
TEMAT: LEGENDA O ŚWIĘTYM FRANCISZKU  
 
 
1) ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZEBIEGIEM LEGENDY O ŚWIĘTYM FRANCISZKU 
 
Franciszek z Asyżu podejmuje decyzję o wyrzeczeniu się wszystkich 
materialnych dóbr tego świata oraz pokus cielesnych i wstępuje na drogę 
ubóstwa, narzucając na siebie skromną tunikę przepasaną sznurem, żebrząc i za 
nic sobie mając szyderstwa ludzi. Dołącza do niego zafascynowany skromnością 
Franciszka Bernard, bogaty mieszkaniec z Asyżu, który idąc w ślady świętego, 
oddaje swój majątek ubogim, sam decydując się na życie w nędzy. Niedługo do 
tych dwojga dołączy szereg innych braci, których pokusy, sposoby radzenia sobie 
z podszeptami diabła oraz święte życie poznajemy w toku narracji. Święty 
Franciszek zakłada oficjalny Zakon i wybiera miejsca swoich pierwszych 
klasztorów. Swojej działalności nie ograniczy jednak wyłącznie do pobytu w 
murach klasztornych, gdyż pouczony zostaje przez Boga, że powinien nauczać 
ludzi. Tak też robi, zjednując sobie kolejnych zwolenników reguły jego Zakonu i 
wprowadzając ich w tajniki klasztornego życia. Franciszek na skutek ascezy 
coraz bardziej podupada na zdrowiu, tracąc niemal zupełnie wzrok. Pod koniec 
swojego życia zostaje ponadto naznaczony stygmatami, które będą mu 
towarzyszyły do końca jego dni. One zresztą staną się bezpośrednią przyczyną 
jego śmierci. Franciszek odchodzi w chwale, prosto do nieba. Odwiedza po 
śmierci kilkakrotnie swoich zakonników, głosząc im słowa Jezusa, pouczając ich i 
pocieszając.  
 
2) PORÓWNAJ POSTAĆ ŚWIĘTEGO FRANCISZKA I ŚWIĘTEGO ALEKSEGO 
 
ŚWIĘTY FRANCISZEK ŚWIĘTY ALEKSY 
  
 
 
3) FRANCISZKANIZM: 
Franciszkanizm to ruch religijno-filozoficzny, który został zapoczątkowany w średniowieczu w 
XIII w. przez św. Franciszka z Asyżu. 

Wiara i Bóg według franciszkanizmu – chrystocentryzm 
Franciszkanizm zerwał z dominującym w średniowieczu obrazem Boga-surowego Sędziego. Święty 
Franciszek koncentrował się raczej na pokazaniu Go jako sprawcy dobra istniejącego na świecie. 
Pragnął, by ludzie widzieli w Stwórcy świata nieskończone Miłość i Dobro. Ucieleśnieniem tych 
wartości był Syn Boży –Jezus który we franciszkanizmie uważany był za najpełniejszy wzór do 
naśladowania. 
Taki sposób postrzegania Zbawiciela nazywany jest chrystocentryzmem. Duchowość 
franciszkańska odznacza się także bardzo silnym kultem Matki Boskiej, co wynika właśnie z 
chrystocentrycznego charakteru tego ruchu; wszak to Maryja urodziła Jezusa. 
 
4)OPISZ PONIŻSZY OBRAZ PRZEDSTAWIAJĄCY ŚW. FRANISZKA- MIN. 10ZDAŃ W 
ZESZYCIE 
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