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[25.] MOJA OSTATNIA WOLA

W Imię Trójcy Przenajświętszej – Ojca, Syna i Ducha Świętego ku czci Niepokalanego
Serca Przenajświętszej  Maryi  Panny – ja brat  Honorat,  grzesznik nikczemny,  oświadczam
wobec  Majestatu  Bożego  i  Przenajświętszej  Matki  Bożej  i  mojej,  i  wobec  całego
Niebieskiego Dworu, że jestem niczym i że nie mam nic takiego, czym by wolno mi było
rozporządzać i oświadczać ostatnią wolę moją względem rzeczy doczesnych jak względem
mego ciała i duszy, bom to wszystko z miłosierdzia Bożego miał szczęście oddać już dawno
Panu mojemu przez śluby zakonne, przez które wyrzekłem się nie tylko prawa do wszelkiej
własności, ale i prawa troszczenia się o ciało moje i używania własnej mojej woli. A jeżeli
nieraz tę ofiarę naruszałem wiarołomnie,  to wyznaję, iż przez to krzywdziłem tylko mego
Pana  i  Oblubieńca  mej  duszy  i  że  jestem przez  to  Mu dłużny,  prawa  jednakże  do  tego
rozporządzenia nigdy sobie nie rościłem i nie roszczę, bo się go tylokrotnie i uroczyście na
Jego korzyść zrzekałem i zrzekam na nowo i wiem, że mi się nie godzi czynić testamentu w
ścisłym  jego  znaczeniu,  z  czego  niewymownie  szczęśliwy  jestem,  poprzestaję  przeto  na
uczynieniu  tego  duchowego  testamentu  i  oświadczeniu  mojej  ostatniej  woli  względem
usposobienia w mojej duszy, to jest, jakie pragnę mieć w ostatnią godzinę śmiertelnego mego
życia.

VIII. Fidei commissae
Mając  przejść  z  tego  świata  polecam  Twemu  nieprzebranemu  Miłosierdziu  tych

wszystkich, za których za życia mego modliłem się zawsze, a mianowicie:
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Zastępcę  Twego  na  ziemi,  wszystkich  Biskupów  i  Kapłanów  i  cały  Kościół  Twój,  a
szczególniej  za  będących  w  uciskach  i  niebezpieczeństwach,  abyś  nimi  kierował  i  we
wszelkich  prześladowaniach  bronił.  Także  wszystkie  Zakony,  a  szczególniej  nasz  cały,  a
najbardziej naszą Prowincję gasnącą i ten klasztor, któryś z tylu niebezpieczeństw wybawił i
abyś pozwolił tu jeszcze obserwancji zakwitnąć. Polecam szczególnej Opiece Twojej duszę
duchownego Ojca mego Prokopa, brata Cypriana i wszystkich zmarłych i żyjących, abyś ich
uświęcał.  Proszę  także  za  wszystkie  dusze,  a  szczególniej  te,  [635] z  którymi  jestem
duchownie  złączony,  abyś  je  utwierdzał,  uświęcał  i  utrzymywał  do  końca,  broniąc  je  od
wszelkich  niebezpieczeństw.  Za  wszystkie  Bractwa,  a  szczególniej  te,  w  które  jestem
wpisany.  Polecam Ci  także  wszystkich  Synów i  Córki  duchowne,  a  szczególnie  tych,  za
których  się  modlić  przyrzekłem  lub  którzy  mnie  o  modlitwę  prosili  i  za  których  mam
obowiązek modlenia się błagając Cię, aby żadna z tych dusz, któreś mi dał, nie zginęła i aby
żadne  z  tych  ziarenek,  które  raczyłeś  przez  moje  usta  porzucić  w  ich  serca,  nie  było
bezowocnym i aby Duch Święty raczył im przypominać w chwili sposobnej to wszystko, co
im mówiłem, aby wszystko to posłużyło do ich uświątobliwienia i na większą chwałę Twoją,
której jedynie pragnę.

Polecam  także  miłosierdziu  Twemu  Brata  mego  z  całą  Jego  rodziną,  siostrę  moją
Honoratę  z  całym  jej  Zgromadzeniem  i  wszystkich  moich  krewnych,  dobrodziejów,
znajomych,  przyjaciół  i  nieprzyjaciół,  smutnych,  strapionych,  więźniów,  chorych,
konających, grzeszników i niewiernych i tych wszystkich, za których się modlić powinienem.
Oddaję ich wszystkich w Twoją Przemożną Opiekę tak co do duszy, jak i co do ciała, abyś ich
strzegł  od  wszelkich  niebezpieczeństw,  nawrócił  lub  zachował  niepokalanych,  aby  Cię



wszyscy znali i kochali, i Tobie służyli, abyś ich wreszcie oświecił i dał im zawsze stosować
się do Woli Twojej i wiecznie weselić się z Tobą.

Pragnę także [uczynić] uczestnikami wszystkich zleconych mi skarbów dusze zmarłych,
a szczególniej Matkę moją, której dwukrotnie winien jestem życie, bo ciała i duszy, która
jedna modliła się za mnie do Matki Bożej Paulińskiej,  gdy stałem przed drzwiami piekła,
będąc  w więzieniu  chorym i  nieprzytomnym,  po wyzioniętym bluźnierstwie,  aby i  jej  to
nagrodził  przyjmując ją przed Oblicze Swoje. Także [polecam] duszę Ojca mego, babki i
innych krewnych i tych, których za życia pokrzywdziłem lub zgorszyłem; i tych, z którymi
miałem  filadelficzną umowę: Ks.  Ożarowskim, Aug.,  Wo.,  Pa.,  Za.1 i  wszystkich naszych
dobrodziejów, za których mam [636] obowiązek modlenia się, i za których Ty wiesz i chcesz,
abym się modlił.

I ofiaruję za nie wszystkie odpusty, jakich dostąpiłem kiedykolwiek dla siebie lub dla
nich,  oddając wszystko pod rozporządzenie Przenajświętszej  Panny na korzyść tych  dusz,
które Jej  się podoba wybawić według uczynionego heroicznego aktu za zmarłych,  który i
dzisiaj powtarzam, gotów będąc wyrzec się wszystkich zasług i odpustów na ich korzyść i
sam  narazić  się  na  męki  czyśćcowe,  jeśliby  się  Jej  tak  podobało,  aby  tak  prędzej  byli
wybawieni z mąk i Ciebie, Boga mego, prędzej chwalili, jak tego gorąco pragniesz i za mną
się przyczyniały.

Krąg
BRAT 

Historyczne Prorockie Ewangelie Pozaewangeliczne

Rdz 1-2; Iz 2,1-4; Mt 5,21-26.47; Dz 2,29;
Rdz 4,2.7.9; Iz 7,1-9; Mt 12,46-50; Dz 14,1n;
Rdz 13,8; Iz 9,18nn; Mt 18,15nn; Dz 17,26;
Rdz 33,4; Iz 11,13n; Mt 21,28-32; Dz 28,15;
Rdz 38,26; Iz 63,16; Mt 25,40; Rz 3,17;
Rdz 45,1-8; Iz 66,18nn; Mt 28,10; Rz 8,14-17.29;
Kpł 10,4; Jr 3,18; Mk 6,3; Rz 9,3.29;
Kpł 19,17n; Jr 9,3; Łk 15,25-32; Rz 15,1;
Lb 20,14-21; Jr 11,18; Łk 22,31n; 1Kor 5,11;
Pwt 1,16; Jr 12,6; J 1,12-13; 1Kor 8,12;
Pwt 2,4; Jr 23,5n; J 3,3; 1Kor 12,12-27;
Pwt 15,2n; Jr 31,1; J 20,17; 2Kor 8-9;
Pwt 23,8; Ez 37,22; 2Kor 11,26;
Pwt 25,5-10; Oz 2,2n; Ga 2,4n;
2Sm 1,26; Oz 4,2; Ga 3,7-29;
2Sm 19,13; Am 1,9.11; Ga 5,15;
1Krl 12,24; Mi 2,12; Ef 2,11-18;
1Krl 20,32; Mi 7,2-6; Kol 1,2;
2Krl 9,2; Za 7,9n; Flm 1,16;

1 Cztery skróty nazwisk trudne do rozwiązania i zidentyfikowania osób.



BRAT 
Historyczne Prorockie Ewangelie Pozaewangeliczne
2Krn 31,15; Ml 2,10; Hbr 2,10-17;
1Mch 12,10; 1P 1,22n;
Hi 6,15; 1P 5,9;
Hi 19,13; 1J 2,9-12;
Prz 6,19; 1J 3,12-17;
Prz 17,17; Ap 12,10;
Prz 18,19;
Prz 19,7;
Syr 7,18;
Syr 25,1;

DOM 
Historyczne Prorockie Ewangelie Pozaewangeliczne

Rdz 12,1; Iz 56,5nn; Mt 16,18; Dz 16,15;
Rdz 19,2n; Iz 57,15; Mk 10,29n; Rz 2,7;
Rdz 25,8; Iz 65,21nn; Mk 11,17; 1Kor 1,24;
Rdz 30,25; Iz 66,1n; Mk 13,1n; 1Kor 3,9nn;
Wj 20,17; Jr 7,2-14; Łk 1,27.33; 1Kor 15,53;
Wj 33,7.9nn; Jr 12,7; Łk 2,4.7.49.51; 2Kor 5,1n;
Wj 40,34-38; Ez 1; Łk 5,29-32; Ef 2,18n.21n;
Lb 12,7; Ez 10,18; Łk 7,36-50; 1Tm 3,15;
Pwt 10,22; Ez 11,23; Łk 8,21; Hbr 3,3-6;
Pwt 20,5; Ez 36,22-28; Łk 9,58; Hbr 6,19n;
Pwt 28,30; Ez 37,15n.26nn; Łk 10,5n.38nn; Hbr 10,19nn;
Joz 24,2; Ez 39,29; Łk 19,5-10; Hbr 11,9.13;
2Sm 7,2.5nn.10-16; Ez 40-43; J 1,14; 1P 2,4nn;
1Krl 8,19nn.27; Oz 8,1; J 2,16; Ap 21,3.7.22;
1Mch 3,56; Oz 9,15; J 8,35;
Hi 4,19; Mi 2,2; J 14,2-6;
Prz 8,31; Za 9,8; J 15,10;
Prz 9,1-6;
Prz 14,1;
Prz 17,13;
Prz 27,8;
Prz 31,10-31;
Koh 12,5nn;
Syr 26,16;
Syr 29,21;



Liturgia: "Dom"
1. Wprowadzenie ogólne

2. Pieśń:

3. W imię Ojca...

4. Modlitwa albo O Najwyższy Boże nasz

5. Wprowadzeni do I czytania

6. I czytanie

7. Śpiew

8. Wprowadzeni do II czytania

9. II czytanie

10. Śpiew

11. Wprowadzeni do III czytania

12. III czytanie

13. Śpiew

14. Wprowadzeni do IV czytania

15. Śpiew Alleluja

16.. IV czytanie

17. Kommunia słowa

18. Homilia

19. Modlitwa powszechna

20. Ojcze nasz

21. Modlitwa

22. Błogosławienstwo



23. Pieśń

I czytanie Licz 12,1-16

(1): Miriam i Aaron mówili źle o Mojżeszu z powodu Kuszytki, którą wziął za 
żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę Kuszytkę. (2): Mówili: Czyż Pan 
mówił z samym tylko Mojżeszem? Czy nie mówił również z nami? A Pan to 
usłyszał. (3): Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, 
najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. (4): I zwrócił się 
nagle Pan do Mojżesza, Aarona i Miriam: Przyjdźcie wszyscy troje do Namiotu 
Spotkania. I poszli wszyscy troje, (5): a Pan zstąpił w słupie obłoku, zatrzymał 
się u wejścia do namiotu i zawołał na Aarona i Miriam. Gdy obydwoje podeszli,
(6): rzekł: Słuchajcie słów moich: Jeśli jest u was prorok, objawię mu się przez 
widzenia, w snach będę mówił do niego. (7): Lecz nie tak jest ze sługą moim, 
Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu. (8): Twarzą w twarz
mówię do niego – w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On też postać 
Pana ogląda. Czemu ośmielacie się źle mówić o moim słudze, o Mojżeszu? (9): 
I zapalił się gniew Pana przeciw nim. Odszedł [Pan], (10): a obłok oddalił się od
namiotu, lecz oto Miriam stała się nagle biała jak śnieg od trądu. Gdy Aaron do 
niej się zwrócił, spostrzegł, że była trędowata. (11): Wtedy rzekł Aaron do 
Mojżesza: Proszę, panie mój, nie karz nas za grzech, któregośmy się 
nierozważnie dopuścili i jesteśmy winni. (12): Nie dopuść, by ona stała się jak 
martwy płód, który na pół zgniły wychodzi z łona swej matki. (13): Wtedy 
Mojżesz błagał głośno Pana: O Boże, spraw, proszę, by znowu stała się zdrowa. 
(14): Pan rzekł do Mojżesza: Gdyby jej ojciec plunął w twarz, czyż nie 
musiałaby się przez siedem dni wstydzić? Tak ma być ona przez siedem dni 
wyłączona z obozu, a potem może znowu powrócić. (15): Zgodnie z tym została
Miriam na siedem dni wyłączona z obozu. Lud jednak nie ruszył dalej, zanim 
Miriam nie została przyjęta z powrotem. (16): Następnie lud wyruszył 
z Chaserot i rozbił obóz na pustyni Paran. [Biblia Tysiąclecia V, Lb 12]

II czytanie  Oz 8,1-14

(1): Trąbę do ust przyłóż: jak sęp spada nieszczęście na dom Pański! Złamali 
bowiem moje przymierze i wzgardzili moim Prawem. (2): Wołają do Mnie: 
Boże mój, znamy Ciebie, [my], Izrael! (3): Izrael odrzucił dobro, wróg będzie 
go prześladował. (4): Oni ustanawiali sobie królów, ale beze Mnie. Książąt - 
mianowali też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota - na 



własną zagładę. (5): Odrzucam cielca twojego, Samario, gniew mój się na nich 
rozpala; jak długo jeszcze nie będą mogli być wolni od winy (6): synowie 
Izraela? Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on bogiem; w kawałki się rozleci 
cielec samaryjski. (7): Skoro sieją wiatr, zbiorą burzę. Zboże bez kłosów nie 
dostarczy mąki, jeśliby nawet dało, zabierze ją obcy. (8): Izrael został 
pochłonięty; teraz on wśród narodów jest jak sprzęt bez wartości. (9): Pobiegli 
do Asyrii jak onager żyjący samotnie; Efraim nabył sobie kochanków. (10): 
Niech sobie kupują między narodami. Teraz ich zbiorę i wkrótce się ugną pod 
ciężarem króla książąt. (11): Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale służą mu 
jedynie do grzechu. (12): Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako 
coś obcego. (13): Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają, lubią też mięso, 
które wówczas jedzą, lecz Pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy na
ich przewinienia i karzę ich za grzechy - niech wrócą znów do Egiptu! (14): 
Zapomniał Izrael o swym Stworzycielu i pobudował pałace; twierdz warownych
wiele wzniósł Juda, lecz ześlę ogień na jego miasta, i pochłonie wszystkie ich 
zamki. [Biblia Tysiąclecia V, Oz 8]

III Czytanie 1Tm 3,1-16

(1): Nauka to godna wiary: jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pragnie dobrego 
zadania. (2): Biskup więc powinien być bez zarzutu, mąż jednej żony, trzeźwy, 
rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, (3): nie przebierający 
miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy
na grosz, (4): dobrze zarządzający własnym domem, z całą godnością 
trzymający [swoje] dzieci w uległości. (5): Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na
czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży? (6): Nie 
[może to być] świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę, nie wpadł w 
diabelskie potępienie. (7): Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, 
którzy są z zewnątrz, ażeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie. (8): 
Diakonami tak samo winni być ludzie godni, nieobłudni w mowie, nie 
nadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, (9): [lecz] utrzymujący 
tajemnicę wiary w czystym sumieniu. (10): I oni niech będą najpierw poddawani
próbie, i dopiero wtedy niech spełniają posługę, jeśli są bez zarzutu. (11): 
Kobiety również - godne, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we 
wszystkim. (12): Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze 
dziećmi i własnymi domami. (13): Ci bowiem, skoro dobrze spełnili czynności 
diakońskie, zdobywają sobie zaszczytny stopień i wielką pewność w wierze, 
która jest w Chrystusie Jezusie. (14): Piszę ci to wszystko, spodziewając się 



przybyć do ciebie możliwie szybko. (15): Gdybym zaś się opóźniał, [piszę], byś 
wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga 
żywego, filarem i podporą prawdy. (16): A bez wątpienia wielka jest tajemnica 
pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, 
ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty 
został w chwale. [Biblia Tysiąclecia V, 1tm 3]

IV Czytanie Lk 7,36-50

(36): Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. Wszedł więc do 
domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. (37): A oto kobieta, która prowadziła
w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, 
przyniosła flakonik alabastrowy olejku (38): i stanąwszy z tyłu u Jego stóp, 
płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. 
Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. (39): Widząc to, 
faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby on był prorokiem, 
wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest 
grzesznicą. (40): Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do 
powiedzenia. On rzekł: Powiedz, Nauczycielu. (41): Pewien wierzyciel miał 
dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. 
(42): Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie 
go bardziej miłował? (43): Szymon odpowiedział: Przypuszczam, że ten, 
któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: Słusznie osądziłeś. (44): Potem 
zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: Widzisz tę kobietę? 
Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała 
Mi stopy i otarła je swymi włosami. (45): Nie powitałeś Mnie pocałunkiem; 
a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. (46): Głowy nie 
namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. (47): Dlatego 
powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. 
A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. (48): Do niej zaś rzekł: 
Odpuszczone są twoje grzechy. (49): Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić 
sami do siebie: Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza? (50): On zaś rzekł do
kobiety: Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. [Biblia Tysiąclecia V, Łk 7]
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