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OJCIEC  LEON  DEHON,  PROPAGATOR  ODNOWY
 TRZECIEGO  ZAKONU  FRANCISZKAŃSKIEGO

W próbie odnowy Trzeciego Zakonu św. Franciszka, podjętej przez 
papieża Leona XIII, wziął czynny udział o. Leon Dehon1.

Trzeci Zakon Franciszkański papież Leon XIII uznał, w encyklice 
Auspicato z 1882 roku, za najlepszy środek moralnej odnowy społeczeń-
stwa, pod warunkiem jednak poszerzania liczby i kręgu jego członków oraz 
jego powrotu do pierwotnego stanu z XIII wieku. Najbardziej nabrzmiały 
dziewiętnastowieczny problem kwestii robotniczej, mocno rzutujący
także na życie religijne szerokich mas, skwitował stwierdzeniem, że 
„stosunek bogatych do ubogich, nad czym tyle się trudzą i mozolą 
mężowie stanu, najlepiej zostanie rozwiązany na podstawie trwałego 
przekonania, że i ubóstwo nie jest pozbawione godności, że bogaty 
winien być miłosierny i hojny, zaś biedny zadowolony ze swego losu i 
zatrudnienia, a ponieważ żaden z nich nie jest stworzony dla tych rzeczy 
przemijających, dlatego jeden przez cierpliwość, a drugi przez hojność 
winni zdążać do nieba”2. Tym stwierdzeniem akceptował dotychczas 
istniejący porządek społeczny. 

Aby poszerzyć bazę osobową Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego, 
papież Leon XIII wydał w 1883 roku konstytucję apostolską Misericors 
Dei Filius, która łagodząc dawną regułę tercjarską, otwierała ją dla szer-
szego grona wiernych, aby w ten sposób „przyspieszyć powrót jednostek 
i całego społeczeństwa do Jezusa Chrystusa”3.

Dopiero jednak, już po wydaniu encykliki Rerum novarum (poddają-
cej krytyce istniejący dotychczas porządek społeczny), ważnym krokiem 
w kierunku reformy Trzeciego Zakonu było posiedzenie komisji studiów 
od 17 do 21 lipca 1893 roku w Val-des-Bois zorganizowane z inicjatywy 
Leona Harmela, złożonej z 14 zakonników (w tym 7 prowincjałów) oraz 
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około 20 księży diecezjalnych i osób świeckich. Uczestniczący w niej
o. Dehon był gorącym zwolennikiem jej programu zmiany Trzeciego Za-
konu z pobożnego bractwa nacechowanego indywidualizmem w zorgani-
zowaną instytucję chrześcijańskiej odnowy społecznej. Po relacji Harmela 
o tej komisji na audiencji w Rzymie papież Leon XIII wyraził nadzieję, 
że zreorganizowany Trzeci Zakon mógłby przynieść wspaniałe owoce. 
Dopiero jednak w liście Quae nuper do komisarza Trzeciego Zakonu św. 
Franciszka na Galię, o przydatności tego zakonu, skierowanym w 1894 
roku po ważnym kongresie Trzeciego Zakonu w Paray-le-Monial4, Leon 
XIII zdecydowanie poparł jego działalność społeczną, pisząc: „To zaś, że Na-
sze dokumenty i wstawiennictwo wiele u was znaczyło, jasno wynika
z tej właśnie obecnej sprawy, zwłaszcza że tak bardzo nalegaliście na 
skierowanie przyrodzonej siły Trzeciego Zakonu na pomoc w kwestii 
socjalnej [podkreślenie M.D.]. Odpieranie uprzedzających opinii 
i krzywdzących kłamstw w tej sprawie, ochrona i szerzenie zasad 
sprawiedliwości i równości ewangelicznej, zarówno zachęcanie ludu 
pracującego do podejmowania zadań cnotliwych i pobożnych, jak i 
zaopatrywanie go w stosow- ne środki pomocnicze we wszelkim 
nieszczęściu, a także  łączenie się między sobą więzami prawdzi-
wego braterstwa w skierowanej na zewnątrz aktywności życiowej 
[pokreślenie M.D.]: oto przede wszystkim wasze założenia, niby roz-
ległe pole, na którym możecie ukazywać charakter waszego Instytutu 
i miłość do ojczyzny. Słuszne to zaiste i święte”5. Ten program Leona 
XIII, którego o. Dehon nazywał drugim Fran- ciszkiem ze względu 
na wrażliwość społeczną, stał się jego programem, ponieważ i on był 
czcicielem św. Franciszka z Asyżu6, a także jak papież członkiem Trze-
ciego Zakonu Franciszkańskiego7. Ojciec Dehon wskazania kongresu 
w Paray-le-Moniale, zbieżne z jego ideą królestwa Serca Jezusowego8, 
będzie szerzyć w Manuel social chrétien (Paris 1985, cz. II, rozdz. 
XII)9, gdzie przytoczy jego główne punkty, podkreślające nastę-
pujące obowiązki Trzeciego Zakonu: 1o pozyskiwanie dla bractwa ludzi elit 
wszystkich klas, odznaczających się wiarą i posłuszeństwem papieżowi jako 
przeciwwagę masonerii; 2o nieograniczanie się tylko do prowadzenia osobi-
stego życia wiernego zasadom chrześcijańskim, lecz podejmowanie waż-
nych zadań życia publicznego i społecznego, propagowanie w nim zasad 
chrześcijańskich, zwłaszcza sprawiedliwości i miłości, oraz wpływu Ko-
ścioła; 3o zwalczanie mową, pismem i przykładem życia niebezpieczeństw 
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błędnej doktryny socjalizmu i niesprawiedliwej wszechwładzy kapitału, 
poznawanie problemów społecznych i propagowanie reform społecz-
nych; 4o refl eksję dyrektorów bractw nad szczegółami praktyki sprawie-
dliwości i słuszności w różnych zawodach i nauczanie jej na zebraniach; 
5o inicjowanie i aktywną pomoc w organizowaniu spotkań studiów
i wyszukiwaniu instytucji mogących zabezpieczać reguły sprawiedliwości
w handlu i przemyśle; 6o studiowanie przez kapłanów – członków bractw – 
zasad sprawiedliwości i słuszności prywatnej i pouczanie o niej wiernych; 
7o kierowanie się duchem św. Franciszka w służbie ubogich, zabezpie-
czaniu ich potrzeb, wyzwalaniu ich z ucisku przez zakładanie i wspieranie 
odpowiednich instytucji zajmujących się chrześcijańską organizacją pracy, 
pomocą dla robotników w nędzy spowodowanej chorobą, strajkiem, sta-
rością i śmiercią; 8o łączenie się tercjarzy i zacieśnianie wzajemnej soli-
darności nie tylko w sprawach nadprzyrodzonych i religijnych, lecz także 
społecznych i ekonomicznych. 

Ojciec Dehon wielokrotnie brał udział w kongresach Trzeciego Zakonu 
św. Franciszka10 i wypowiadał się na temat jego roli11. Dobitnie stwier-
dzał, że „Trzeci Zakon bez działalności społecznej nie jest wcale trzecim 
zakonem św. Franciszka, lecz bractwem bez siły i żywotności”12, a ogra-
niczanie zadań jego członków do pobożności prywatnej, jak to działo się 
przez ostatnie dwa wieki, uznawał za pomniejszanie Jezusa Chrystusa
i działanie przeciw duchowi św. Franciszka13. Pragnieniem Franciszka 
bowiem była sprawiedliwość w życiu ekonomicznym i społecznym14. Re-
alizując jego charyzmat, wprowadzali ją jego synowie, stawiani na wzór 
działalności społecznej, jak Antoni z Padwy, Bernardyn ze Sieny, Jan 
Kapistran i Bernardyn z Feltre, którzy walczyli z nieuczciwością w handlu
i lichwą oraz organizowali dla ubogich banki pobożne – pieniężne i zbo-
żowe15, udzielające korzystnych pożyczek. Ponieważ sytuacja ludności
w XIX wieku była opłakana z powodu wszechwładzy kapitału i jego kon-
kurencji, narzucającego niesprawiedliwe prawa, zmuszające robotnika
do nadmiernej pracy i zgody na nędzną zapłatę, ze szkodą dla jego rodzi-
ny, zdrowia, a nawet życia, Trzeci Zakon, w XIII wieku wybawca ludu
z dominacji feudałów (przez przywilej zwalniania poddanych z przysię-
gi lennej i jej zobowiązań, np. służby wojskowej), winien – stwierdza
o. Dehon za Leonem XIII – podjąć swą społeczną misję. Dla uzasadnienia 
tych żądań o. Dehon powoływał się na św. Franciszka, twierdząc, że: „Ten 
robotnik uciemiężony i wydany na łup przez nasz system ekonomiczny 



KS. MGR MIROSŁAW DANILUK SCJ

122 Sympozjum 2(13) 2004

byłby dla niego (czyli dla Franciszka) jak udręczony Jezus. Jezus wołał: 
«Jestem głodny, uciśniony i opuszczony». Czyż Jezus nie powiedział: 
«Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili» (por. Mt 25,35-40). Nasz drogi święty (to znaczy 
Franciszek) nie zadowoliłby się głoszeniem prawd wiary, badałby on 
problem społeczny. Starałby się przywrócić królestwo sprawiedliwości 
i słuszności. Wy także powinniście to czynić, by być jego prawdziwymi 
dziećmi”16. Przypominał więc członkom wskazania kongresu w Limoges 
z 1895 roku17, aby bezstronnie w duchu chrześcijańskim rozpatrywali żą-
dania robotników i działali na rzecz polepszenia ich warunków, zgodnie z 
nauczaniem Kościoła. Za pierwszy obowiązek uznawał poznanie w świetle 
encyklik papieskich źródeł niesprawiedliwości i ucisku, takich jak lichwa, 
wyzysk robotników przez nadmierną pracę przy niskiej zapłacie, łamanie 
zasad moralnych w handlu i przemyśle. Konsekwencją poznania zasad spra-
wiedliwości ma być ich szerzenie i obrona oraz demaskowanie niespra-
wiedliwości, za wzorem Bernardyna ze Sieny, który dzięki studium me-
chanizmów handlu wskazał na osiemnaście najczęstszych w nim uchybień 
przeciw sprawiedliwości18. Za domenę konkretnych działań Trzecich 
Zakonów o. Dehon uznawał między innymi walkę o pełną wolność sto-
warzyszeń i reprezentację zawodową. W referacie pt. La doctrine de la 
charité evangélique et consequence de cette doctrine dans la vie sociale et 
economique wygłoszonym w 1899 roku na kongresie w Tuluzie19, zalecał 
Trzecim Zakonom program akcji społecznej obejmującej studia przygo-
towaw- cze, spotkania, dzieła opiekuńcze i kredytowe, prasę, propagandę 
reform społecznych. Rzucał papieskie hasło wyjścia do ludu, do robotników 
i ubogich. Zachęcał, by zakładać dla nich szkoły katolickie i rolnicze, udzie-
lać jałmużn, organizować pomoc dla sierot i starców, robotników rolnych
i przemysłowych, zabezpieczać posag dla ubogich dziewcząt, działać na 
rzecz odnowy rodzin robotniczych, jednoczyć związki zawodowe, orga-
nizować patronaty i kółka robotnicze, kółka studiów, spółdzielnie, kasy 
wiejskie, biura opieki i pośrednictwa pracy, poruszać te problemy żywą 
mową i pismem, przyczyniać się do rozwoju demokracji przez wspieranie 
organizacji wolnych wyborów we Francji20. Większość duchowieństwa 
francuskiego stała na pozycjach konserwatywnych i nie rozumiejąc proble-
mów społecznych, była obojętna lub przeciwna społecznym wskazaniom 
papieża Leona XIII. Program odnowy Trzeciego Zakonu św. Franciszka 
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znalazł oddźwięk w Polsce, gdzie został przyjęty z akceptacją  przez ber-
nardynów. Świadczy o tym dziełko O III. Zakonie św. Franciszka jako 
reformie socjalnej (Lwów 1897), Czesława Bogdalskiego (1853-1835), 
organizatora, dyrektora i wizytatora tercjarstwa franciszkańskiego, a tak-
że redaktora (1886-1895 i 1899-1922) „Dzwonka Trzeciego Zakonu”21, 
który przytoczył wiele przykładów działalności społecznej tercjarzy
w świecie w duchu papieża Leona XIII, wskazał jednak na słabość ter-
cjarstwa w Polsce ze względu na nieznajomość reguły u duchownych
diecezjalnych i nieświadomość jego znaczenia, brak jego propagandy,
rozproszenie tercjarzy. Podał także dla polskich tercjarzy program społe-
cznego działania w wielu punktach zbieżny z programem popieranym przez 
o. Dehona22. 

Dla propagandy społecznego nauczania papieża zwolennicy nowego 
kierunku Trzeciego Zakonu, a wśród nich o. Dehon i jego bliski przyjaciel 
Leon Harmel, podjęli myśl zorganizowania międzynarodowego kongresu 
franciszkańskich tercjarzy. Rzeczywiście odbył się on w dniach 23-27 
września 1900 roku w Rzymie, gromadząc 15 tysięcy członków, w tym
9 tysięcy Włochów i 2 tysiące Francuzów. Zebrania ogólne odbywały 
się w kościele S. Andrea della Valle. Referat wygłoszony przez o. Leona 
Dehona pt. L’action nouvelle du tiers-ordre, zyskał mu miano nie tylko 
socjalisty, lecz rewolucjonisty wśród przeciwników kursu społecznego, 
do których należała większość kapucynów. Pomimo sprzeciwu Leona 
Harmela i o. Dehona na kongresie tym wyraźnie stwierdzono, że Trzeci 
Zakon nie jest „ani szkołą socjologii, ani organizacją dla szerzenia eko-
nomii politycznej”. Rzym stał się więc miejscem klęski dla innowatorów. 
Rozpłynął się piękny sen społeczny nie tylko papieża Leona XIII, lecz 
także o. Dehona i Harmela. Ojciec Dehon zaczął wycofywać się z dzia-
łalności społecznej, aby zrezygnować z niej defi nitywnie w 1903 roku 
z chwilą śmierci wielkiego papieża. 

Epilog

Papież Pius X w liście Tertium Franciscalium Ordinem z 1912 roku 
zakazał formalnie Trzeciemu Zakonowi jako takiemu mieszania się do 
polityki lub spraw czysto ekonomicznych, uznając taką działalność za 
całkiem sprzeczną z założeniami tego zakonu. Zalecił jednak poszcze-
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gólnym tercjarzom udział w akcji społecznej innych stowarzyszeń (Akcji 
Katolickiej), cieszącej się uznaniem Stolicy Apostolskiej, a stowarzysze-
nia zakładane przez tercjarzy poddał władzy biskupów, którym przekazał 
prawo nominowania ich kierowników, ograniczając w ten sposób wpływ 
samych tercjarzy na kształtowanie charakteru i funkcjonowanie tych 
związków. Zakaz papieża wobec Trzeciego Zakonu obejmował również 
tak zwa-ne dzieła społeczne mieszane, czyli mające za cel dobro moralne 
i religijne wiernych, lecz zmierzające także do zaspokojenia ich potrzeb 
doczesnych. Zakaz dotyczył więc różnych związków zawodowych i 
robotniczych23. Tak została zaprzepaszczona inicjatywa papieża Leona 
XIII odnowy tercjarstwa franciszkańskiego. 

Taka postawa papież Piusa X wynikała z jego stosunku do wszelkich 
prądów nowoczesności, określanych mianem modernizmu. W myśl jego 
przekonań, o wyraźnych tendencjach antydemokratycznych, zakazano 
katolikom świeckim wszelkiej aktywności religijno-społecznej, która nie 
miała ofi cjalnego przyzwolenia kurialnego (dekret Lamentabili sane exitu  
oraz encyklika Pascendi dominici gregis z 1907 roku24).

Przypisy
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