraw Świętych i polecił, by został zredagowany Dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego. W dniu 16 marca 1987 r.
papież Jan Paweł II podczas konsystorza, wobec zebranych kardynałów, wyżej wymienionego prefekta Kongregacji, relatora sprawy kard. Andrzeja
Deskura, sekretarza Kongregacji abpa Edwarda Nowaka i innych zainteresowanych osób uroczyście orzekł: Udowodniono, że Sługa Boży O. Honorat
z Białej Podlaskiej (w świecie Wacław Koźmiński) praktykował w stopniu heroicznym cnoty teologalne: wiarę, nadzieję i miłość tak Boga, jak i
bliźniego, oraz cnoty główne: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo, jak również inne z nimi związane odpowiednio do omawianego

tu przypadku i prawnych następstw. Dekret o heroiczności cnót jest podstawowym i niezbywalnym aktem prawnym w procesie beatyfikacyjnym. Jest
to uroczysty akt Kościoła oficjalnie stwierdzający świętość Sługi Bożego, który może być wzorem do naśladowania dla wiernych w ich życiu
ziemskim. Stwarza on istotną przesłankę do dokonania aktu beatyfikacji. Bez stwierdzenia heroiczności cnót Kościół nikogo nie wynosi do chwały
ołtarzy. Ale do samego aktu beatyfikacji, według wielowiekowej praktyki Kościół stawia jeszcze inny wymóg - udowodnienie cudownego zjawiska
zdziałanego przez Boga za przyczyną Sługi Bożego. Zjawisko to może zostać dokonane zaraz po śmierci łub w późniejszym czasie. Cuda zdziałane
za życia przez przyczynę Sługi Bożego nie są brane pod uwagę i nie liczą się jako dowód w procesie beatyfikacyjnym. Formalne dochodzenie o
cudownym uzdrowieniu rozpoczyna się w Kongregacji po stwierdzeniu heroiczności cnót Sługi Bożego. W wypadku o. Honorata miało to miejsce w
latach 1987-1988.
7. Cudowne uzdrowienie s. Dominiki Muraszewskiej
Wśród licznych łask, jakie w przeciągu kilkudziesięciu lat od chwili śmierci o. Honorata Koźmińskiego do jego beatyfikacji w 1988 r. napłynęły do
wicepostulatury w Warszawie, jedna zasługuje na szczególną uwagę, gdyż posłużyła jako dowód w procesie do beatyfikacji. Chodzi tu o cudowne
uzdrowienie s. Dominiki Muraszewskiej ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Zadziwiające jest to, że cudowne uzdrowienie
nastąpiło w lipcu 1926 r., a więc w niecałe 10 lat po śmierci o. Honorata, kiedy podejmowano pierwsze nieśmiałe kroki, by rozpocząć proces
beatyfikacyjny. Oddajmy głos samej uzdrowionej. Relacja s. Dominiki Muraszewskiej opublikowana w tygodniku „Niedziela". (R. l nr 26, 26
września 1926, s. 3). Na większa chwałę Boga w Trójcy świętej Jedynego, Najświętszej Królowej naszej Marii, św. Józefa, św. Franciszka
Serafickiego i świątobliwego Sługi Bożego o. Honorata, ja niżej podpisana, zeznaję co następuje:
Lat temu pięć zaczęłam zapadać na zdrowiu; lekarz powiedział, że to są kamienie żółciowe i przepisał odpowiednie lekarstwa, które mi żadnej ulgi
nie przynosiły. Gdy bóle, którym towarzyszyły stałe wymioty, stały się niedoniesienia, powiedział mi lekarz, że konieczna jest operacja. Zgodziłam
się na to i w dniu 17 czerwca 1925 r. wzięto mnie na stół operacyjny. Tymczasem, okazało się, że nie były to kamienie żółciowe, ale rak silnie
rozwinięty, już gnijący, tak, że lekarze zmuszeni byli wyjąć cząstkę do analizy i zaszyć ranę. Następnie odesłali mnie do domu, jako nieuleczalną
(szczegóły te wiem od mojej siostry i od towarzyszek). Od tej chwili rozpoczęło się moje powolne konanie. Przewieziono mnie do Częstochowy, do
zakładu przy ulicy Starej 15, dnia 31 sierpnia 1925 r. Prosiłam Boga o zdrowie, odprawiałam nowennę za nowenną, ale ani Matka Najświętsza ani
Święci, do których się udawałam, nie wysłuchali moich próśb. W końcu, zniechęcona, zaczęłam prosić o śmierć, ale spowiednik mój zabronił mi tego
i kazał jeszcze o zdrowie prosić. Wtedy przyszło mi na myśl udać się do śp. o. Honorata, kapucyna, pod którego kierunkiem duchowym byłam
dłuższy czas. Rozpoczęłam nowennę 27 czerwca 1926 r. Czułam się bardzo źle - z trudem wstawałam rano dla wysłuchania Mszy św. w zakładowej
naszej kaplicy, podczas której błagałam o zdrowie za przyczyną śp. ojca Honorata. Z początku nie czułam ulgi ani w ciągu dnia, ani w nocy. Szóstego
dnia nowenny (2 lipca) nie było Mszy św. w naszej kaplicy, więc postanowiłam pójść na Jasną Górę, żeby nie było przerwy. Czułam silny ból w
krzyżu, guz w brzuchu również mi dokuczał, tak, że nawet bielizna mnie urażała. Pomimo to poszłam, a raczej zawlekła mnie moja zacna
pielęgniarka. Ponieważ Msza św. była już zaczęta przed Panem Jezusem Ukrzyżowanym, usiadłam na stopniach przy tym ołtarzu i błagałam za
przyczyną o. Honorata, żeby mi dał wytrzymać do końca straszny ból, który czułam. Przed Podniesieniem uklękłam z wielkim wysiękiem, ale

podczas Podniesienia uczułam się zupełnie zdrową, przeklęczałam swobodnie do końca Mszy św., potem wstałam i poszłam na środek kaplicy, gdzie
wysłuchałam Mszy św. konwenckiej, klęcząc bez żadnego oparcia, a gdy kapłan rozpoczął suplikacje, siła jakaś pchnęła mnie i padłam krzyżem i tak
pozostałam do końca błogosławieństwa. Byłam zdrowa, zdawałem sobie z tego sprawę; ogarnęło mnie takie uczucie szczęścia, że nie wiedziałam, co
robię. Pobiegłam na wały tak prędko, że moja pielęgniarka, która nie wiedząc o tym, co zaszło, z niepokojem patrzyła na mnie w kościele nie mogła
mnie dopędzić. Do domu również pobiegłam. Po śniadaniu poszłam do stodoły i pomagałam układać świeżo przywiezioną furę siana, potem
pojechałam pustym wozem po drugą, przy nakładaniu jej pomagałam również i przyszłam bez zmęczenia do domu. Od tej chwili pracuję stale i
jestem w ruchu, guz znikł zupełnie. Na Jasną Górę chodzę często, klęczę nawet w tłoku i nic mi nie szkodzi. Trzech lekarzy: dr Leon Wasilewski, dr
medycyny Czesław Teliga, chirurg z Tomaszowa Mazowieckiego i kobieta

4) Artykułu: Bp Antoni Nowowiejski, O. Honorat kapucyn, „Miesięcznik Duszpasterski Płocki”, nr l z roku 1917, s. 26-27.
Gazety rozniosły wiadomość, że zakonnik ten umarł w Nowym Mieście w końcu grudnia. Chociaż od dawna już nie przebywał w naszej diecezji, ale
że w niej długi szereg lat pracował, więc należy się mu w naszym „Miesięczniku” wspomnienie.
Kapucyni u nas zawsze zachowywali regułę, chociaż inne zakony upadły. Stają przed oczyma naszymi wielkie postacie biskupa Szymańskiego, o.
Prokopa i inne. Do nich należy także O. Honorat. Był to zakonnik asceta, kapłan apostoł i działacz. Wiele osób jeszcze pamięta jego działalność w
Warszawie w siódmym dziesiątku XIX stulecia, podczas powstania i po powstaniu. Ileż to gorących dusz, słowa żądnych Bożego i kierownictwa
duchowego, za przykładem Marii ewangelicznej, chciwie nauki z ust pobożnego zakonnika płynącej słuchało, oddając swoje czyste serca i umysły
wykształcone na służbę Chrystusowi. W tym okresie pracy O. Honorata powstało pożyteczne zgromadzenie zakonne Felicjanek.
Rząd rosyjski wraz z innymi klasztorami w Warszawie zamknął także klasztor Kapucynów, których przeniósł do Zakroczymia. Wnet klasztor
zakroczymski stał się ogniskiem życia ascetycznego. Tu w konfesjonałach od wczesnego ranka do wieczora grzeszników z całej Polski, Litwy,
Podola, Wołynia, Ukrainy, nawet z Białorusi, spowiadano; tu słowa Bożego, gorącego i namaszczonego nauką teologiczną, każdy mógł łatwo
słyszeć; tu książki ascetyczne pisano. Tu kapłani świeccy mogli po zamęcie pracy parafialnej znaleźć odpoczynek duchowny, mówić o rzeczach
Bożych, o nauce teologicznej, o działalności łaski w duszach wiernych. Kto zdoła ściśle określić wpływ, jaki owa zakroczymska oaza wywierała na
kraj nasz?
Były to czasy, w których rządowi rosyjskiemu udało się stłumić wszelki rozwój życia religijnego. (...) O. Honorata (...) rozpierało pragnienie
ratowania Kościoła. Ozwał się w nim duch św. Franciszka i tylu jego naśladowców. Te tysiące dusz, które przybywały do Zakroczymia, zrozumiały
głos tego zakonnika, który w krótkim czasie zdołał utworzyć kilka zgromadzeń zakonnych, opartych na regule tercjarskiej św. Franciszka. Pan Bóg

ustawicznie wybiera spomiędzy ludzi dusze, które powoływał do życia doskonalszego. W dniach, w których zabroniono na ziemi polskiej rozwijać
się życiu zakonnemu, dusze te były wdzięczne świętemu zakonnikowi, że z nich uformował falangi ascetyczne, które wyrzekłszy się przyjemności
ziemskich, w zaparciu siebie, w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości dozgonnej mogły pracować dla swego niebieskiego Oblubieńca, oddawać się
dziełom miłosierdzia chrześcijańskiego. Dziwne to były zgromadzenia - tajne, tj. w ubiorze świeckim, z organizacją, która unikała wszelkiej
zewnętrznej widoczności. Wzór takiej organizacji można było wziąć chyba z pierwszych wieków Kościoła. Rzym za pośrednictwem generała zakonu
Kapucynów uznał możliwość takich zgromadzeń i dozwolił w zasadzie na ich rozszerzanie.
Lecz ustrój ten miał i swoje wady. Biskupi skrępowani tysiącem ograniczeń, nie mogli doglądać tej roboty; niekiedy nawet uważali ją wprost za
niebezpieczną dla Kościoła w owych czasach, bo gdyby była wykryta, mogła sprowadzić nowe prześladowanie i wywożenia kapłanów, szczególnie
najgorliwszych. Dopiero w XX wieku mogli biskupi zająć się tą sprawą, nadać jej właściwy kierunek, otoczyć opieką i dozorem. Zanim jednak
doszło do tego, ciężkie zgromadzenia te przechodziły koleje i zgrzyty. Że z nich wyszła Feliksa Kozłowska, czyż można winić o to O. Honorata?
Czyż w liczbie dwunastu apostołów nie był Judasz?
Piękne dni dla Zakroczymia szybko przeszły. Klasztor rząd zamknął, a Kapucynów przeniósł do Nowego Miasta. Tu O. Honorat dalej pracował nie
bez zmartwień, nieodłącznych od każdej pracy. Tu wyrzekli się go Mariawici, tu stał się apostatą Wysłouch, jego cała nadzieja w pracy duchowej, tu
czepiali się go po wielekroć Rosjanie.
O. Honorat doczekał sędziwej starości. Już nie mógł chodzić do konfesjonału, ale w celi, przy swym ubogim stoliku pisał rzeczy historyczne,
filozoficzno-moralne. Pisał dużo. Był to wielki mąż, asceta, działacz katolicki. Przeszedł bez wątpienia do Niebios, dla których tak całe życie
pracował.

5) Życiorysu z poniższego komiksu o bł. Honoracie Koźmińskim:

Jedziesz studiował
w szkole
artystycznej.

21. III. 1847

