Posiądź mnie,
abym Ci był czystą szybą”
„

bł. Honorat Koźmiński

„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”

Błogosławiony Honorat Koźmiński
1. Pierwsze lata
Miasto Biała Podlaska. Mamy 16 X 1829 r.

Na świat przychodzi nowy człowiek. Tak zaczyna się wypełniać zamysł Boży.
Rodzicami jego są: architekt powiatowy Stefan Koźmiński i Aleksandra z Kahlów.
Dwa dni później chrzest w kościele parafialnym św. Anny. Otrzymuje imię Wacław.
Dziecięce lata spędza szczęśliwie w rodzinnym mieście.
Nic jeszcze nie wskazuje na przyszły fenomen jego świętości.

Aleksandra z Kahlów

Podejmuje naukę w szkole elementarnej.
Ma trójkę rodzeństwa. Starszego brata Aleksandra (który zakłada rodzinę)
i dwie siostry: Stefanię (wizytka klasztoru w Warszawie)
Kamilę (która umiera niedługo po zawarciu małżeństwa i urodzenia dziecka).
Kościół świętej Anny

2. Gimnazjalne lata
Rok 1840 rodzina Koźmińskich przenosi się do Włocławka.

Wacław trafia do gimnazjum w Płocku. Jest bardzo uzdolnionym uczniem.
Pomaga ojcu przy tworzeniu rysunków technicznych. Ojciec zauważa jego talent.
Zbliża się koniec gimnazjum. Wacław ulega wpływom jednego z kolegów ateistów.
Zaczyna tracić wiarę, czym nawet się przechwala. Uważa, że odkrył prawdę.
Zaczyna publicznie określać się jako ateista.

Młody Wacław Koźmiński

Odrzuca całkowicie Boga.
Nie pomogło wychowanie na wartościach ewangelicznych.

Brak częstego kontaktu z domem utwierdza Wacława na błędnej drodze.

Gimnazjum w Płocku

3. Studenckie lata
Nadchodzi rok 1844. Wacław otrzymuje świadectwo dojrzałości.
Po rocznej przerwie znowu podejmuje naukę.
Ojciec pragnie by Wacław poszedł w jego ślady i został architektem.
Pod jego kierownictwem zapisuje się na Wydział Architektury.
Zostaje studentem w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie.
Jednak nie cieszy się długo spokojnym dążeniem do wyznaczonych celów.

Młody Wacław Koźmiński

W pierwszym roku studiów niespodziewanie umiera mu ojciec.
Dla Wacława to straszny cios i tragedia.
Na barkach matki spoczęła troska o wychowanie czworga
jeszcze niesamodzielnych dzieci. Kryzys wiary w duszy Wacława

bardzo się pogłębił pod wpływem krzyża, który dotknął rodzinę.
Szkoła Sztuk Pięknych Warszawa

4. Spotkanie z Jezusem w więzieniu
W 1846 roku Wacław jest podejrzany o spisek przeciwko władzy
carskiej i osadzony w X pawilonie Cytadeli warszawskiej. Ma wtedy

17 lat. Przeżywa przykrości śledztwa. Przeżywa ciężką walkę –
fizyczną i duchową. Ta druga okazuje się trudniejsza. Tak opisuje

Cytadela Warszawska

swoje zmagania: „naprzód staje mi na pamięci łaska nawrócenia mego. Że gdym był

w grzechach, żyjąc bez wiary i bez pamięci na Boga, dobroć Boska póty mnie nawiedzała
różnymi krzyżami, jak to strata ojca, wielkim zawodem na świecie, niedostatkiem, a w końcu
więzieniem i ciężką chorobą, aż w końcu nakłoniłem moje serce na głos Jego. Cóż by się

ze mną stało, gdybym umarł wtedy, jak się spodziewano, byłbym teraz w piekle potępiony
na wieki. Modlitwa Matki mojej ziemskiej i opieka Matki mojej niebieskiej, ocaliły mnie.
Uzdrawiając mnie, Pan Bóg cudownie uzdrowił jeszcze cudowniej duszę moją”.

Rok przed śmiercią w 1915 r. wraca do tych przeżyć. Tak wyznaje: „Gdy byłem w Cytadeli,
zamiast się upokorzyć, poznać swoje straszne grzechy, to jeszcze wymówki Panu Bogu
robiłem, że mnie nie ratuje, jakby niewinnego i ze słowami bluźnierstwa wpadłem
w obłąkanie, w którym trzy tygodnie zostawałem i byłem już w paszczy diabła, gdyby
nie Matka Boża ubłagana przez moją Matkę (bo sam nie myślałem o poprawie), przyczyniła
się do Jezusa, iż przyszedł do mnie do celi więziennej i łagodnie do wiary przyprowadził”.
15 VIII 1846 r. odzyskuje wiarę i wewnętrzny pokój.
„Całą gorycz więzienia, tak Pan Bóg odjął, że mi się w raj
ono zmieniło, i tam pokochałem samotność i zacząłem
życie duszy”. Spotkanie z Jezusem zaowocowało cudownym
uzdrowieniem i nawróceniem. Odtąd wiara powoli wracała
X Pawilon Cytadela Warszawska

do jego serca.

Miesiące mijają.
Wacław wciąż nie widzi końca niewoli.
Odzyskana wiara nadaje sens jego życiu.
Dręczy go świadomość niepewności co do przyszłości.
Jednak tym razem oddaje się całkowicie w ręce Boga.

Ufa Bogu pomimo wszystko.

Główna Brama Cytadela Warszawska

Wreszcie Wacław po 11 miesiącach
ciężkich udręczeń doznanych w więzieniu

odzyskuje wolność.
Stało się to w niedzielę Męki Pańskiej 21 III 1847 r.
Brama Straceń Cytadela Warszawska

Wraca do domu rodzinnego we Włocławku.

5. Rok poszukiwania
Szybko odzyskuje siły fizyczne. Powraca do Warszawy, by podjąć przerwane studia.
8 IX 1847 r. odbywa spowiedź jubileuszową w kaplicy św. Kajetana u kapucynów.

Odtąd postanawia być wiernym w podążaniu za Chrystusem.
Po roku od odzyskania wolności i oczyszczeniu duszy jest
nowym człowiekiem. Odkrywa głos powołania i decyduje się

na wstąpienie do zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.
O trudnym rozstaniu z matką pisze: „W Niepokalane Poczęcie
wyjechałem z domu, gdzie Ona mnie tylko męstwem

potrzebnym obdarzyła, aby chorą matkę opuścić”.
Klasztor Lubartów

Życie zakonne rozpoczyna 21 XII 1848 r. w Lubartowie.

6. Pierwsze lata zakonne

Przyjmuje kapucyński habit. Otrzymuje imię zakonne Honorat.
Od początku swoje powołanie traktuje na serio.
Towarzyszy mu w tym matka, która napisała w liście:
„Kiedyś sobie już ten stan stanowczo obrał – żebyś się
kierował na prawdziwego księdza, bo tym samym mógłbyś

Honorat Koźmiński

stać się użytecznym ludzkości i powiększyć chwałę Pana Boga”.
Po roku nowicjatu, 21 XII 1849 r. składa pierwszą profesję zakonną.
Śluby wieczyste składa 18 XII 1850 r. Na polecenie przełożonych przygotowuje się

do święceń kapłańskich. Wyświęcony na kapłana zostaje 27 XII 1852 r. w kościele
św. Krzyża w Warszawie. Tu też rozpoczyna swoją kapłańską posługę.

6. Owoce pracy młodego kapłana

Dnia 1 I 1853 r. neoprezbiter Honorat odprawia swoją Mszę prymicyjną w kościele
klasztornym kapucynów przy ulicy Miodowej w Warszawie.
Od tego dnia rozwija tutaj wszechstronną działalność. Nie tylko przy klasztorze,

ale w całej Warszawie szybko daje się poznać jako
gorliwy kapłan. Służy jako spowiednik, kaznodzieja
w różnych kościołach warszawskich, reorganizator

Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego i promotor
żywego różańca. Do jego konfesjonału przychodzą
młodzi ludzie, oczekujący pomocy duchowej
Klasztor Warszawa

i wskazówek na dalsze życie.

W społeczeństwie warszawskim rozchodziła się wieść, że O. Honorat
jest dobrym kierownikiem dusz. Wsłuchując się w głos Boga odradza
życie zakonne w Królestwie Polskim. Pierwszym Zgromadzeniem,
które zakłada 21 XI 1855 r. są Siostry św. Feliksa z Cantalice (Felicjanki),
wspólnie z bł. Angelą Truszkowską. Siostry zajęły się opieką
Święty Feliks z Cantalice

nad dziećmi i staruszkami.

Po pięciu latach w X 1860 r. ze zgromadzenia wyłaniają się siostry klauzurowe - Klaryski.
Młode lata kapłaństwa o. Honorata przypadają na okres wielkich zmagań narodu
z przemocą zabory rosyjskiego. Jeżeli zachodziła potrzeba, szedł do Cytadeli,
by nieść pomoc duchową uwięzionym, a zwłaszcza skazanym na śmierć.

7. Lata w Zakroczymiu
Działalność o. Honorata zostaje przerwana przez kasatę
klasztoru w Warszawie 28 XI 1864 r. Trafia ze współbraćmi
do klasztoru kapucyńskiego w Zakroczymiu.
Klasztor w Zakroczymiu

Zakonnicy podlegali ścisłej inwigilacji i licznym

ograniczeniom ze strony policji carskiej. O. Honorat przede wszystkim zajmuje się reformą
własnego życia. Wiele czasu poświęca na modlitwę. Odprawia 40-dniowe rekolekcje. Od
1867 r. rozpoczyna prowadzić Notatnik duchowy. W tych zewnętrznych okolicznościach,
które prowadzą do ruiny życia zakonnego, pod natchnieniem Ducha Świętego, podejmuje
inicjatywę powołania nowych zgromadzeń zakonnych w odmiennej formie. W 70 i 80

latach powstaje najwięcej zgromadzeń ukrytych – bezhabitowych.

Konfesjonał o. Honorata jest żywotnym ogrodem, gdzie z pnia
wyrastają nowe konary. Objawienia Maryi w 1877 r. w Gietrzwałdzie były
impulsem, by ze swych penitentek powołać Zgromadzenie Sióstr Służek
Herb Służek

Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej - 7 X 1878 r. Głównym zadaniem

Sióstr jest praca wśród ludu wiejskiego. Siostry wpatrując się w Służebnicę Pańską razem
z Nią wsłuchują się w Słowo, by jak Ona odpowiadać Bogu „TAK”. Maryja jest wzorem
Służek życia całkowicie ukrytego z Chrystusem w Bogu, a zarazem w pełni

zaangażowanego w dzieło zbawienia świata. „Służki Niepokalanej” tak siostry nazwał
Założyciel. Dlatego siostry wierzą, że Bóg wybrał nas..., „abyśmy byli święci i nieskalani
przed Jego Obliczem”. Swoją Niepokalaną Patronkę czczą poprzez odpowiedź na Jej

wezwanie przez odmawianie codziennie różańca i propagowanie tej modlitwy.

Ożywiane wiarą i żarliwością, Służki chcą wiernie odczytywać Ewangelię

i swoją postawą dawać świadectwo Chrystusowi we współczesnym świecie.
Wpatrują się w obecną wśród nas MIŁOŚĆ Jezusa, który jest w nas, w Chlebie
i w ubogich, uczą się Jego postawy. Udziela się wszystkim według swojego

planu, siostry z kolei według Jego woli pragną udzielać się Jemu.
Tajemnica służby! To także szkoła patrzenia i słuchania. Maryja z Nazaretu
Kochajmy
Maryję
i służmy
Jej
wiernie

rozpoczęła ten cykl lekcji wskazując drogę nam wszystkim.
Usłyszała, odpowiedziała pozytywnie i poszła z Jezusem
do człowieka z intencją bezinteresownej służby.

Życie Maryi pełne tajemnic Bożych, było jednocześnie proste i zwyczajne
w oczach ludzi. Siostry Służki starają się naśladować Maryję w wypełnianiu
swojej misji i w ukryciu przeżywać swoje powołanie do wyłącznej służby Bożej.

Mariówka – Dom
Generalny

8. Lata w Nowym Mieście
Dnia 5 IV 1892 r. oznajmiono kapucynom w Zakroczymiu, iż klasztor mają opuścić.
Zakonnicy mogli udać się do klasztorów za granicą, bądź do Łomży lub Nowego Miasta
nad Pilicą. Honorat tak o tym pisze: „Gubernator Hurko kazał zamknąć klasztor kapucynów
pod pretekstem potrzeb strategicznych. Tymczasem komendant sąsiedniego fortu Modlin,

oświadczył, że ojcowie wywierali dodatni wpływ na ludność, podnosząc ducha
pobożności poziom moralny”. Honorat udaje się do Nowego Miasta n. Pilicą. Zapowiada
braciom: „Nie martwcie się. Ten, klasztor będzie naszym

grobem, ale także naszą kolebką, stąd rozejdziemy się
po całej Polsce”. Na przełomie XIX i XX wieku ukryte
zgromadzenia liczyły około 10 tysięcy mężczyzn i kobiet.
Nowe Miasto n. Pilicą

9. Dojrzewanie do świętości
Osobiste spotkanie z Chrystusem i moment nawrócenia w Cytadeli

stały się dla o. Honorata początkiem nie tylko radykalnej przemiany
wewnętrznej, ale dzięki współpracy z Bożą łaską wejściem na drogę
świętości. Głównym nurtem duchowości bł. Honorata był bez
Nowe Miasto n. Pilicą

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 za pociechę zawsze miałem”.

Jego notatki są świadectwem, że Chrystus i Jego życie

są źródłem do nieustannego upodobniania się do Mistrza.
Chrystus jest życiem o. Honorata: „Całe twe życie
niech będzie zdążaniem do Chrystusa, wychodzeniem
Notatnik Duchowy

z Chrystusem, powrotem do Chrystusa.

O. Honorat to święty maryjny. Jego więź z Maryją ma swoje źródło w chwili nawrócenia
w Cytadeli. Ogląda i podziwia Ją na kartach Ewangelii w Jej codzienności. Dostrzega
Jej ukierunkowanie się ku Chrystusowi. Wyrazem maryjności był kult Matki Bożej
Częstochowskiej. Z nim wiąże nadzieję na duchowe odrodzenie narodu i wyzwolenie
go z niewoli: „Naród, który tak żywo kocha Maryję, nigdy zginąć nie może, wart jest
istnienia na chwałę Bożą; naród taki jest bardzo bliski dotykalnej opieki Maryi”.

10. Ostatnie lata życia

W Nowym Mieście n. Pilicą o. Honorat przeżywa Tabor swego życia, jakim były jubileusze
50-lecia życia zakonnego i 50-lecie kapłaństwa. Tutaj też przeżywa swoją Golgotę.
Posądzony zostaje o współudział w tworzeniu ruchu mariawickiego,
który wkrótce znalazł się poza Kościołem.
Powyższe fakty rzuciły cień na działalność zakonotwórczą.
Stolica Apostolska w V 1908 r. odsunęła o. Honorata
od zarządzania zgromadzeniami.
Po ludzku był to wielki cios w jego dotychczasową owocną

działalność. On przyjął tę decyzję z pokorą i uległością.
Więzień konfesjonału

Było to prawdziwe oczyszczenie.

W ostatnich latach życia przechodzi uciążliwe rewizje i dochodzenia ze strony policji
carskiej. Spełnia się jego pragnienie: „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”. W tym opuszczeniu duchowym, stałej modlitwie
i pracy na miarę swoich sił zakończył święte życie w klasztorze w Nowym Mieście n. Pilicą
16 XII 1916 roku o godz. 17.00. Dziś czerpiemy z bogactwa Jego świętości. Możemy szukać
u o. Honorata wsparcia w naszym zmaganiu na drodze

wiary. Święty Jan Paweł II beatyfikował o. Honorata 16 X
1988 r. Obydwóch świętych łączyło takie samo zawierzenie
- zawołanie Maryjne: „CAŁY TWÓJ” – „TWÓJ CAŁY”
Mariówka

„Totus Tuus” (św. Jan Paweł II) – „Tuus Totus” (bł. Honorat)

