
Honorat Koźmiński 
(ur. 1829 – zm. 1916) 



Wystawa on-line bł. Honorat Koźmiński (ur. 1829 – zm. 1916)  
została przygotowana w związku z ogłoszonym przez Sejm  
rok 2017 rokiem m. in. Honorata Koźmińskiego.  
Zawiera ona fragmenty książek bł. Honorata Koźmińskiego wraz  
z linkiem do całej jej zawartości. 
 
 
 
Wykorzystano materiały z Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona.  
Źródło: Biblioteka Narodowa  
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„…W roku 2016 przypada również 100. rocznica śmierci 
błogosławionego Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który cały 
swoim życiem dowiódł, że wartości którymi się kierował  
i działania, jakie podejmował służyć miały drugiemu człowiekowi,  
a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej potrzebującemu – 
jego rozwojowi zarówno duchowemu, jak i społecznemu. 
Rozwojowi tak istotnemu, zwłaszcza w trudnych latach niewoli 
narodowej i niezbędnemu dla podtrzymania, za wszelką cenę, 
polskiej wspólnoty narodowej, zarówno w sferze duchowej,  
jak i materialnej…” 
 
Źródło: 
http://sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/360_u/$file/360_u.pdf 
 

Uchwała Sejmu RP 

http://sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/360_u/$file/360_u.pdf


Portret bł. Honorata Koźmińskiego 

[Portret ojca Honorata]. 

Data powstania 
dokumentu: 

[ca 1863] 

 

 

Link do fotografii: 
https://polona.pl/item

/32173367/0/ 

 

 

https://polona.pl/item/32173367/0/
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„…W roku 2016 przypada również 100. rocznica śmierci 
błogosławionego Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który cały 
swoim życiem dowiódł, że wartości którymi się kierował  
i działania, jakie podejmował służyć miały drugiemu człowiekowi,  
a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej potrzebującemu – 
jego rozwojowi zarówno duchowemu, jak i społecznemu. 
Rozwojowi tak istotnemu, zwłaszcza w trudnych latach niewoli 
narodowej i niezbędnemu dla podtrzymania, za wszelką cenę, 
polskiej wspólnoty narodowej, zarówno w sferze duchowej,  
jak i materialnej…” 
 
Źródło: 
http://sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/360_u/$file/360_u.pdf 
 

Biografia bł. Honorata Koźmińskiego 

http://sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/360_u/$file/360_u.pdf


Honorat Koźmiński  
(bł ; 1829-1916) 

W obronie Antoniego Szecha 

 

Data powstania dokumentu: 
[ca 1906] 

 

 

Link do zawartości: 
https://polona.pl/item/44322

626/2/ 

 

 

 

https://polona.pl/item/44322626/2/
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Honorat Koźmiński  
(bł ; 1829-1916) 

Święty Franciszek Seraficki :  
jego życie, wielkie dzieła, duch, 

dary, pisma i nauki 
 i ich odbicie w naśladowcach jego. 

T. 1 

Data powstania dokumentu: 
1901 

 

Link do zawartości: 
https://polona.pl/item/44322622/4/ 
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Honorat Koźmiński  
(bł ; 1829-1916) 

 

Święty Franciszek Seraficki : jego życie, 
wielkie dzieła, duch, dary, pisma  

i nauki i ich odbicie  
w naśladowcach jego. T. 2 

 

Data powstania dokumentu: 
1902 

Link do zawartości: 
https://polona.pl/item/44322623/4/ 
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Honorat Koźmiński  
(bł ; 1829-1916) 

 

Ojciec Prokop kapucyn:  
(Jan Leszczyński) 

 

Data powstania dokumentu: 
1895 

 

Link do zawartości: 
https://polona.pl/item/44322616/4/ 
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Honorat Koźmiński  
(bł ; 1829-1916) 

 

Prawda o "Maryawitach" 

 

 

Data powstania dokumentu: 
1906 

 

Link do zawartości: 
https://polona.pl/item/964770/1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://polona.pl/item/964770/1/


Honorat Koźmiński  
(bł ; 1829-1916) 

 

Kazania pasyjne. Ser. 1 

 

Data powstania dokumentu: 
1913 

 

Link do zawartości: 
https://polona.pl/item/44322606/4/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://polona.pl/item/44322606/4/


Honorat Koźmiński  
(bł ; 1829-1916) 

 

Historja miłości Bożej względem  
rodu ludzkiego 

 

Data powstania dokumentu: 
1909 

 

Link do zawartości: 
https://polona.pl/item/44322603/6/ 
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