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Szukał Boga i robił wszystko, by z dnia na dzień do Niego się przybliżać w szarzyźnie 

krótkiego życia. 

 

Nie czynił cudów, nie rozmawiał z ptakami, ani z rybami, nie chodził po wodzie. Nie był 

sławnym misjonarzem ani podziwianym kaznodzieją. Zwyczajne, szare i krótkie życie. 

A jednak jako najzdolniejszy kleryk, gorliwy zakonnik, wychowawca nowicjuszy, ceniony 

spowiednik, wzór i przykład dla wielu, o. Wenanty Katarzyniec miałby powody do tego, by chlubić 

się z dokonywanego przez siebie dobra. Postępował inaczej. Nic sobie nie przypisywał, żadnego 

dobra, żadnych zasług. Wszelkie zdziałane i otrzymane dobro uważał za dar dobrego Boga. Jednym 

z największych dobrodziejstw Boga był dar powołania zakonnego. Wierzył, że wypływa on z łaski 

bycia chrześcijaninem, przyjmowania sakramentów, słuchania nauki Bożej, cnotliwego życia. 

„Któż to wszystko jeśli nie Bóg daje?” - mówił. 

 Wierzył, że dzięki temu, iż Boga uznajemy za Dawcę wszelkiego dobra i konsekwentnie Mu 

je oddajemy, powierzamy się Jego opiece, stając się przedmiotem Jego troski. Ponadto umiał nie 

tylko przyjmować dobra płynące z ręki Boga, ale także dziękować za nie i tak jak św. Franciszek 

odnosić je do Pana. 

Szczególnie jednak o. Wenantego możemy naśladować w dostrzeganiu dobra u innych. Od 

nas zależy, czy będziemy widzieć tylko błędy innych, czy też będziemy nosicielami dobra. Jako 

jeden z nielicznych o. Wenanty nie szukał dziury w całym, ale popierał św. Maksymiliana               

w szerzeniu MI, a dziś widzimy, jaki przyniosło to owoc. 

 

Józef Wenanty Katarzyniec (7 października 1889 - 31 marca 1921), franciszkanin. W 1912 r.          

w Kalwarii Pacławskiej spotkał się z o. Maksymilianem Kolbem, z którym nawiązał przyjaźń           

i wspierał go w rozwoju Rycerstwa Niepokalanej. Gdy ukazał się pierwszy numer „Rycerza 

Niepokalanej” w styczniu 1922 r., o. Maksymilian nazwał o. Wenantego patronem pisma. 

 

MODLITWA: Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę 

Twego Wenantego; on przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską            

w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Prosimy, wynieś tego sługę Twego na ołtarze, 

abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego 

wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu. 

 

O łaskach uzyskanych za wstawiennictwem sługi 

Bożego należy powiadomić: 

Franciszkanie, Kalwaria Pacławska 40 

37-743 Nowosiółki Dydyńskie 

tel. 0-16 671 95 44 

e-mail: kalwariap@franciszkanie.pl 
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