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Kiedy kardynał Jorge Maria Bergoglio jako nowo wybra-
ny biskup Rzymu przyjął imię Franciszek, świat zaciekawił 
się, wyczuwając nieprzypadkowość obranego patrona rodem 
z Asyżu, nie jezuity, ale z zakonu żebraczego. Chęć poznania 
nowego papieża wiązała się również z zainteresowaniem ide-
ałami świętego Franciszka. Wydaje się, że powszechna znajo-
mość tej intrygującej postaci ze średniowiecza zdominowana 
jest wciąż przez młodopolską wizję, pełną ckliwości, promu-
jącą Bożego wesołka, oryginalnego w działaniu, nie wadzą-
cego nikomu, przyjaznego człowiekowi i zwierzętom. Kto 
jednak zdecyduje się podejść bliżej, zobaczy nagle, że Asy-
zjata to przede wszystkim człowiek z krwi i kości, świadomy 
siebie, Boga i otaczającego go świata, człowiek nieustannie 
zmagający się ze sobą i różnymi przeciwnościami w walce 
o wierność objawionemu mu przez Boga charyzmatowi. Tak, 
to człowiek pogodny i radosny, który wewnętrzną siłę i entu-
zjazm czerpał z Boga, któremu bezgranicznie zaufał uznając, 
że to On prowadzi go przez życie, że On jest „dobrem naj-
wyższym, wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro, 
bez którego nie ma żadnego dobra” (On 2). 

Odnowione zainteresowanie świętym Franciszkiem 
i je go dziełem w środowisku franciszkańskim w okresie po-
wojennym zaczęło się jednak wiele wcześniej. Istotnymi 
wydarzeniami były publikacje: Pism św. Franciszka z Asyżu 
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w 1976 roku, Wczesnych źródeł franciszkańskich w 1981 roku 
czy nowego poszerzonego, zawierającego również pisma 
Asyzjaty, tomu Źródeł franciszkańskich w 2005 roku. Jednym 
z owoców wzmożonego zainteresowania świętym Francisz-
kiem oraz historią i duchowością franciszkańską było po-
wstanie z inicjatywy prowincjałów dziesięciu franciszkań-
skich prowincji zakonnych w Polsce w 1998 roku Instytutu 
Studiów Franciszkańskich w Krakowie. Odtąd Instytut pro-
wadzi działalność edukacyjną, której formy z czasem uległy 
pewnym modyfikacjom. Dziś w Instytucie działają otwarte 
dla wszystkich zainteresowanych: Szkoła Duchowości Fran-
ciszkańskiej i Franciszkańska Szkoła Muzyki i Liturgii, Fran-
ciszkańskie Studium Formacyjne dla sióstr zakonnych oraz 
we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II  
w Krakowie Studia podyplomowe z franciszkanizmu. W pre-
zentację i promocję tradycji franciszkańskiej oraz naukowe-
go dorobku wpisują się również publikacje Instytutu. 

Mamy już za sobą jubileusz 800-lecia charyzmatu fran-
ciszkańskiego, związany wprost z ustnym zatwierdzeniem 
pierwotnej reguły świętego Franciszka z Asyżu przez papie-
ża Innocentego III w 1209 roku. Jego echo pozostaje jednak 
żywe, a franciszkańskie treści podejmowane na różne sposo-
by przy okazji jubileuszowego świętowania, powracają w bra-
terskich spotkaniach i rozmowach, w poszukiwaniach nauko-
wych, prezentowanych między innymi podczas konferencji 
organizowanych przez różne franciszkańskie ośrodki nauko-
we. Treści zawarte w niniejszym woluminie w pierwotnej 
wersji zostały zaprezentowane podczas Sesji franciszkańskich 
organizowanych corocznie 29 listopada, w święto Wszystkich 
Świętych Franciszkańskich, przez Instytut Studiów Francisz-
kańskich we współpracy z seminariami franciszkańskimi: 
Testament św. Franciszka w 2006 roku w WSD Kapucynów 
w  Krakowie, Formacja franciszkańska w  świetle napomnień  
św. Franciszka z Asyżu w 2007 roku w WSD Franciszkanów 

w Katowicach–Panewnikach oraz „Reguła i życie” na począt-
ku dziewiątego stulecia rodziny franciszkańskiej w 2010 roku  
w WSD Franciszkanów w Krakowie–Bronowicach. 

Trudno byłoby mówić o poznaniu świętego Franciszka 
bez zetknięcia się z jego pismami, w których zwerbalizował 
swoje przekonania, przemyślenia i doświadczenie. Artykuły 
zawarte w publikacji odnoszą się do trzech typów tekstów: 
do obligatoryjnej dla franciszkanów reguły sankcjonującej  
i kodyfikującej styl życia, do ojcowskich admonicji pomagają-
cych rozumieć i przeżywać różne elementy charyzmatu oraz 
do osobistego testamentowego świadectwa złożonego wobec 
Boga i braci. Ze wszystkich jednoznacznie wynika, że reguła 
zakonna, napomnienia i świadectwo wiary nie są martwą literą 
z przeszłości, ale są wciąż aktualną regułą i życiem, czyli słowem 
doświadczonym i ucieleśnionym, i że tak należy je czytać. Au-
torzy poszczególnych artykułów starali się wydobyć z lektury 
pism to, co może dziś prowokować, ożywiać refleksję i wpły-
wać na osobiste doświadczenie wiary i kształt życia czytelni-
ków. Mądrość Franciszkowych pism ma charakter uniwersalny 
i wydobyta inteligentnie na światło dzienne sprawdza się w ży-
ciu niezależnie od jego uwarunkowań, miejsca i czasu.

W tym miejscu należy wyrazić wdzięczność: o. prof. Zdzi-
sławowi Kijasowi, pierwszemu dyrektorowi Instytutu oraz 
kolejnym pełniącym obowiązki dyrektora, o. dr. Andrzejo-
wi Prugarowi i o. dr. Pawłowi Sroce za wkład w realizowanie 
zadań tej franciszkańskiej instytucji promującej ośmiowieko-
wą tradycję zrodzoną w Asyżu. Pozostaje żywić nadzieję, że 
publikacja, którą oddajemy do rąk czytelników, pobudzi do 
twórczego namysłu oraz pomoże skutecznie i owocnie czerpać  
z bogactwa Ewangelii doświadczonej w życiu Franciszka. 
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