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GRUPY PARAFIALNE

Wspólnota  Franc iszkańsk iego  

Zak onu  Świeck ich

W dość odległej przeszłości, bo 
w roku 1221 został założony III Zakon 
św. Franciszka. W roku 2021 będzie-
my obchodzić 800-lecie jego funkcjo-
nowania. 

Zakon ten powstał dlatego, że 
wielu ludzi świeckich pragnęło żyć 
tak jak Bracia Mniejsi, jednak żyjąc 
w świecie, często w małżeństwie, nie 
mogli wstąpić do zakonu duchow-
nych. Na ich prośbę powstała więc 
pierwsza reguła, czyli zasady życia 
dla tych, którzy chcą czynić pokutę 
i żyć zgodnie z Ewangelią. Tak jest 
do dziś. Wstępując w szeregi fran-
ciszkanów świeckich, kandydat prze-
chodzi okres formacji wstępnej (po-
stulat), następnie formacji początko-
wej (nowicjat). Po tym okresie może 
złożyć profesję (przyrzeczenie) – naj-
pierw na okres jednego roku, a następ-
nie do końca swojego życia.

Reguła (czyli zasady życia) dla 
świeckich z przyczyn oczywistych 
różni się od reguły przeznaczonej dla 
zakonników. Nie obejmuje ślubów 
czystości, ubóstwa czy posłuszeń-
stwa, choć zobowiązuje do współ-
pracy z braćmi i siostrami dla dobra 
wspólnoty.

Franciszkański Zakon Świec-
kich, w przeszłości zwany Trzecim 
Zakonem Franciszkańskim, jest obec-
nie najliczniejszym zakonem założo-

nym przez św. Franciszka i liczy ok. 
375–400 tysięcy członków na całym 
świecie, a także ok. 49 tysięcy człon-
ków związanej z nim Młodzieży Fran-
ciszkańskiej. FZŚ ma swoje struktury 
i dzieli się na wspólnoty: miejscową, 
regionalną, narodową i międzynarodo-
wą. Wspólnotą zarządza rada z prze-
łożonym, zastępcą, skarbnikiem, se-

kretarzem oraz radnymi. Wybiera-
ni są oni na okres kadencji trwającej 
3 lata. Każda wspólnota ma asysten-
ta duchowego nominowanego przez 
prowincjała prowincji franciszkań-
skiej. Asystentem może być również 
ksiądz diecezjalny nominowany przez 
biskupa.

Przy naszej parafii również ist-
nieje wspólnota Franciszkańskie-
go Zakonu Świeckich. Liczymy 
16 członów – 12 sióstr i 4 braci, 
z czego 15 to profesi wieczyści, tj. ci, 
którzy złożyli przyrzeczenie do koń-
ca swojego życia.

Pragnę zachęcić do wstąpienia 
w nasze szeregi tych, którzy, będąc 
osobami świeckimi chcą żyć zgod-
nie z Ewangelią. Z radością przyj-
miemy nowych członków – każdy 
może wnieść coś nowego do wspól-
noty, ubogacić ją swoją obecnością. 
Spotykamy się w każdy pierwszy po-
niedziałek miesiąca po wieczornej 
Eucharystii, sprawowanej najczę-
ściej w naszej intencji. Asystentem 
duchowym wspólnoty jest o. Jacek 
Rosłaniec. 

Zapraszamy.
                       Jolanta Mikucka


