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Cel lekcji: Zrozumienie  czym jest ubóstwo, które wyzwala do bogactwa duchowego na podstawie życia 

św. Jana z Dukli i św. Szymona z Lipnicy 

 
Cele katechetyczne - wymagania ogólne: 

• Analiza życiorysu św. Jana z Dukli i św. Szymona z Lipnicy pod kątem praktykowania ubóstwa 

• Umocnienie w katechizowanych przesłania św. Jana z Dukli i św. Szymona z Lipnicy poprzez 

ubóstwo do wolności i męstwa 

Treści nauczania-wymagania szczegółowe. 

  Uczeń 

• Po zajęciach opowiada życiorys św. Jana z Dukli i św. Szymona z Lipnicy 

• Analizuje przesłanie św. Jana z Dukli i św. Szymona z Lipnicy: Poprzez ubóstwo do wolności i 

męstwa 

• Po lekcji korzysta z różnych źródeł informacji 

• Udoskonalił prace w grupie 

• Świadomie przygotowuje się do ŚDM 

 

Metody  
• Praca z tekstem 

• Projekcja filmu o św. Jana z Dukli i św. Szymona z Lipnicy 

• Rybi szkielet 

• pogadanka 

 

Organizacyjne formy pracy uczniów: 
• Praca na forum klasy 

• Praca w grupach 

• Praca indywidualna 

Środki i pomoce dydaktyczne: 

• filmy o św. Janie z Dukli i św. Szymonie z Lipnicy 

• arkusz papieru z narysowanym szkieletem ryby 
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Zdania do zapisania 

 

Św. Jan z Dukli Św. Szymon z Lipnicy 

Pochodził z starego mieszczańskiego rodu, (ok. 1414 

r.) prawdopodobnie studiował w Akademii 

Krakowskiej. Był zdolny i wykształcony, ale się nie 

wynosił ponad innych. Wybrał pustelnię w pobliżu 

rodzinnej Dukli, pokryte lasem wzgórze Zaśpit. Nie 

miał nic dla siebie. Tu pracował dla innych i modlił 

się za innych. Gdy uznał, ze to nie jego droga 

wstąpił do franciszkanów w Krośnie. Pokornie 

przeszedł formacje zakonną i po uzyskaniu święceń 

kapłańskich został kaznodzieją w języku polskim i 

niemieckim. Pełnił wiele ważnych funkcji w 

zakonie, ale przyszedł po to, by podnosić poziom 

duchowy życia zakonnego. Kiedy dowiedział się, że 

w Krakowie powstał ubogi klasztor, w którym ściśle 

przestrzegano regułę, a potem w innych miastach 

następne św. Jan zapragnął do nich dołączyć. Przed 

śmiercią utracił wzrok. W ostatnich latach życia 

musiał zmierzyć się ze słabością ciała. Doskwierały 

mu owrzodzone nogi. Był absolutnie wolny i mocny 

duchem. Nie bał się przeciwności. Potrafił działać na 

chwałę Bożą, mimo przeciwności 

Urodził się w 1438 r. w Lipnicy Murowanej. Ojciec 

był piekarzem. Matka tez pomagała w pieczeniu 

chleba. Oboje uczyli syna wypieku chleba i mieli 

nadzieję, że obejmie po nich piekarnię. Jako 

chłopiec wymykał się poza mury miasta i bawił się z 

pasącymi krowy chłopcami a potem wstępował do 

kościoła. Szkołę miał bardzo blisko i był bardzo 

zdolny. Podczas choroby ojca sprzedawał chleb a 

biednych obdzielał nim. Rodzice zawieźli syna do 

Krakowa gdzie najpierw uczył się przy kościele 

mariackim a potem w założonej Akademii 

Krakowskiej. Tu biegał na Rynek, by słuchać 

słynnego kaznodzieję Jana Kapistrana. W Akademii 

uczył się bardzo dobrze. W 1457 r. został 

bakałarzem. Chciano, by został na uczelni, ale on 

wstąpił do klasztoru na Stradomiu. Nie chciał mieć 

nic oprócz Biblii i krzyża. Pieszo powędrował do 

Rzymu i Ziemi Świętej. Szedł z workiem w 

połatanym habicie. W czasach epidemii w Krakowie 

pomagał chorym, pocieszał spowiadał. Nie bał się, 

że się zarazi. Tak też się stało. 18 lipca, po 5. Dniach 

cierpienia znoszonego w cichości umarł. 
 



 

Przebieg zajęć Treści i zadania metodyczno-dydaktyczne 
Pomoce 

dydaktyczne Czas 

Powitanie i 
czynności 
organizacyjne 

Nauczyciel sprawdza  liste obecności i wprowadza do 
modlitwy. Intencja modlitwy: módlmy się, abyśmy potrafili 
dostrzegać i cenić w naszym życiu tylko prawdziwe wartości. 
Módlmy się wezwaniem do św. Jana z Dukli i Szymona z 
Lipnicy 

 2 
minuty 

Życie świętych Nauczyciel czyta lub opowiada w miarę możliwości 
dokładnie o życiu św. Jana z Dukli (obchodzimy ROK św. 
Jana z Dukli, zatwierdzony przez Sejm RP) i św. Szymona z 
Lipnicy (Patrona młodzieży akademickiej) 

Można poprosić 
uczniów dzień 
wcześniej, by 
obejrzeli 
dostępne w 
Internecie filmy o 
św. Janie z Dukli 
i św. Szymonie z 
Lipnicy, dla 
zapoznania się z 
sylwetkami. 
Zał. 1, zał. 2 

10 
minut 

Ubóstwo św. 
Jan z Dukli i 
św. Szymona  
z Lipnicy. 

Teraz nauczyciel rozdaje teksty z wcześniej przeczytanymi 
lub opowiedzianymi życiorysami św. Jana z Dukli i św. 
Szymona z Lipnicy. Jeśli uczniowie obejrzeli filmy w domu, 
to teraz wczytują się w teksty o omawianych  świętych.  
Szukają świadectw ubóstwa, które praktykowałi św. Jan 
z Dukli i św. Szymon  z Lipnicy.  

Zał. 1, zał. 2 10 
minut 

Życie świętych 
- utrwalenie 

Uczniowie porządkują wydarzenia z życia św. Szymona z 
Lipnicy  i św. Jana z Dukli. 

Zał. 3 2 
minuty 

Wolność – 
odwaga – 
męstwo  

Uczniowie wpisują jakie były przyczyny postaw wolności i 
odwagi-męstwa w przeciwnościach omawianych świętych. 
(Metoda Rybi szkielet zwana jest również „Schematem 
przyczyn i skutków”. Jej nazwa pochodzi od formy 
graficznej przypominającej szkielet ryby. Jest to metoda 
rozwiązywania problemów w twórczy sposób, poszukiwania, 
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 
źródeł. Służy poszukiwaniu przyczyn powstania danego 
problemu, planowaniu działań, które mają dać określone 
wyniki. Poprzez stosowanie tej metody uczniowie nabywają 
umiejętności efektywnej pracy w zespole, odpowiedzialności 
za podejmowane decyzje, samooceny własnych osiągnięć i 
oceny pracy innych) 

 12 
minut 

Notatka Uczniowie zapisują w zeszycie temat i notatkę o świętych  4 
minuty 

Modlitwa Modlitwa o wypracowanie wolności wobec rzeczy 
materialnych i różnych przeciwności świata przez 
wstawiennictwo świętych omawianych na dzisiejszej lekcji. 
Odmawiamy litanię do św. Jana z Dukli.  

Zał. 4 5 
minut 

 Zadaniem do domu jest napisanie litanii do św. Szymona z 
Lipnicy na wzór odmówionej na koniec lekcji  do św. Jana z 

  



Dukli 
Lub: 
Napisanie rebusów, krzyżówek czy też jakiegoś sprawdzianu 
o świętych, którzy dzięki praktykowaniu ubóstwa stawali się 
ludźmi wolnymi. 

 

Załączniki: 

 

Zał. 1 

Dokładnie 600 lat temu urodził się św. Jan z Dukli. W 1997 r. do tego otoczonego starą puszczą małego 
miasteczka na Podkarpaciu przybył Następca św. Piotra, by ogłosić średniowiecznego zakonnika świętym. 
Zapewne wielu ludzi na świecie, ale także w Polsce, po raz pierwszy usłyszało wówczas o świętym 
bernardynie i o tym malowniczym miejscu. 
Św. Jan jest patronem Polski i rycerzy, czy szerzej – wszelkich służb mundurowych, wielce cenią go sobie 
Ormianie i Rusini. Do dukielskiego sanktuarium przyjeżdża także coraz więcej ludzi cierpiących na choroby 
nowotworowe. Często zbaczają z głównej drogi pielgrzymki zmierzające do innych miejsc kultu. Zazwyczaj 
jest tu jednak spokojnie i cicho – czyli tak, jak św. Jan lubił najbardziej. 

TAJEMNICZA PRZESZŁO ŚĆ 

W Dukli Jan się urodził i wychował. Niewiele o nim wiadomo, bo w średniowieczu nie zawracano sobie 
głowy spisywaniem początków dziejów zakonników, nawet tych najznakomitszych, do jakich Jan 
niewątpliwie się zaliczał. Jakim był człowiekiem – wiemy z relacji najstarszych mieszkańców Dukli, 
których przesłuchiwano podczas procesu beatyfikacyjnego. Opowiadali wówczas, np. jak Jan uciekał do 
puszczy, by tam żyć jedynie modlitwą. Gdy ludzie, wzruszeni pobożnością chłopaka (musiał mieć wtedy 
naście lat), przynosili mu chleb czy miód, chował się przed nimi – chciał tylko Boga. Wybudował sobie 
chatkę w miejscu odludnym i dzikim, jedyną jego wygodą było źródełko z krystalicznie czystą wodą. Jan 
Paweł II powiedział w Dukli w 1997 r., że w tamtej puszczy i w ciszy, jaka panuje wśród starych drzew, 
„pochwycił Jana Bóg, i tak już pozostali razem do końca”. 
W jakimś momencie młody Jan jednak wyszedł z dziczy, by zostać zakonnikiem u franciszkanów 
konwentualnych. I tu pojawia się kolejna informacja o nim: franciszkanie przyjmowali do nowicjatu ludzi 
światłych – więc Jan musiał zdobyć wcześniej jakieś wykształcenie. Co więcej, mówił biegle po niemiecku, 
bo niebawem głosił już płomienne kazanie niemieckim mieszczanom we Lwowie. W tym mieście spędził 
większość swojego życia (z wyjątkiem krótkiego pobytu w Poznaniu). Historia zapisała jednak nie tylko 
listę funkcji, które pełnił w zakonie franciszkańskim, ale nade wszystko jego niezwykłą pobożność, dobroć, 
umiejętność jednania ludzi i złote serce (to on m.in. sprawił, że zdjęto część ciężarów z chłopów – 
poddanych lwowskiego klasztoru Świętego Ducha). Był niezwykle ceniony i lubiany przez współbraci i 
przez zwyczajnych ludzi. Kroniki zapisały, że głosił wspaniałe kazania i długie godziny spędzał w 
konfesjonale. 

NIEUSTANNE SZUKANIE DROGI  

Ok. 45. roku życia (co w średniowieczu uznawano już za wiek nieco sędziwy) podjął kolejną ważną decyzję 
– odezwała się Janowa skłonność do ascezy, skromnego życia, pragnienie izolacji od świata. Przeszedł – 
wykazując się przy okazji niejakim sprytem – z zakonu franciszkanów konwentualnych do surowszej gałęzi 
zakonu – bernardynów. Nie było to łatwe, ponieważ ci pierwsi nie chcieli oddawać tak świętego zakonnika, 
a bernardyni nie mieli zamiaru odmawiać jego przyjęcia. Po krótkiej wymianie zdań stało się jednak, jak 
planował Jan z Dukli. Jedno ze źródeł podaje, że przechodząc do bernardynów, zabrał ze sobą ornat. Po jego 
śmierci ornat ten uważano za cenną relikwię. Wkładano go do Mszy św., ilekroć chciano wyprosić za 



przyczyną Jana jakąś łaskę. Opisano też przypadki, gdy chorzy okryci tym ornatem odzyskiwali zdrowie. 
Zapewne ten ornat znajduje się dziś w muzeum Ojców Bernardynów w Leżajsku. 
Życie u bernardynów było spełnieniem jego najgłębszych pragnień. Zapisano, że potrafił wzruszyć się do 
łez, gdy zakonnym zwyczajem czytano przy stole Regułę. Zdumiewał współbraci gorliwością. Znajdowano 
go np. modlącego się nocami na zakonnym chórze. Gdy zdarzało mu się zasypiać, chodził, by nie przerywać 
modlitwy. Wiele razy widywano go także, jak zastygał w zachwycie podczas celebrowania Mszy św. 
U bernardynów nie piastował już żadnych urzędów. Pozwolono mu natomiast na zamieszkanie w 
klasztornym ogrodzie, gdzie wybudował sobie coś w rodzaju kapliczki-eremu. 
Z wiekiem tracił wzrok i cierpiał z powodu owrzodzenia nóg. Już zupełnie ślepy, prosił, by prowadzono go 
do konfesjonału lub szedł do niego po omacku. Zmarł, odmawiając psalmy pokutne, w 1484 r. Do dziś na 
większości obrazów maluje się go jako niewidomego zakonnika, wyciągającego ręce ku promieniom 
światła... 

CUDA I ŁASKI  

Co prawda po jego śmierci nie krzyczano: „Santo subito!”, ale panowało powszechne przekonanie o 
świętości Jana z Dukli. Bardzo szybko zaczęto spisywać cuda, które zdarzały się za jego wstawiennictwem. 
Najsłynniejsze zdarzenie miało miejsce podczas najazdu Chmielnickiego i Tuhaj-beja na Lwów w 1648 r. 
Wrogowie podczas ataku na miasto „ujrzeli w chmurach wieczornych nad klasztorem Bernardynów postać 
zakonnika klęczącego ze wzniesionymi rękami i widokiem tym przestraszeni dali znak do odwrotu”. Nikt 
nie miał wątpliwości, że tym zakonnikiem był Jan z Dukli. Kronikarz zapisał, że gdy Kozacy odstąpili od 
murów, „całe miasto udało się do grobu jego (św. Jana – przyp. red.) z procesyją, złożyło na jego grobie 
koronę”. Już w XVI wieku kult Jana z Dukli stawał się coraz większy. Najbardziej czczony był we Lwowie. 
Obrali go sobie za patrona także mieszczanie z miast w Małopolsce, na Wołyniu czy Podolu. Cenili go sobie 
także żołnierze, a grób świętego zakonnika odwiedzali prawosławni Rusini i Ormianie, do których Jan z 
Dukli często mówił kazania. 
Jednak dopiero w 1733 r. papież Klemens XII ogłosił Jana błogosławionym, a kanonizował go św. Jan 
Paweł II w Krośnie 10 czerwca 1997 r. 
Sejm RP ogłosił rok 2014 Rokiem św. Jana z Dukli. 

M IEJSCE UŚWIĘCONE 

W niewielkiej Dukli i okolicach jest kilka miejsc, które wiążą się z osobą św. Jana. Nie wiemy, ile jest 
prawdy w tym, że dom rodzinny świętego stał gdzieś w okolicach dzisiejszego dworca PKS. Widać 
natomiast, że mieszkańcy są dumni ze swego Rodaka. Na urzędzie miasta widzimy wielki transparent 
przypominający, że Sejm RP ogłosił rok 2014 Rokiem św. Jana z Dukli. Pielgrzym, który zawita w te 
strony, bez trudu odnajdzie drogę do klasztoru Bernardynów, który stanowi też sanktuarium noszące imię 
świętego. W kościele przechowywane są relikwie św. Jana. Niewątpliwie pątnik zatrzyma się wcześniej 
przed pomnikiem, który stanął niedawno przed wejściem do świątyni, autorstwa Maksymiliana 
Biskupskiego. To niezwykłe dzieło: oto pod krzyżem spotyka się dwóch świętych – Jan z Dukli i Jan Paweł 
II. Ten ostatni, gdy przybył tu w 1997 r., prosił: „...nawiedzajcie to miejsce! Ono jest wielkim skarbem tej 
ziemi, bo tu przemawia duch Pana do ludzkich serc za pośrednictwem waszego świętego Rodaka”. 
Mieszkańcy Dukli zapewne poradzą pielgrzymowi, by poszedł też za miasto, „na Puszczę”. Żeby bowiem 
zrozumieć choć odrobinę duchowość św. Jana, trzeba wspiąć się na stok lesistego wzgórza Zaśpit. Nie jest 
to wyprawa ekstremalna. Tu, obok źródła, z którego święty pił wodę, znajdziemy rekonstrukcję pustelniczej 
chaty, kościółek z polichromiami Tadeusza Popiela i zapierające dech widoki wokoło. A potem trzeba 
koniecznie przyjść do źródełka u podnóża stoku Cergowej, gdzie – jak mawia miejscowa tradycja – modlił 
się często młodziutki Jan. 

KU PAMI ĘCI POTOMNYCH I WSPÓŁCZESNYCH  



O. Micheasz Okoński OFM mówi, że rok 2014 jest dla sanktuarium czasem niezwykłej łaski. Nazbierało się 
bowiem sporo jubileuszy. Pierwszy i najważniejszy to 600. rocznica urodzin św. Jana z Dukli. W tym roku 
mija także 250 lat od poświęcenia miejscowego kościoła i przypada 40. rocznica sprowadzenia relikwii 
świętego do Dukli. Wreszcie od trzech dekad istnieje przy klasztorze parafia, której o. Micheasz jest 
proboszczem. 
Inicjatyw, jak uświetnić ten rok, jest sporo. Przewidziano wiele akcji duszpasterskich, będą sympozja 
naukowe, ukażą się książki i albumy. Do Dukli przybędzie najpewniej znacznie więcej pielgrzymów, i to z 
całej Polski. Sanktuarium przygotowało nowe kapsuły z relikwiami św. Jana z Dukli z przeznaczeniem m.in. 
do parafii, w których żywy jest kult świętego. Ważnym wydarzeniem roku będzie peregrynacja relikwii św. 
Jana z Dukli. Mimo trudnej sytuacji na Ukrainie bernardyni nie tracą nadziei, że uda się umieścić przed 
lwowskim kościołem Bernardynów, z którym związany był św. Jan, jego słynną od wieków figurę. Co 
ważne, w Roku św. Jana z Dukli istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego: „Wierni ilekroć nawiedzą 
sanktuarium w zorganizowanej pielgrzymce lub w dowolnie wybranym przez siebie dniu raz w roku, będą 
mogli uzyskać odpusty” – napisał w stosownym dekrecie metropolita przemyski abp Józef Michalik. 
– Główne uroczystości zaplanowano na 31 maja. Przewodniczy im abp Celestino Migliore, nuncjusz 
apostolski w Polsce, a homilię głosi abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa. We Mszy św. uczestniczyć będą 
arcybiskupi i biskupi z Polski, Ukrainy i Włoch oraz generał Zakonu Braci Mniejszych z Rzymu, a także 
przedstawiciele najwyższych władz w Polsce – wylicza o. Micheasz. 
Dukla oczekuje tego dnia także pielgrzymki prowincjałów zakonów franciszkańskich w Polsce i 
gwardianów bernardyńskich klasztorów, pielgrzymki zakonników z klasztorów bernardyńskich razem z 
wiernymi nie tylko z Polski, ale również z Ukrainy, Niemiec i Włoch. Przyjadą przedstawiciele instytucji 
noszących imię św. Jana z Dukli, w tym parafie noszące imię świętego (jest ich w Polsce 5), a także 
reprezentanci parlamentarnej komisji, dzięki której obecny rok jest dedykowany św. Janowi. Zaproszono 
także posłów, którzy byli „na tak” przy głosowaniu w tej sprawie. 
http://www.niedziela.pl/artykul/112342/nd/Swiety-na-kazdy-czas 

 

Zał. 2 

O. Czesław Gniecki OFM 

Św. Szymon z Lipnicy 

Dzieciństwo i młodość 

Szymon urodził się pomiędzy 1435 a 1440 r. w Lipnicy (dzisiejsza Lipnica Murowana) koło Bochni. Był 
synem Anny i Grzegorza, średnio zamożnych mieszczan.  

W domu rodzinnym otrzymał staranne wychowanie religijne. Biografowie podkreślają, że już w 
dzieciństwie wyróżniał się dużą pobożnością. Zdarzało się, że przerywał zabawę z rówieśnikami i biegł do 
kościoła, by modlić się w samotności, zwłaszcza do Matki Bożej, do której przez całe życie miał gorące 
nabożeństwo. Duży wpływ na rozwój jego życia religijnego miał przykład rodziców, o których biografowie 
mówią, że byli to ludzie bardzo pobożni i uczciwi. 

Charakterystyczną cechą młodego Szymona było umiłowanie nauki i żądza wiedzy. Źródła podają, że «był 
uczniem nadzwyczaj pilnym i sumiennym». Ukończył szkołę parafialną w rodzinnej miejscowości, a w 
1454 r. zapisał się na wydział Artium Akademii Krakowskiej. Kronikarze podkreślają, że również w okresie 
studiów w Akademii odznaczał się pobożnością i zamiłowaniem do nauki. Gdy w 1457 r. ukończył wydział 
sztuk wyzwolonych i uzyskał tytuł bakałarza, mógł rozpocząć studia teologiczne lub medyczne w Akademii 
albo zostać nauczycielem w szkole parafialnej. Wybrał jednak życie zakonne w nowo założonej przez św. 
Jana Kapistrana wspólnocie franciszkańskiej pod Wawelem w Krakowie. 



Początki życia zakonnego i przygotowanie do kapłaństwa 

Św. Jan Kapistran przybył do Krakowa 28 sierpnia 1453 r. na zaproszenie króla Kazimierza Jagiellończyka 
oraz kard. Zbigniewa Oleśnickiego. Był on — podobnie jak św. Bernardyn ze Sieny i Jakub z Marchii — 
wielkim zwolennikiem i propagatorem tzw. regularnej obserwancji w zakonie św. Franciszka z Asyżu. 
Zaczął głosić na rynku w Krakowie kazania, które wzbudzały ogromny entuzjazm. Pod wpływem owych 
kazań oraz jego sławy świętości i licznych cudów wielu nawracało się i wchodziło na drogę świętości. 
Niektórzy zapragnęli także pójść w jego ślady i wstąpić do Zakonu Braci Mniejszych de observantia. Już 
miesiąc po przybyciu do Krakowa jako wikariusz generalny franciszkanów obserwantów założył klasztor 
pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny. Zakonników z tego klasztoru, dla odróżnienia od istniejących już 
w Polsce franciszkanów konwentualnych, nazwano braćmi od św. Bernardyna, a później bernardynami. 
Pierwsi członkowie tej wspólnoty franciszkańskiej pochodzili przede wszystkim ze środowiska 
uniwersyteckiego. 

Ze sławnym kaznodzieją zetknął się także młody student Szymon z Lipnicy. Jak podkreślają biografowie, na 
jego decyzję o wstąpieniu do zakonu bezpośredni wpływ miał św. Jan Kapistran. W 1457 r. wraz z 
dziesięcioma innymi bakałarzami wstąpił do zakonu bernardynów, którzy w tym czasie posiadali już poza 
Krakowem kilka innych klasztorów (w Warszawie, Poznaniu, Kościanie i Wschowie).  

Początkowo Szymon przebywał w klasztorze krakowskim, gdzie odbył roczny nowicjat, a następnie zaczął 
przygotowywać się do kapłaństwa i studiować teologię. Z natury bardzo zdolny, odznaczał się także 
pilnością, co pozwoliło mu na zdobycie gruntownej wiedzy teologicznej. Święcenia kapłańskie otrzymał 
przed r. 1465. 

Posługa kapłańska 

Swą kapłańską posługę rozpoczął w Tarnowie. Źródła podają, że w 1465 r. pełnił funkcję gwardiana 
tamtejszego klasztoru. Ale już dwa lata później był w Krakowie, gdzie pełnił obowiązki kaznodziei 
zakonnego i kierował skryptorium klasztornym, a także sam przepisywał dzieła pisarzy swojego zakonu 
(św. Bonawentury i Aleksandra z Hales). 

Szybko dał się poznać jako bardzo gorliwy zakonnik, człowiek oddany modlitwie, pokorny i umartwiony. 
Gorliwie uczestniczył w modlitwach wspólnotowych i poświęcał dużo czasu na modlitwę indywidualną i 
kontemplację. Duży wpływ na kształtowanie jego wiary miały także pisma Ojców Kościoła, dzieła 
teologiczne i ascetyczne, które zgłębiał przez całe życie.  

Kierowany pragnieniem zbawienia wszystkich ludzi, poświęcił się głoszeniu słowa Bożego. Szybko 
zasłynął jako gorliwy i wybitny kaznodzieja. Wzorował się na mistrzach odnowy życia franciszkańskiego: 
św. Bernardynie ze Sieny i św. Janie Kapistranie. Tak jak oni był wielkim czcicielem Imienia Jezus. Jego 
kazania wyrażały gorącą wiarę w głoszone słowo oraz ogromną miłość Boga i bliźniego. 

Potrafił w wyjątkowy sposób docierać do serc i umysłów słuchaczy i poruszać ich sumienia. Uczył wiary i 
ją umacniał, nawoływał do poprawy życia, do nawrócenia, pojednania z Bogiem i życia zgodnego z 
przykazaniami i Ewangelią. Jego kazań bardzo chętnie słuchali profesorowie i studenci Akademii 
Krakowskiej. Nikt nie pozostawał obojętny na jego słowa. Cieszył się tak wielkim uznaniem, że powierzono 
mu, jako pierwszemu franciszkaninowi, zaszczytną funkcję kaznodziei katedralnego na Wawelu. 

Tradycja głosi, że był on również spowiednikiem króla Kazimierza Jagiellończyka. 

Posługa wśród chorych i śmierć Szymona 

W XV w. Kraków kilkakrotnie nawiedzała zaraza. Największa epidemia w dziejach miasta wybuchła w 
1482 r. i spowodowała niespotykaną do tej pory liczbę ofiar. Szymon nie opuścił wówczas Krakowa, by 
ratować swoje życie, ale wraz z innymi braćmi pozostał w mieście. Niósł chorym pociechę religijną i na 
różne sposoby posługiwał potrzebującym i opuszczonym. Rozdawał żywność, spieszył z pomocą 



sakramentalną, przygotowywał na śmierć i zanosił komunię. Wkrótce sam się zaraził i podzielił los tych, 
którym ofiarnie służył. Podczas trwającej pięć dni choroby okazywał wielką moc ducha i cierpliwie znosił 
cierpienia. Umarł spokojnie, wpatrzony w krzyż Chrystusa, w czwartek 18 lipca 1482 r. Tego samego dnia 
pochowano jego ciało w kościele klasztornym za głównym ołtarzem, między dwoma współbraćmi 
należącymi do pierwszych uczniów św. Jana Kapistrana. 

Duchowość Szymona 

Biografowie opisują Szymona jako człowieka refleksyjnego i miłującego samotność. Był raczej 
introwertykiem, co przejawiało się u niego już w młodości, kiedy unikając zgiełku świata, pilnie oddawał się 
nauce i modlitwie. Jeszcze bardziej widoczne stało się to w życiu zakonnym, a zwłaszcza po powrocie z 
pielgrzymki do Ziemi Świętej. 

Cechowała go również wielka powaga i wytrwałość. Pracował niestrudzenie i cierpliwie, co owocowało 
zarówno w jego życiu wewnętrznym, jak i w życiu zakonnym oraz posłudze kapłańskiej. Biografowie 
podkreślają, że miał silną wolę i był bezkompromisowy w działaniu, zwłaszcza w pokonywaniu słabości i 
zdobywaniu cnót. W życiu zakonnym cechowała go także surowość, przede wszystkim wobec siebie, ale 
również w stosunku do współbraci. Umiał być po bratersku wymagający i stanowczy. Prowadził surowe i 
pełne umartwień życie, co w połączeniu z pobożnością zawiodło go na szczyty doskonałości. Zachowywał 
wstrzemięźliwość w jedzeniu, stanowczo przestrzegał postów zakonnych i sam nakładał sobie dodatkowe 
posty. Umiał odmawiać sobie snu, a noce spędzał często na długich modlitewnych czuwaniach. 

Podobnie jak św. Bernardyn ze Sieny i św. Jan Kapistran, był wielkim miłośnikiem Jezusa i czcicielem Jego 
Imienia. Z miłością Boga łączył miłość i cześć dla Matki Bożej, którą przez całe życie otaczał wielkim 
nabożeństwem. 

Wysokie wymagania, jakie sobie stawiał, i liczne umartwienia nie przeszkadzały Szymonowi, a wręcz 
pomagały, być człowiekiem radosnym i pogodnym na wzór św. Franciszka z Asyżu. Nawet w chorobie, 
kiedy był bliski śmierci, cały czas zachowywał pogodę ducha, budując swoim przykładem współbraci.  

Jako franciszkanin umiejętnie i harmonijnie łączył życie kontemplacyjne z działalnością apostolską. Choć 
kochał samotność i ciszę, przez całe życie był równocześnie bardzo gorliwym kapłanem i głosicielem 
Ewangelii. 

Wszystko czynił z wielką pokorą. Ta cnota przejawiała się w jego sposobie bycia i odnoszenia się do 
innych. W klasztorze podejmował się najbardziej przyziemnych prac fizycznych. Nie pragnął godności i 
honorów, a powierzane mu funkcje gwardiana w klasztorze tarnowskim, delegata na kapitułę generalną 
zakonu i kapitułę prowincji oraz wizytatora przyjmował w duchu zakonnego posłuszeństwa. Przed śmiercią 
prosił, aby go pochowano pod progiem kościoła. 

Kult i droga do kanonizacji 

Po śmierci Szymona bardzo szybko zaczęła rosnąć sława jego świętości. Zwłaszcza po pierwszych cudach 
przypisywanych jego wstawiennictwu wierni coraz liczniej gromadzili się przy jego grobie i prosili go o 
wstawiennictwo u Boga. Do pierwszego cudownego uzdrowienia doszło kilka dni po jego śmierci. Wieść o 
kolejnych rozchodziła się bardzo szybko, co sprawiało, że do jego grobu zaczęli przybywać ludzie dotknięci 
różnymi ciężkimi chorobami. Najstarsze źródła mówią także o sześciu przypadkach powrotu zmarłych do 
życia.  

W XVII w. utrwalił się zwyczaj, że bracia z krakowskiego klasztoru św. Bernardyna ze Sieny, którzy 
odwiedzali chorych, zabierali ze sobą ozdobną skrzynkę zawierającą płaszcz zakonny i pasek Szymona. 
Dotykając tych relikwii, chorzy doznawali łaski uzdrowienia.  



Żywym kultem otaczany był Szymon zawsze w swojej rodzinnej miejscowości Lipnicy Murowanej. Gdy w 
różnych trudnościach, zwłaszcza w czasie klęsk żywiołowych, wzywano jego wstawiennictwa, przychodził 
z cudowną pomocą swoim rodakom i ratował w potrzebie. 

Wierni i współbracia Szymona już za życia uważali go za świętego. Dlatego niedługo po jego śmierci 
zaczęto starania o beatyfikację, jednak ze względu na okoliczności historyczne nie przyniosły one skutku. 
Dopiero 24 lutego 1685 r. Stolica Apostolska ogłosiła akt beatyfikacyjny. W drugiej połowie XVIII w., tuż 
przed rozbiorami Polski, podjęto starania o kanonizację. Choć przerwały je trudności natury politycznej, kult 
przez cały czas pozostał żywy.  

Proces kanonizacyjny został wznowiony dopiero w 1948 r.; utrudnianie kontaktów z Rzymem przez władze 
komunistyczne spowodowało jednak, że znów został odroczony. Dopiero w ostatnich latach stało się 
możliwe podjęcie na nowo procesu i doprowadzenie go do końca. Etap diecezjalny zakończył się 19 sierpnia 
2000 r. Dekretem z 19 grudnia 2005 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych potwierdziła heroiczność cnót 
bł. Szymona, a 12 grudnia 2006 r. potwierdziła cud, jakim było uzdrowienie Marii Piątek w 1943 r.  

Dziś Szymon z Lipnicy znany jest w całym Kościele powszechnym. Świadczy o tym fakt, że wciąż 
napływają prośby o jego relikwie, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, a ostatnio także z Filipin. 

Przez całe życie był mocno związany z Krakowem. Dlatego od samego początku stał się patronem tego 
miasta i społeczności akademickiej, a szczególnie studentów. Zawsze był czczony również jako szczególny 
orędownik kobiet w ciąży, którym grożą komplikacje porodowe, oraz ciężko i nieuleczalnie chorych. O jego 
skutecznym wstawiennictwie u Boga w tych wszystkich trudnych sprawach i w różnorakich potrzebach, 
także współczesnych ludzi, mówią pisemne prośby i podziękowania ciągle składane przy jego grobie w 
Krakowie.  

Św. Szymon swoim życiem także nam ukazuje drogę do świętości. Uczy swoim przykładem, że świętość 
życia zdobywa się nie poprzez nadzwyczajne czyny, chociaż i one są niekiedy potrzebne, ale poprzez 
wierność swojemu powołaniu oraz cierpliwe i wytrwałe wypełnianie obowiązków. Jego ofiarne życie 
pokazuje, że nie ma świętości bez współpracy z łaską Bożą, bez codziennego trudu, wysiłku i zmagania się z 
własną słabością.  

Dla braci mniejszych, którzy w 2009 r. będą obchodzić jubileusz 800-lecia zatwierdzenia Reguły św. 
Franciszka i powstania zakonu franciszkańskiego, św. Szymon jest wzorem gorliwego życia ideałami św. 
Franciszka z Asyżu i wierności Regule, pokazującym, jak w pełni żyć Ewangelią i skutecznie głosić 
ludziom Chrystusa i Jego miłość.  

O. Czesław Gniecki OFM, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_szymon_zlipnicy.html 
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RYBI SZKIELET  

Do zajęć należy przygotować: 

• Dużą planszę przedstawiającą szkielet ryby 

Co doprowadziło  św. Jana  

z Dukli i Szymona z L. do … 

 

sw. Szymona z Lipnicy 

 u św. Jana z Dukli 

I u św. Szymona z Lipnicy 
Św, Szymon z Lipnicy 

 

Św. Szymon z Lipnicy 

 

Św. Jan ………. 

Św. Jan z Dukli……………… 

Czynniki wpływajace 

na … 

 główny 



• Paski papieru (małe „ości”), mazaki. 
 

 

� Na plakacie lub tablicy przygotowujemy model przypominający „rybi  szkielet”, w głowie 
wpisujemy dowolny problem i jego przyczyny.  
� Uczniowie przy pomocy burzy mózgów ustalają główne czynniki, które mogą stanowić powód 

takiego stanu rzeczy i wpisują je w tzw. „ości duże”. 
� Następnie dzielimy klasę na tyle grup, ile jest „dużych ości”. Każdemu zespołowi przydzielamy 

jeden czynnik główny. 
� Każdy zespół poszukuje przyczyn, które mają wpływ na ten czynnik. 
� Przyczyny te uczniowie zapisują na paskach papieru, które symbolizują małe ości. 
� „Małe ości” zostają przypięte na dużym schemacie. 
� Spośród przedstawionych wszystkich przyczyn głównego problemu uczniowie wybierają 

najistotniejsze.  
� Podsumowując opracowujemy plan działań zmierzających do odpowiedzi na temat co wpłynęło na 

wypracowanie postaw wolności i odwagi u omawianych swiętych 
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Litania do świętego Jana z Dukli 
 
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami. 
Święty Franciszku z Asyżu, 
Święty Janie Kapistranie, założycielu Prowincji Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, 
Święty Janie z Dukli, wierny naśladowco Chrystusa, 
Święty Janie, rozmiłowany w krzyżu Chrystusowym, 
Święty Janie, wielki czcicielu Najświętszej Maryi Panny, 
Święty Janie, wierny synu świętego Franciszka, 
Święty Janie, prawdziwa ozdobo Kościoła Chrystusowego, 
Święty Janie, mężu żywej wiary, 
Święty Janie, zawsze pełen chrześcijańskiej nadziei, 



Święty Janie, głoszący swym życiem cnotę Bożej miłości, 
Święty Janie, wzorze pokory i ubóstwa, 
Święty Janie, przykładzie czystości i posłuszeństwa, 
Święty Janie, o wzorowym życiu i obyczajach, 
Święty Janie, wzorze miłości Boga i bliźniego, 
Święty Janie, śpieszący z nieustanną pomocą potrzebującym, 
Święty Janie, głęboki i niestrudzony w rozważaniu tajemnic Bożych, 
(…) 

Święty Janie, żarliwy kaznodziejo pokutny, 
Święty Janie, pomagający zagubionym w odnalezieniu właściwej drogi życia, 
Święty Janie, pragnący męczeństwa z miłości ku Bogu, 
Święty Janie, wielki cudotwórco, 
Święty Janie, obdarzony łaską uzdrawiania chorych, 
Święty Janie, pocieszycielu smutnych i płaczących, 
Święty Janie, prowadzący do jedności wyznawców Chrystusa, 
Święty Janie, szczególny opiekunie Dukli i Lwowa 
Święty Janie, patronie naszego narodu, 
Święty Janie, prowadzący skłóconych do pojednania i pokoju, 
Święty Janie, ozdobo wyznawców Chrystusa, 
Święty Janie, wskazujący drogę do niebieskiej ojczyzny, 
Święty Janie, nasz szczególny patronie za życia i po śmierci, 
Święty Janie, chlubo Zakonu Braci Mniejszych, 
Święty Janie, klejnocie Prowincji Ojców Bernardynów, 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
W. Módl się za nami, święty Janie z Dukli. 
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
 
Módlmy się: 

Wszechmogący Boże, Ty nam dałeś świętego Jana z Dukli za patrona we wszystkich utrapieniach i nagłych 

potrzebach, prosimy Cię pokornie, abyś nas za jego przyczyną uwolnił od wszelkich nieszczęść, kłopotów i 

chorób, a równocześnie wspierał w naszych potrzebach doczesnych i wiecznych. Który żyjesz i królujesz 

przez wszystkie wieki wieków. Amen. 


