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STUDIA
Siostra M. Ignis – Lidia Flis CSSJ urodziła się w 1964 r. w Jaśle, gdzie ukończy-
ła Liceum ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego. w 1984 r. 
wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa. Pracuje jako katechetka, a od 
1995 r. jest formatorką sióstr juniorystek. w latach 1995-1998 pracowała na 
Ukrainie. należała do zespołu redakcyjnego czasopisma katolickiego Archidie-
cezji Lwowskiej, w którym publikowała artykuły dotyczące życia Kościoła oraz 
formacji dzieci i młodzieży.

w 1993 r. obroniła pracę magisterską działalność społeczna ks. zygmunta goraz-
dowskiego (1845-1920). Studia kontynuowała w Instytucie Studiów Francisz-
kańskich oraz na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. na podstawie 
pracy Radość i smutek w życiu św. Franciszka z asyżu uzyskała licencjat z teologii. 
Studia doktorskie odbyła w ośrodku Studiów Franciszkańskich na wydziale 
Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II, które zwieńczyła dyser-
tacją napisaną pod kierunkiem o. prof. dra hab. zdzisława J. Kijasa oFMConv 
nt. Prawda życia duchowego w dziele o. jana Pili z Fano «Umiejętność jednoczenia 
duszy z Bogiem». 

Jan Pili z Fano to wyrazista postać w historii franciszkanizmu z bogatym 
i kontrowersyjnym życiorysem. Brat mniejszy, pełniący ważne funkcje 
w swoim zakonie, zagorzały przeciwnik reformy kapucyńskiej, który  
w wieku 65 lat decyduje się, by jednak przejść do kapucynów. Jest przy-

kładem człowieka poszukującego Boga i jasnego odczytywania Jego woli pośród 
życiowych doświadczeń, czego potwierdzeniem jest jego dzieło Umiejętność jed-
noczenia duszy z Bogiem. Autor daje w nim odpowiedź na pytanie, jak chodzić po 
drogach prawdziwego poznania. Ukazuje realizm oraz piękno życia duchowego, 
warunki i sposoby autentycznej modlitwy oraz dochodzenia do zjednoczenia  
z Bogiem. Dzieło jest jednym z filarów szesnastowiecznej franciszkańskiej lite-
ratury duchowej. Jest interesującą lekturą także dla współczesnego czytelnika, 
gdyż zawiera ponadczasowe, uniwersalne prawdy, istotne dla każdego doświad-
czenia duchowego, o czym przekonuje autorka niniejszej publikacji. 
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