
 

Relikwie św. Franciszka nawiedziły Sanktuarium Koronowanej Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w Mościskach, z okazji Transitus św. 
Franciszka. 

W Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, odbył się obrzęd „Transitus” według 
niżej podanego formularza. Odbyła się ta ceremonia dla członków Rodziny Franciszkańskiej, 

wspólnoty działającej przy parafii św. Jana Chrzciciela w Mościskach. Relikwie św. 
Franciszka nawiedziły Mościska i przebywały podczas Mszy św. w Sanktuarium w pierwszą 

sobotę miesiąca. Liturgia Mszy św., 4 października 2014r., w dniu św. Franciszka odbyła się 
pod przewodnictwem franciszkanina O. Kacpra OFM z Sądowej Wiszni.  

 

TRANSITUS - pamiątka śmierci św. Franciszka z Asyżu 
 

 
 
  

W nocy z 3 na 4 października 1226 r. św. Franciszek z Asyżu przeszedł z tego życia do 

wieczności; odchodził do Pana na ziemi przy kapliczce Porcjunkuli. Wszystkie zakony 
franciszkańskie na całym świecie, zgodnie z wielowiekową tradycją, spotykają się w wigilię 
uroczystości św. Franciszka na nabożeństwie zwanym "Transitus"; upamiętnia ono śmierć 

Biedaczyny z Asyżu. 
 

Św. Bonawentura w "Życiorysie większym" napisał, że św. Franciszek tuż przed śmiercią 

przywołał do siebie braci, pobłogosławił ich i polecił by trwali w bojaźni Bożej. Poprosił o 
odczytanie fragmentu Ewangelii wg św. Jana, rozpoczynającego się od słów "Było to przed 

Świętem Paschy..." (J 13,1). Następnie zaczął odmawiać Psalm 142 "Głośno wołam do 
Pana, głośno błagam Pana". Swoje życie zakończył mówiąc: "Na mnie czekają sprawiedliwi, 
aż mnie wynagrodzisz". 

Franciszek umierał w cierpieniu, był prawie niewidomy, z krwawiącymi ranami - 
stygmatami, pełen lęku o losy zakonu. Tuż przed śmiercią kazał położyć się na ziemi, tuż 

przy swojej ukochanej kapliczce Matki Bożej Anielskiej, nazywanej Porcjunkulą, czyli 
"Cząsteczką". Pochowano go w kościele św. Jerzego w Asyżu, a w 1230 r. ciało 
przeniesiono do asyskiej bazyliki św. Franciszka, gdzie spoczywa do dzisiaj. W czasie 

nabożeństwa "Transitus" wszyscy uczestnicy, trzymając w dłoniach zapalone świece, 
przypominają sobie ostatnie chwile życia św. Franciszka i dziękują za tego niezwykłego 

Świętego, który do końca ukochał Boga i wszystkie stworzenia, a nawet śmierć nazywał 
swoją siostrą, która prowadzi ludzi do Stwórcy. Nabożeństwo kończy się ucałowaniem 
relikwii św. Franciszka. 
 

 
 
Transitus św. Franciszka 



Na pamiątkę przejścia św. Franciszka do domu Ojca rokrocznie w Bazylice Matki Bożej Anielskiej 
trzeciego października gromadzą się reprezentanci wszystkich zakonów franciszkańskich, by wspólnie 
przeżywać Transitus. My łączymy się z uczestnikami tych uroczystości przez modlitwę. 
  
  
  
TRANSITUS – 3 października 
 
Wspomnienie Śmierci św. Ojca Franciszka w nasze Wspólnocie  
 
 
1. Prowadzący: 
 
Był wieczór październikowy. Przez otwarte okno ubogiej celki klasztornej padały ostatnie promienie 
słoneczne i na drewnianej podłodze kładły się ciepłymi plamami. W p[powietrzu unosiła się woń ostatnich 
jesiennych kwiatów, które jeszcze  tu i ówdzie okraszały grzędy klasztornego ogródka. Rozszczebiotane 
gromady ptasząt zlatywały się ze wszystkich stron i obsiadły gałęzie drzew, a następnie umilkły, by w 
skupieniu z łebkami w skrzydełka wtulonymi przysłuchiwać się pieśni, która z okna celi klasztornej 
płynęła. To bracia św. Franciszka śpiewali na cześć swego Stwórcy, a głos ich unosił się w górę poza 
obręby murów, uderzał o konary drzew odbijał się od nich echem i płynąc coraz wyżej ku niebu szybujące 
obłoki zdawał się roztrącać. Wśród ciszy kładącego się do snu dnia śpiew ich brzmiał silnie, radośnie, 
tryumfująco.  Czasem tylko z piersi brata o słabszym duchu głos szlochem się łamał. Nie była to bowiem 
zwykła wieczorna pieśń braci. Dziś śpiewali oni przy łożu konającego Franciszka. Nie była to zwykła 
pieśń wieczorna, ale Franciszkowi Hymn do siostry śmierci, która za kilka chwil miała wyzwolić z pęt 
ziemskich duszę ich ukochanego Ojca.    
„Bądź pozdrowiony, Panie, za Siostrę nasza śmierć cielesną, której żaden żywy człowiek Ne ujdzie. 
Biada umierającym w stanie grzechu śmiertelnego. Szczęśliwi natomiast ci, co spełniają świętą Twą wolę. 
Albowiem po raz wtóry śmierć nie zdoła im zaszkodzić. ….. 
 
2. Wyjątek z Pieśni Słonecznej 
 
Panie, bądź pochwalony 
przez naszą siostrę – śmierć cielesną,  
Której żaden żyjący człowiek ujść nie zdoła. 
Biada tym, którzy w grzechu śmiertelnym konają. 
 
Błogosławieni ci,  
Którzy odnajdą się w Twojej świętej woli, 
Albowiem po raz wtóry  
Śmierć im krzywdy nie uczyni.   
 
Lub śpiew „O Stwórco chwalebny i Panie nasz….”  
 
3. Śpiew przed Ewangelią 
 
Aklamacja: Alleluja,  Alleluja, Alleluja 
 
Franciszek za życia ubogi i pokorny wchodzi do nieba bogaty, 
Pozyskał Chrystusa, od którego już nic nie odłączy go na wieki. 
 
Aklamacja: Alleluja,  Alleluja, Alleluja 
 
4. Ewangelia:  
 
Słowa Ewangelii według św. Jana  
 
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: 
Ojcze, nadeszła godzina! Otocz Syna swego chwałą. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze 
świata.  A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko 
za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, 
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie 
posłał.  
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.  Ja w 
nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich 



umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.  
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, 
którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.  
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 
Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w 
nich». 
 
5. Antyfona  
 
O błogosławiona duszo / na której przyjście mieszkańcy nieba wychodzą / 
chór anielski cieszy się / a chwalebna Trójca zaprasza mówiąc : 
Zostań z nami na wieki.  
 
6. Psalm 142 (141), 2-8 
 
Głośno wołam do Pana, 
głośno Pana błagam. 
Żal mój przed Nim Wylewam, 
wyjawiam przed nim swą udrękę. 
 
Gdy duch mój we mnie omdlewa, 
Ty znasz moją drogę. 
Na ścieżce, po której kroczę, 
ukryli na mnie sidło. 
 
Oglądam się w prawo i patrzę: 
Lecz nikt się nie troszczy o mnie . 
Nie ma dla mnie ucieczki, 
nie ma nikogo, kto by dbał o me życie. 
 
Do Ciebie wołam, o Panie, 
mówię: Tyś moją ucieczką, 
udziałem moim w krainie żyjących. 
Usłysz moje wołanie, 
bo jestem bardzo słaby. 
 
 
Wybaw mię od prześladowców, 
gdyż są ode mnie mocniejsi. 
Wyprowadź mnie z więzienia, 
bym dziękował Twojemu imieniu. 
 
Chwała Ojcu i Synowi ….  
 
Antyfona  
O błogosławiona duszo / na której przyjście mieszkańcy nieba wychodzą / 
chór anielski cieszy się / a chwalebna Trójca zaprasza mówiąc : 
Zostań z nami na wieki.  
 
Chwila modlitwy w ciszy. 
 
7. Chór: 
 
Święty Franciszku, bądź pozdrowiony! 
Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie.  
Ciebie za Ojca czczą trzy zakony, za cnót zwierciadło mają synowie. 
 
Tyś droga prawa, wzór obyczajów. 
Prowadź z niewoli ciała swe dzieci 
Do upragnionych niebiańskich krajów, 
Gdzie światłość Boża na wieki świeci.  
 
P: Franciszek ubogi i pokorny wchodzi do nieba  
W: Uczczony jest hymnami niebiańskimi. 



 
Módlmy się: Boże, któryś udzielił nagrody wiecznej szczęśliwości duszy błogosławionego 
Ojca naszego Franciszka, spraw łaskawie, abyśmy pobożnie wspominając jego przejście 
z tego świata do nieba zasłużyli na nagrodę tejże szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego.  
Amen.  
 
8. Śpiew: Niech Pan nas błogosławi i niech nas strzeże…. 
 
9. Błogosławieństwo i uczczenie Relikwii św. Franciszka 

 

  
 

 

 Modlitwa św.Jana Pawła II do św. Franciszka 

Ty, który tak bardzo przybliżyłeś Chrystusa Twojej epoce, pomóż nam przybliżyć 

Chrystusa naszej epoce: naszym trudnym i krytycznym czasom. Wspieraj nas! 

Czasy dzisiejsze oczekują Chrystusa z wielką tęsknotą, choć wielu nam 

współczesnych nie zdaje sobie z tego sprawy (...) Święty Franciszku z Asyżu! 

Pomóż nam przybliżyć Chrystusa Kościołowi i dzisiejszemu światu! Ty, który nosiłeś 

w swoim sercu wszystkie zmienne koleje losu ludzi Tobie współczesnych, wspieraj 

nas, abyśmy sercem bliskim Sercu Odkupiciela, objęli sprawy ludzi naszej epoki, 

trudne problemy społeczne, ekonomiczne, polityczne, problemy kultury i cywilizacji 

współczesnej, wszystkie cierpienia, napięcia, kompleksy, niepokoje. Pomóż nam 

przełożyć to wszystko na prosty i przynoszący owoc, język Ewangelii. Pomóż nam 

rozwiązać te wszystkie problemy kluczem Ewangelii, aby Chrystus sam mógł być 

dla człowieka naszych czasów Drogą, Prawdą i Życiem. Prosi Cię o to, święty Synu 

Kościoła, Synu ziemi włoskiej, Papież Jan Paweł II, syn ziemi polskiej, i ufa, że nie 

odrzucisz go, lecz wspomożesz. Byłeś zawsze dobry i śpieszyłeś z pomocą 

wszystkim, którzy do Ciebie zwracali się o pomoc. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mcT7en72NJ0  Lament św. Franciszka 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qME3fHmyG_w  św. Franciszek, film z polskim lektorem 
 
 

http://franciszkaniewtoruniu.net/Modlitwa-Jana-Pawla-II-do-sw-Franciszka
https://www.youtube.com/watch?v=mcT7en72NJ0
https://www.youtube.com/watch?v=qME3fHmyG_w

