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LIST OKOLNY NR 13
zyé UBOSTWEM WE WSPOLNOCIE BRATERSKIEJ
Refleksja na temat sz6stej Rady Plenarnej Zakonu

Prot. n. 00481/98
Do wszystkich braci kapucynow
i do naszych siostr klarysek kapucynek
W miejscach ich pobytu
Kochani Bracia i Siostry,
"Jezus Chrystus, bedqc bogaty, dia was stai sie ubogim,
aby was ub6stwem swoim ubogacié" (2 Kor 8,9)
1. 1.

Ten przepi~kny tekst SW. Pawla ma swojq szczegolnq logik~. Stalismy si~ bogaci «przez
jego ubostwo», a nie przez Jego bogactwo! To jest boska logika Wcielenia. Franciszek
ten tekst uczynil swoim w szostym rozdziale Reguly: «Nie powinni wstydzié siç tego, bo
Pan dia nas staI siç ubogim na tym swiede». Inspiracja ubostwa ewangelicznego pochodzi od samego Jezusa.

1. 2.

Tematem szostej Rady Plenarnej Zakonu b~dq braterskie i wspolnotowe wymiary ubostwa ewangelicznego. Niniejsze refleksje na temat szostej RPZ chcq zach~cié do szerokiego i bogatego dialogu wewnqtrz Zakonu, aby Rada Plenama mogIa przynidé obfite
blogoslawienstwo dIa tak bardzo centralnego zagadnienia naszego franciszkanskiego charyzmatu.

CZEsé PIERWSZA

Ub6stwo wsp61notowe: wizja Franciszkowa
«Najwyisze ubostwo»: wspaniala wizjal Franciszkowy owoc kontemplacji
ubostwa i pokory Jezusa.
2. 1.

Kontemplacja narodzenia, zycia i smierci Jezusa objawila Franciszkowi ubostwo i pokor~
Boga. Ogarn~lo go zdumienie, gdy patrzyl na tajemnic~ Wcielenia Slowa Bozego, ktore
stalo si~ Cialem w lonie Dziewicy Maryi, «z ktorej to lona przyjçlo prawdziwe dalo naszego czlowieczenstwa i naszej ulomnosd» (2 LW, 4; FF 181). Franciszek stwierdza
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dalej, ze Jezus wybral ub6stwo nie tylko w momencie narodzenia, aIe takze wybieral je
podczas calego zycia: «Slowo Ojca ... bçdqc bogate ponad wszystko, zechcialo wybraé
na swiecie ubostwo wraz z NajSwiçtszq Dziewicq, Matkq swojq» (2 LW, 5; FF 182).
Jeszcze wyrainiej m6wi o tym w Regule niezatwierdzonej: «Pan nasz lezus Chrystus, ...
byl ubogi i bezdomny, i tyl z jalmutny , On sam i blogoslawiona Dziewica i uczniowie
lego» (1 Reg lO, 5; FF 31). Franciszek widzi w krzyzu Jezusa spelnienie sit( zycia
calkowicie oddanego ub6stwu i pokorze: «Wola zas Ojca byla taka, aby Syn lego
blogoslawiony i chwalebny, ktorego nam dal i ktory narodzil siç dIa nas, ofiarowal siebie
samego przez wlasnq krew jako ofiara i tertwa na oltarzu krzyta» (2 LW, 11; FF 184).
Franciszek spotyka ub6stwo i pokort( Jezusa w tajemnicy Eucharystii: «O wzniosla pokorol O pokorna wznioslosci, bo Pan wszechSwiata, Bog i Syn Boty, tak siç unita, te dIa
naszego zbawienia ukrywa siç pod niepozornq postaciq chlebal» (LZ, 27; FF 221). Regula w ten spos6b streszcza franciszkanskie p6jscie za Chrystusem: «zachowujmy ubostwo i pokorç i Swiçtq Ewangeliç Pana naszego lezusa Chrystusa» (2 Reg 12, 4; FF
109).
2. 2.

Z tej kontemplacji pokory i ub6stwa Jezusa wyplywa wspaniala wizja, kt6r'! Franciszek
opisuje jako «dostojenstwo najwytszego ubostwa» (2 Reg 6, 4): «Nie zatrzymujcie wiçc
niczego z siebie dIa siebie, aby was calych przyjql Ten, ktory caly wam siç oddaje» (LZ,
29; FF 221). Stwierdzenie to opiera sit( na potr6jnym przekonaniu, kt6re stanowi postaWt(uzasadniaj,!c,! jego ub6stwo (Por. Thaddée Matura OFM, Francesco un altro volto. Il
messaggio dei suoi scritti, 144).

2.2.1.

Wszelkie dobro pochodzi od Boga i Jemu wszystko powinno byé zwr6cone: ,,!
wszelkie dobro odnosmy do Pana Boga najwytszego i uznawajmy za lego wlasnosé i
dziçkujmy za wszystko Temu, od ktorego pochodzi wszelkie dobro" (1 Reg 17, 17;
FF 49). Jest to jeszcze bardziej podkreslone w Napomnieniu: «Blogoslawiony sluga,
ktory Panu Bogu oddaje wszystkie dobra, kto bowiem cokolwiek zatrzymalby dIa
siebie, ukrywa w sobie pieniqdze Pana Boga swego» (Np 18,2; FF 168).

2.2.2.

Mozemy sobie wlasciwie za sw6j uznaé tylko nasz grzech: ,,1 bqdimy mocno przekonani, te naszq wlasnosciq sq tylko wady i grzechy" (1 Reg 17, 7; FF 48).

2.2.3.

Powinnismy z radosciq diwigaé cierpienia zyciowe jako uczestnictwo w krzyzu
Pana naszego Jezusa Chrystusa: «W tym motemy siç chlubié: w slabosciach naszych i w codziennym diwiganiu swiçtego krzyza Pana naszego lezusa Chrystusa»
(Np 5, 8; FF 154; por. takZe Np 6).

Wsp6/nota braterska mater;a/n;e uboga: ekonom;a natchn;ona przez Boga
3. 1.

«Wspolczucie dIa Ukrzytowanego» dalo zycie Franciszkowej wizji «wznioslosci najwytszego ubostwa». Jednakze Jego pelen przekonania nacisk na ub6stwo przyjflte wsp61notowo zrodzil sit( ze spotkania tej wizji wiary z rzeczywistosci,! swiata, w kt6rym On
zyl.

3.2.

Franciszek i jego bracia porzucili chciwosé, sk,!pstwo i pragnienie wladzy, ktore
Wloszech XIII wieku prowadzily czt(sto do wojen i przemocy. Kiedy biskup Asyza
wiedzial do niego: «Wasze tycie wydaje mi siç zbyt ciçzkie i surowe, nic bowiem nie
siadacie na tym swiecie», Franciszek odpowiedzial: «Panie! Gdybysmy mieli jakie.s

we
popopo-
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siadlosci, potrzebna bylaby nam broli, aby ich strzec. A przeciez stqd wyplywajq spory i
procesy, bo bogactwo zwyklo stwarzaé tyle przeszk6d w milosci Boga i bliiniego. Dlatego nie chcemy posiadaé na tym swiecie zadnego dobra doczesnego» (3 T, 35; FF 1438).
Wyb6r ub6stwa wsp6lnotowego radykalnie zmienil relacje ludzkie przede wszystkim
pomittdzy braémi, a potem w stosunku do ich braci i si6str.
3.3.

3. 3. 1

Pisma Franciszka i Klary S'l dowodem na istniej'lc'l we wsp6lnocie zwartosé, wynikaj'lc'l
z glttbokich relacji ludzkich, wzmocnionych przez praktykowanie ub6stwa wsp6lnotowego: «1gdziekolwiek bracia przebywajq lub spotkaliby si~ , niech odnoszq si~ do siebie
jak czlonkowie rodziny. 1niech jeden drugiemu z zaufaniem wyjawia swoje potrzeby, jesli bowiem matka karmi i kocha syna swego (por. 1 Tes 2, 7) cielesnego, o ilez troskliwiej
powinien kazdy kochaé i karmié swego brata duchowego!» (2 Reg 6, 7-8; FF 91). Fakt,
ze ub6stwo wsp6lnotowe prowadzilo do odkrycia szacunku oraz gor'lcej i czulej troski
jednego o drugiego, wynika wyrainie z dyspensy, jakiej Franciszek udzielil w Regule
niezatwierdzonej odnosnie do poslugiwania sitt pienittdzmi na rzecz braci chorych:
«Zaden z braci ... nie moze w zaden spos6b braé ze sobq rzeczy majqcych wartosé pieni~znq lub pieni~dzy ... z wyjqtkiem oczywistej potrzeby braci chorych» (l Reg 8, 3; FF
28). Podobn'l postawtt znajdujemy w Regule Sw. Klary: «Chore niech uzywajq siennika
wypchanego slomq a pod glow~ poduszki z pierza; a te, kt6re potrzebujq, mogq uzywaé
welnianych policzoch i materacy» (Reg sw. Kl8, 17; FF 2799).
Jednosé i glttboka radosé, jaka wyplywala z tego doswiadczenia braci i klarysek,
byla dIa wsp6lczesnych bardzo wymowna. Ich zycie bylo oczywistym dowodem na
to, ze braterskie i r6wne dzielenie sitt rodzilo wielk'l zwartosé grupy. G1ttboki pok6j,
kt6ry ich l'lczyl, przeciwstawial sitt konfliktom, rywalizacji i podzialom, spowodowanym przez ekonomiczny porz'ldek hierarchiczny, kt6ry rozdawal w spos6b nier6wny przywileje i uprawnienia. Gwaltowny rozw6j Zakonu jasno ukazywal jego
zwartosé, kt6rej braterska solidamosé byla istotnym elementem: «1 gdziekolwiek
bracia przebywajq ... niechjeden drugiemu z zaufaniem wyjawia swoje potrzeby» (2
Reg 6, 7-8; FF 91). Bracia potwierdzali swoj'l przynaleznosé do braterskiej wsp61noty a r6wnoczesnie swoje przylgnittcie do drogi ewangelicznego ub6stwa, wyjawiaj'lc jeden drugiemu swoje potrzeby. Byla to wsp6lnota braterska bez jakichS poziom6w hierarchicznych, w ktorej tylko chory i stary mogI domagaé si€(przywilejow
ekonomicznych! Praktykowanie solidamosci ad intra (wewn'ltrz) zapewnialo jedno sé mi€(dzy samymi braémi. Jednakze prawdziwym celem tego zaangazowania
bylo zaproponowanie swiatu ekonomii natchnionej przez Boga, zdolnej zaniesé
wszystkim pok6j.

Nie nalezy si, wstydzié wzajemnej zaleznosci
3.4.

Ub6stwo wsp61notowe przezywane przez braci przemienilo radykalnie ich relacje z bliznimi. Ich ub6stwo uksztaltowalo silne wi€(zi wsp61noty i solidarnosci z ubogimi: «1 powinni si~ cieszyé, gdy przebywajq wSr6d ludzi prostych i wzgardzonych, ubogich i
slabych, chorych i tr~dowatych, i zebrak6w przy drogach» (l Reg 9, 2; FF 30). Prowadzili zycie dzielenia si€(takze z ubogimi: «Nigdy nie bylem zlodziejem, To znaczy, t.e z
jalmuzn, kt6re sq dziedzictwem ubogich, bralem zawsze mniej, niz potrzebowalem, a to
dlatego, aby nie naruszyé czqstki przyslugujqcej ubogim. Czynié inaczej byloby kradziezq» (Legenda per. 111 FF 1670). Warto zaznaczyé, ze tak jak jego troska o brata chorego prowadzila go do poczynienia pewnych wyj'ltk6w w scislych zakazach dotycz'lcych
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poslugiwania siç pieniçdzmi, tak czuIa milosé dIa czIowieka slabego doprowadzila go do
podobnych decyzji w stosunku do ubogiego: «lesli jednak trr:dowaci znajdq sir: w oczywistej potrzebie, mogq bracia dia nich zbieraé jalmuznp>(l Reg 8, 10-11; FF 28). Wyb6r
ub6stwa doprowadzil Franciszka do zmienienia swojego stosunku do Boga, troszczqcego
siç o wszelkie potrzeby czIowieka, i do bliiniego, kt6ry przestal byé jego konkurentem, a
staI siç bratem i siostrq.

Franciszek oswiadcza,
ie nie jest iadné\ staboscié\ ani powodem
do wstydu byé zaleinym od bliiniego

3.4.1

Dziewiqty rozdzial Reguly niezatwierdzonej rozwija «teologir: wzajemnej zaleznosci», nowy spos6b zycia, w kt6rym osoby mogq nawzajem oddzialywaé na
siebie ekonomicznie. Teologiç tç odnajdujemy we franciszkanskim pojçciu wzajemnej zaleznosci. Swiatu, kt6ry proponuje aroganckq autonomiç i kontrolç nad kazdym
aspektem zycia osobistego i ekonomicznego, Franciszek oswiadcza, ze nie jest
zadnq slabosciq ani powodem do wstydu byé zaleznym od bliiniego: «1 kiedy ludzie
zawstydzaliby ich i nie chcieliby daé im jalmuzny, bracia powinni za to Bogu dzir:kowaé, bo za ten wstyd otrzymajq wielkie uznanie przed trybunalem Pana naszego
lezusa Chrystusa. 1niech wiedzq, ze wstyd staje sir: udzialem nie tych, ktorzy go doznajq, lecz tych, ktorzy go sprawiajq» (l Reg 9,6-7; FF 31). Rzeczywiscie, Franciszek wyrainie oswiadcza, ze taka zaleznosé jest konsekwencjq bycia ludimi i osobami odkupionymi, dlatego jest ona prawem: «1 jalmuzna jest dziedzictwem i prawem ubogich, ktore nabyl dia nas Pan nasz lezus Chrystus» (1 Reg 9, 8; FF 31).
Przyjqé wzajemnq zaleznosé oznacza, ze dar teologalnej milosci, a konsekwentnie
jaImuzna, wzbogaca zar6wno dajqcego, jak i przyjmujqcego: «Bracia, ktorzy trudzq
sir: zbieraniem ofiar, otrzymajq wielkq nagrodr: i dajq okazjr: do nagrody ofiarodawcom» (l Reg 9, 9; FF 31). I dalej konkluduje: «1 z zaufaniem powinien jeden drugiemu wyjawiaé swoje potrzeby, aby drugi mogi je zaspokoié» (l Reg 9, 10; FF 32).

Wzajemna za/einosé: droga pokoju
3.4.2

Franciszek i Klara oraz ich nasladowcy, zbierajqc jalmuznç, glosili wiarç majqq
nadziejç w mozliwosé zaistnienia innej spolecznosci: jesli mamy zaufanie we wspaniaIomyslnosé bliiniego, gdy chodzi o nasze podstawowe potrzeby i kiedy ofiarujemy naSZq poslugç drugiemu, jesli chodzi o jego podstawowe potrzeby, to znaczy, ze
moze wyIonié siç lepsze spoleczenstwo. Poprzez kwestowanie dali oczywisty dow6d, ze mogli siç caIkowicie zdaé na Boga, na zyczliwosé i wspanialomyslnosé
bliinich raczej, niz odrzucajqc zaleinosé zastqpié jq skqpstwem i okazywaniem
swojej wIadzy w rozdzielaniu zapas6w. Poprzez kwestowanie bracia ukazali dramatycznie, ze wzajemna zaleznosé jest drogq mozliwq i lepszq dIa osiqgniçcia pokoju, pomyslnosci i radosci, kt6ra przeciwstawia siç nieograniczonej zachlannosci i
zqdzy wIadzy.
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Franciszek posuwa silt nawet do odrzucenia ekonomicznego wynagrodzenia za jakiekoIwiek dobro Iub posluglt swiadczonél przez braci, poniewaz uwaza pieniéldz za
nieograniczone narzltdzie wladzy, kt6ry dyspensuje osoby od rzeczywistego, Iudzkiego i braterskiego zwracania uwagi na potrzeby bIiiniego. Wzajemna zaIeznosé,
kt6rél Franciszek proponuje w swojej teologii kwesty, jest podzieiana takze przez
KIarlt i jej siostry, w ich postawie w stosunku do pracy, postawie, kt6ra sprzeciwia
silt podejsciu innych wsp6lczesnych zakon6w. Wsp6lczesny komentator przypomnial, ze «KIara i jej siostry wykonywaly r6zne rzeczy, aby je m6c dawaé; pracowaly, aby m6c dawaé jalmuznlt!».

CZEséDRUGA

Powi~zanie mi~dzy wiekami
4. 1

Doswiadczenie Franciszka i jego pierwszych towarzyszy naIezy do kultury Wloch Srodkowych wieku XIII. Wydarzenia i doswiadczenia osobiste nie S'l w stanie podr6zowaé
przez historilt, a poza tym zawsze jest ryzyko, ze zostanél one przekazane w spos6b niedoskonaly przez opowiadanie i Iegendlt. Z pomocél wyobraini odbudowujemy obrazy z
przeszlosci, mozemy zrozumieé, co silt stalo, nie jestesmy jednak w stanie ozywié
przeszlosci. Jednak, poza opowiadaniem i Iegendél, doswiadczenie Franciszka oraz franciszkanskie wydarzenia zostaly doprowadzone az do naszych czas6w przez zywe doswiadczenie Zakonu, przez wsp6Inotlt braterskél, kt6ra usilowala przezywaé w swojej historii istotlt osoby i wydarzen znajdujélcych silt u poczéltk6w zalozenia Zakonu. Diatego
mozemy powiedzieé, ze franciszkanskie doswiadczenie nie musi byé ozywiane czy tez
rodzié silt na nowo, a to diatego, ze ono nigdy nie umarlo, trwalo w ciélgu wiek6w. Zakon
nasz, jeszcze dzisiaj,
wsp6lczesnemu spoleczenstwu ukazuje podstawowél zywotnosé
pierwszej franciszkanskiej wsp6Inoty braterskiej. W ci'l,gu osmiu wiek6w franciszkanska
wizja wzbogacila silt, a niekiedy pod wplywem sil zewnlttrznych zboczyla ze swej drogi
w Kosciele i spolecznosci. Dzisiaj Zakon, usilujélc zachowaé swojél tozsamosé, musi dokonywaé rozeznania, aby odnowié sw6j profetyczny dar dIa swiata: to znaczy, musi rozeznawaé pozytywne aspekty otaczajélcego go spoleczenstwa.

4.2

Chciwosé i skélPstwo nadai pozostajél cechami ekonomii kapitaIistycznej. Z definicji
swojej zasoby (majéltek) w ekonomii kapitalistycznej wiélzél silt z niedostatkiem
(brakiem). Konsekwentnie wiltc osoby muszél rywaIizowaé miltdzy sobél, aby mieé nad
nimi kontroIIt. Natomiast w wizji chrzescijafiskiej kazdy czlowiek jest bratem Iub siostrél
i nie naIezy go traktowaé jako konkurenta. Zasoby S'l darami danymi nam przez niewyczerpanél dobroé Boga tak jak owych siedem chIeb6w ewangeIicznych, o kt6rych nikt nie
wiedzial, ze istniejél, dop6ki nie zostaly rozdzieione tysiélcom os6b zgromadzonym wok61
Jezusa, by go sluchaé (por. Mk 8, 1-9). Slusznie powiedziano, ze ten tekst opowiada o
dw6ch cudach, jednym wiltkszym a drugim mniejszym. Wedlug tej anegdoty, mniejszym
cudem jest rozmnozenie chieba i ryb. Natomiast cudem wiltkszym jest to, ze Iudzie usiedIi w grupach piltédziesiltcioosobowych! Znaczenie jest oczywiste: tyIko wtedy b~dzie
chieba dIa wszystkich, gdy nauczymy silt wsp61pracy i umiej~tnosci rozdzielania! Przed
nami wyzwanie przeksztalcenia obowiélzuj<\;cegosystemu, tak jednak aby zachowaé proces rozwoju, kt6ry produkowal i kt6ry jeszcze moze produkowaé dIa dobra czlowieka.
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Komunia i so/idarnosé
5. 1

Kosci61, poprzez komunitt, zamierza uzdrawiaé podzialy i przemoc wrodzone konkurencyjnej naturze kapitalizmu. Adhortacja apostolska Vita Consecrata potwierdza, ze
«Kosci6l jest w swej istocie tajemnicq komunii» (VC 41), i ze «zycie braterskie, rozumiane jako Zycie wsp6lne w milosci, stanowi wymowny znak koscielnej komunii» (VC
42). Adhortacja dotyka dalej ran naszego wsp6lnego czlowieczenstwa, kt6re domagajq
sitt uzdrowienia: rana samotnosci nie odkupionej, krzyk przebaczenia i milosci, potrzeba,
aby kazde zeswiecczale "ja" bylo afirmowane przez bezwarunkowq i wiernq milosé.
Dlatego Ojciec Swittty stwierdza: «Kosci6l pilnie potrzebuje takich wsp6lnot braterskich,
kt6re samym swoim istnieniem wnoszq wklad w nowq ewangelizacjç, poniewaz w konkretny spos6b ukazujq owoce 'nowego przykazania'» (VC45).
Papiez wzywa «wsp6lnoty braterskie», aby ukazywaly w spos6b konkretny nowe przykazanie: « milujcie siç wzajemnie, jak ja was umilowalem». To jest, m6wi nam, «nowa
ewangelizacja». Czyz nie ozyl na nowo sen Innocentego III, kt6ry widzial Biedaczyntt z
Asyza podtrzymujqcego mury Bazyliki Lateranskiej? Papiez jest bardzo precyzyjny, gdy
wola o «wsp6lnoty braterskie», kt6re by znaly tajemnictt komunii i solidarnosci. Konkluduje: «Braterska komunia jest ... przestrzeniq teologalnq, w kt6rej mozna doswiadczyé mistycznej obecnosci zmartwychwstalego Pana» (por. Mt 18, 20) (VC 42).

lo, co papiez Jan Pawet Il stwierdza O
moralnej i chrzescijariskiej solidarnosci zgadza si~ przedziwnie
z deologi(\ wzajemnej zaleznosci»

5.2

Kapitalizm proponuje konkurencjtt jako najlepszy spos6b zabezpieczenia i administrowania niedostatkiem zasob6w. Kosci61 proponuje solidarnosé jako odpowiedi bardziej
wlasciw,!:. Zasada solidarnosci zostala zdefiniowana przez papida Jana Pawla II w encyklice Sollicitudo rei socialis jako cnota moralna i chrzescijanska. Jako cnota moralna solidarnosé «jest to mocna i trwala wola angazowania siç na rzecz dobra wsp6lnego»(SRS, 38). Ta cnota moralna <<pomaganam dostrzec 'drugiego' - osobç, lud czy nar6d - jako 'podobnego nam', jako 'pomo c " czyniqc go na r6wni z sobq uczestnikiem
'uczty Zycia', na kt6rq B6g zaprasza jednako wszystkich ludzi» (SRS, 39). Jako cnota
chrzescijanska, solidarnosé uwaza, ze bliini «jest zywym obrazem Boga Ojca, kt6ry powinien byé kochany ...tq samq milosciq, jakq miluje go B6g»(SRS, 40). Franciszek mial
ttt swiadomosé: «Czlowieku, zastan6w siç, do jakiej wysokiej godnosci podni6sl ciç B6g,
bo stworzyl ciç i uksztaltowal wedlug ciala na obraz umilowanego Syna swego i na podobienstwo wedlug ducha» (Np 5, l). To, co papiez Jan Pawel II stwierdza o moralnej i
chrzescijanskiej solidarnosci zgadza sitt przedziwnie z <<teologiqwzajemnej zaleznosci»
(por. j.w. 3.4.2).

5.3

Spojrzenie na spos6b, w jaki Zakon przezywal wsp6lnotowy wymiar ub6stwa w ostatnich pittédziesittciu latach, moze pom6c nam stawié czola wyzwaniu komunii i solidarnosci w nowym tysiqcleciu.
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CZEsé TRZECIA

Ub6stwo wsp6lnotowe w drugiej polowie XX wieku
Spojrzenie na sytuacjç sprzed roku 1950
6. 1

Dane statystyczne z roku 1950 ukazujq Zakon bardzo skoncentrowany na Europie, a
szczeg6lnie na Europie Zachodniej. Znaczna liczba braci byla misjonarzami w Azji Oceanii, Afryce i Ameryce Lacinskiej, gdzie jednak przebywali jako czlonkowie prowincji europejskich. Tylko pitté procent stanowili bracia nalezqcy do autonomicznych jednostek administracyjnych, nalezqcy do p6lkuli poludniowej, z tych zas zadna nie znajdowala sitt w Afryce. Dlatego nie mozna dziwié si~, ze Konstytueje z roku 1925 ukazujq
braterskq wsp6Inot~, kt6ra zyje w scislej solidarnosci z klasq robotniczq Europy Zachodniej.

6. 2.

Podobnie jak ubogi robotnik tego czasu, bracia zyli z owoc6w swojej codziennej pracy:
«Postanawia si? zatem, aby po naszyeh klasztoraeh z tyeh rzeezy, kt6re mozna
wyzebraé, nie bylo zadnyeh zapas6w, ehoéby potrzebnyeh do wyzywienia, a co
najwyzej na dni kilka»(Konst. 1925, 118 - tl. poi. Krak6w 1928).
Podobnie jak 6wczesni robotnicy otrzymujqcy zaplat~ za dni6wk~, bracia nie wykonywali zadnej pracy, za kt6rq mieliby otrzymywaé ustalone stypendium (wyplat~). Utrzymywali si~ z ofiar skladanych przy okazji wykonywania poslugi duszpasterskiej kaznodziei czy spowiednika, z dobrowolnych ofiar wiernych skladanych w ich kaplicach lub
kosciolach, z pracy r~cznej w ogrodach lub na polu oraz z kwesty. Fakt, ze utrzymanie
bracia zalezalo od spontanicznych ofiar skladanych w ich kosciolach, a szczeg6lnie od
kwesty, byl znakiem, ze sami bezposrednio zalezeli od ubogiego pracownika. Ten element stanowil mocnq wi~i solidarnosci pomi~dzy nimi.

6.2.1

Bracia zyli jako ci, kt6rzy, podczas gdy mieli to, co konieczne na ich potrzeby, byli
zmuszeni liczyé si~ bardzo z wlasnymi dobrami:
«eheiejmy uwazaé raezej, ze ub6stwo ewangeliezne i jego doskonalosé polega
na tym przede wszystkim, by w sereu naszym nie bylo zadnego przywiqzania do
rzeezy doezesnyeh i abysmy uzywali rzeezy tego swiata jak najskromniej, jakby
przymuszeni silq i konieeznosciq» (Konst. 1925, 89).

6.2.2

Utozsamianie si~ Zakonu z Europq Zachodniq pozwalalo na udzielanie bardzo
dokladnych wskaz6wek odnosnie do budowy, wyposazenia kosciol6w i klasztor6w,
aby bracia w sposobie mieszkania byli solidarni ze sposobem mieszkania ubogich
pracownik6w. Konstytueje z 1925 drobiazgowo ustalajq m.in. wymiary okien, cel,
ci~zar dzwonu, z czego majq byé zrobione lichtarze i jak oprawione mszaly i brewiarze (por. Konst. 1925, 102, 104, 106).

6.2.3

Kazdy konwent powinien mieé cel~ z piecem dIa «pielgrzym6w i obcych»(nr 110).
Konwent bowiem powinien uzyczyé goscinnosci tym, z kt6rymi bracia zyli w scislej
i prostej solidarnosci.
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6.3.

Natomiast ekonomiczna solidarnosé wewnqtrz wsp61noty braterskiej opisana jest w nr
114 Konstytucji z roku 1925:
«Postanawia si~, aby ... wszyscy ... swi~cie i wytrwale zachowywali doskonale
zycie wsp6lne. Polega ono na tym, aby wszelkie rzeczy, dochody, podarunki i co
tylko pod jakimkolwiek tytulem otrzymujq zakonnicy, oddawali Przelozonym ...
tak, izby kazdy jako ze wsp6lnego otrzymywal od klasztoru jednakowe pokarmy,
odzienie i wszystko, co mu potrzebne».

6.3.1

Juz to, ze 91 % autonomicznychjednostek administracyjnych Zakonu znajdowalo sit;;
w Europie i Ameryce P6lnocnej, gwarantowalo pewnq r6wnosé ekonomicznq mit;;dzy nimi. Przepisy Konstytucji, kiedy misje byly calkowicie zlqczone z Prowincjq,
zapewnialy, ze wit;;ksza czt;;sé braci zyjqcych w Azji-Oceanii, Afryce i Ameryce
Lacinskiej, mogIa mieé podobny dostt;;p do d6br Prowincji, jak ich wsp6lbracia w
Europie i w Ameryce P6lnocnej, a to ze wzglt;;du na dyspozycje, kt6re regulowaly
zycie wsp61ne. Byla wit;;c r6wnosé ekonomiczna zar6wno mit;;dzy jednostkami administracyjnymi, jak i braémi z obu p6lkul p6lnocnej i poludniowej.

Od roku 1950 do 1970
7. 1

W roku 1970 Zakon byl jeszcze bardzo skoncentrowany w Europie, szczeg61nie w Europie Zachodniej i w Ameryce P6lnocnej. JednakZe przyszle perspektywy byly juz oczywiste. Gwaltownie wzrastala liczba powolan zwlaszcza w Azji-Oceanii i w Ameryce
Lacinskiej, podczas gdy w Europie Zachodniej i Ameryce P6lnocnej widaé bylo wyraine
znaki kryzysu powolaniowego. Afryka nie jawila sit;;jeszcze w spos6b znaczqcy w statystykach powolan w naszym Zakonie. Po raz pierwszy w historii Zakonu jawi sit;;znaczna
liczba braci autochton6w poza Europq i Amerykq P6lnocnq, chociaz wit;;ksza czt;;sé sposr6d nich prawnie nalezy jeszcze do prowincji europejskich lub p6lnocnoamerykanskich.

7. 2

Okres czasu mit;;dzy rokiem 1950 a 1970 byl naznaczony waznymi przemianami
spolecznymi. Nie tu miejsce na opisywanie nowego kontekstu, jaki sit;;uksztaltowal w
okresie od 1950 do 1970, nie mam odpowiednich kompetencji, by przeprowadzié szczeg610wq analizt;; spolecznq i ekonomicznq dokonanych zmian. Jednakze pragnt;; uwypuklié
te zmiany, kt6re mialy znaczqcy wplyw na poprzedniq wizjt;; i praktykt;; ub6stwa wsp61notowego w Zakonie.

7.2. 1

W tym dwudziestoleciu pomnozyl sit;;dobrobyt ekonomiczny swiata. Bogactwo to
jednak nie zostalo rozdzielone w r6wny spos6b. Ameryka P6lnocna i Europa Zachodnia cieszyly sit;;dobrobytem jak nigdy dotqd, to zas doprowadzilo do powit;;kszenia podzial6w ekonomicznych pomit;;dzy p6lkulq p6lnocnq a poludniowq.

7. 2. 2

Zar6wno w Europie Zachodniej jak i w Ameryce P6lnocnej mnozyly sit;;programy
opieki publicznej i prywatnej. Programy te zapewnialy odpowiedi na podstawowe
potrzeby dzieci i ludzi starych, ksztalcenia i opieki medycznej. Konsekwentnie, po
raz pierwszy w historii ludzkosci calym populacjom zostaly dane potrzebne zabezpieczenia i pewnosé, jeSli chodzi o ich przyszlosé. Fenomen ten jeszcze bardziej poglt;;bil przepasé pomit;;dzy p6lkulq p6lnocnq a poludniowq, na kt6rej poszczeg61ne
panstwa nie mialy mozliwosci zagwarantowania w spos6b wystarczajqcy zabezpieczenia takich praw swoim obywatelom.
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Wraz ze znikni~ciem
"ubogiego robotnika z roku 1950"
zostat takze zachwiany model
wspolnotowego ubostwa kapucynow.
Jest oczywiste, ze miato to znaczne konsekwencje, jesli chodzi o
praktykowanie wspolnotowego ubostwa braci

7.3

7.3. 1

Ubodzy pracownicy roku 1950 znajdowali si~ wsr6d tych, kt6rzy w stopniu najwyzszym
doznali dobrodziejstw przemian spoleczno-ekonomicznych w Europie Zachodniej i Ameryce P61nocnej. Dlatego poj~cie ubogiego uleglo zmianie, oznaczaj'ìc teraz grup~ jednostek, kt6re z jakichkolwiek powod6w spolecznych, politycznych czy osobistych, zostaly
wykluczone z gwarancji i dobrodziejstw, kt6rymi cieszyla si~ wi~kszosé ludnosci. Wraz
ze znikni~ciem "ubogiego robotnika z roku 1950" zostal takze zachwiany model wsp6lnotowego ub6stwa kapucyn6w. Jest oczywiste, ze mialo to znaczne konsekwencje, jeSli
chodzi o praktykowanie wsp6lnotowego ub6stwa braci. Na te konsekwencje wskazuj'ì
Konstytucje z roku 1968:
Podobnie jak ubogi pracownik z roku 1950, bracia przyj~li ulepszenia wynikaj'ìce z
ekonomicznego rozwoju swego czasu:
«Gdzie istnieje system ubezpieczen spolecznych, tam przelotonym wolno, w ramach
przepis6w definitorium prowincjalnego, ubezpieczaé rzeczy materialne, jesli to jest
przez wladz~ koscielnq lub panstwowq nakazane wszystkim obywatelom lub okreslonej grupie zawodowej, albo jeili to jest przez ubogich danego kraju powszechnie
praktykowane» (Konst. 1968,52)
Po raz pierwszy pojawia si~ w slownictwie kapucynskim poj~cie inwestowania (por.
Konst. 1968, 56).

7.3.2

Dokonal si~ prawdziwy przewr6t w zwyczajnych srodkach utrzymania braci. Po raz
pierwszy Konstytucje m6wi'ì o stalych dochodach, szczeg6lnie o stypendiach i pensjach:
«Wszelkie dobra, takte pensje i inne rodzaje wynagrodzenia ... nalety oddawaé
do utytku braterskiej wsp6lnoty» (Konst. 1968,51).
W konsekwencji tego szybko znika kwesta, a z ni'ì jedna z waznych wi~zi solidarnosci. Bracia, jesli chodzi o swoje utrzymanie, nie zalez'ìjuz od ludu.

7. 4

Rozwin~lo si~ wiele poslug wsr6d i na rzecz tych, kt6rzy zostali wyl'ìczeni z mozliwosci
korzystania z dobrobytu. Inicjatywy na rzecz post~pu spolecznego ludu S'l traktowane coraz bardziej jako integralna cz~sé dziela ewangelizacji. Zakon zamierzal wyrazaé swoj'ì
solidarnosé z nowymi rodzajami ub6stwa poprzez inicjatywy sprawiedliwosci i
wsp6lczucia:

lO
«Nadto kierujmy siç poczuciem solidarnosci z niezliczonymi ubogimi swiata, a
naszq pracq apostolskq naklaniajmy lud chrZeScijmiski, do dziel sprawiedliwosci i
milosci w celu przyczynienia siç do rozwoju narod6w» (Konst. 1968,47).
«Uwolnieni od pr6znych trosk tego swiata, niejako wsp6lpracownicy Bozej Opatrznosci, poczuwajmy siç do obowiqzku czynnego niesienia pomocy biednym w ich potrzebach» (Konst. 1968, 87).
Podtrzymywany i wspomagany przez ubogiego pracownika roku 1950, Zakon staI si((
dobroczyncq nowego ubogiego 1at siedemdziesiqtych. Ta zmiana jest jasno podkres1ona
w nast((pujqcych slowach:
«Godni sq pochwaly bracia, kt6rzy w konkretnych warunkach
wsr6d ubogich i dzielq ich los i dqzenia» (Konst. 1968, 47).

krajowych,

zyjq

7.5

Natomiast poj((cie solidarnosci wewnqtrz wsp61noty braterskiej doznalo w tym dwudziestoleciu malych zmian. Normy Konstytucji z 1968 malo pod tym wzg1((dem r6zniq si(( od
Konstytucji z 1925 roku. 89% braci nadal na1ezalo do prowincji europejskich i
p6lnocnoamerykanskich,
majqc jednakowe mozliwosci, jesli chodzi o zaspokojenie
swoich potrzeb. Istniala pewnego rodzaju r6wnosé ekonomiczna czy to pomi((dzy
r6znymi jednostkami administracyjnymi czy tez pomi((dzy braémi, zar6wno na p6lkuli
p6lnocnej , jak i na p6lkuli poludniowej. Wi((cej, mial miejsce nadzwyczajny wzrost naplywu zasob6w ekonomicznych na p6lkul(( poludniowq, jako ze bracia z p6lnocy zaangazowali si(( bardzo w proces uwrazliwiania wiemych na potrzeby biednych z poludnia.

7.6

Wzrost stalych dochod6w, takichjak stypendia i pensje, spowodowal, ze po raz pierwszy
w Konstytucjach poruszono kwesti(( d6br zbywajqcych oraz zasob6w posiadanych przez
prowincje (por. Konst. 1968, 53). W przeszlosci istnial po prostu zakaz przyjmowania
wi((cej, niz bylo to konieczne na potrzeby braci. Moze ten przepis Konstytucji byl pierwszym uznaniem faktu, ze rozw6j Zakonu poza Europq Zachodniq i Amerykq P6lnocnq
doprowadzil do powstania wsp61not prowincja1nych nie b((dqcych w stanie w pelni odpowiedzieé na potrzeby braci.

Od 1970 do 1997
8. 1

W 1997 roku 33% autonomicznych jednostek administracyjnych Zakonu i 30% braci
Zakonu znajdowalo si(( w Azji-Oceanii, Afryce i Ameryce Lacinskiej. Z wykres6w statystycznych wynika, ze nie notuje si(( podobnego nadzwyczajnego wzrostu Zakonu w Europie Srodkowowschodniej. Jesli to uwzgl((dnimy, prawdopodobnie okaze si((, ze dzisiaj
50% braci jest prawnie czlonkami jednostek administracyjnych nie na1ezqcych do Europy
Zachodniej i Ameryki P6lnocnej. Poza pewnymi wyjqtkami, wszystkie te jednostki administracyjne majq mniejsze mozliwosci zaradzenia potrzebom braci i poslugi duszpasterskiej, niz wsp6lbracia w Europie Zachodniej i Ameryce P6lnocnej.

8.2.

Czas po roku 1970 jest okresem powi((kszania si(( bogactwa ekonomicznego. Ameryka
P6lnocna i Europa Zachodnia bogacila si(( coraz bardziej. W ten spos6b powi((kszyla si((
przepasé ekonomiczna pomi((dzy p6lku1q p6lnocnq a poludniowq.
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8.3.

8. 3. 1

8.4.

Upadek rezym6w komunistycznych w Europie Wschodniej oraz rozpad Zwiqzku Radzieckiego rozpoczql proces integracji ekonomii tych kraj6w z systemem zachodniego
kapitalizmu.
Nieograniczony rozw6j kapitalizmu rodzi struktury i globalne instytucje ekonomiczne, kt6re wymykajq si<:;spod wszelkiej kontroli instytucji politycznych, i kt6re Sq
moze pot<:;zniejsze od wi<:;kszoscipanstw. TakZe ub6stwo doznalo cz<:;sciowoprocesu globalizacji, poniewaz zadluzenie swiatowe powi<:;ksza cierpienia p6lkuli
poludniowej. Powstanie pot<:;znychblok6w regionalnych, takich jak Unia Europejska
i NAFTA (P6lnocnoamerykanski Uklad o Wolnym Bandlu) powi<:;ksza poczucie
bezsilnosci region6w ekonomicznie slabszych.
Konstytucje z 1982 roku poslugujq si<:;,jesli chodzi o inwestowanie, terminologiq takq
samq jakq poslugiwal si<:;ich tekst z roku 1968 (por. Konst. 1983, 66, 3). Tymczasem
okres po roku 1970 byl swiadkiem znaCZqcego rozwoju w sektorze inwestowania. W niekt6rych krajach system opieki spolecznej nie nalezy juz do panstwa. W zwiqzku z tym
niekt6re prowincje utworzyly fundusze inwestycyjne, aby zabezpieczyé potrzeby opieki
zdrowotnej braci oraz potrzebnq opiek<:;nad braémi starszymi. Niekt6re prowincje majq
doswiadczenie szczeg6lnych potrzeb ze wzgl<:;duna wysokq sredniq wieku braci. Wobec
zmniejszenia si<:;stypendi6w i powi<:;kszenia koszt6w piel<:;gnowania starszych, niekt6re
prowincje zacz<:;lyinwestowaé pieniqdze pochodzqce ze sprzedazy konwent6w. Niekt6re
prowincje macierzyste utworzyly fundusze inwestycyjne w celu zagwarantowania pokrycia koszt6w formacji i potrzeb braci nowych jednostek administracyjnych.

8.4. 1

Konstytucje z roku 1982 formulujq bardzo wazne kryterium:
«W uzywaniu d6br - takze pieniçdzy - niech prowincje, braterskie wsp6lnoty i
bracia stosujq bardzo odpowiednie i praktyczne kryterium: jak najmniej uzywaé
tego, co konieczne, a nie: jak najwiçcej tego, co dozwolone» (Konst. 1983, 67,
3).

8.4.2

W okresie tym problemy zaczynajq stwarzaé budowle nalezqce do Zakonu. W okresie 1950-1970 liczba braci w Europie zmniejsza si<:;okolo 50%, czyniqc wiele konwent6w i innych zabudowan zbytecznymi w stosunku do naszych potrzeb, albo bardzo malo wykorzystywanymi. Pierwsza RPZ (Quito) z roku 1971 zwr6cila juz na to
uwag<:;:
«pola, ogrody i zabudowania, kt6re nie sq juz potrzebne ... winny byé przeznaczone na cele spoleczne» (I RPZ, III, 8).
Troska ta jest jeszcze raz wyrazona w Konstytucjach z 1982 (por. Konst. 60, 2). W
tym samym okresie Zakon rozwinql si<:;szybko w Azji-Oceanii, Ameryce Laci6skiej
i w Afryce. Budowle, kt6re towarzyszyly temu rozwojowi, przyczynHy si<:(cz<:(stodo
oddalenia si<:;od ludzi ubogich.

8.5.

Solidarnosé z ubogimi nadal jest wyrazana i przezywana w dzielach spolecznych i
wsp6lczuciu. Piqta RPZ podkreSlila dalej inne dwa aspekty solidarnosci: braterskie
wsp6lnoty wlqczone pomi<:;dzyubogich (por. V RPZ, 92 i Konst. 1982, 60, 6) oraz zaangazowanie na rzecz wykorzeniania strukturalnych przyczyn ub6stwa i ludzkiego cierpienia (por. V RPZ, 63, 102).
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Dzis tez istnieje duza czesé Zakonu majé\ca mniejsze
mozliwosci odpowiedzenia na potrzeby braci i ich posfugi
duszpasterskiej w por6wnaniu z innymi czesciami Zakonu

8. 6

Zasady kierujqce solidamosciq pomiltdzy nami pozostajq takie jakie Sq, nawet jesli rozwoj Zakonu poza Europq Zachodniq i Amerykq Polnocnq doprowadza do jeszcze bardziej oczywistych konsekwencji. 33% autonomicznych jednostek administracyjnych i
30% braci Zakonu znajduje sif( dziS w Azji-Oceanii, Ameryce Lacinskiej i Afryce. Te
procentowe wskainiki wzrosnq gwahownie w najblizszych dziesif(ciu latach z powodu
wzrostu powolan i utworzenia dalszych dziesif(ciu lub wif(cej prowincji w tym rejonie.
Stqd tez istnieje duza cZf(sé Zakonu majqca mniejsze mozliwosci odpowiedzenia na potrzeby braci i ich poslugi duszpasterskiej w porownaniu z innymi cZf(sciami Zakonu. Az
do dzisiaj solidamosé pomif(dzy polnocq a poludniem realizowala sif( poprzez przynaleznosé prawnq do tej samej prowincji. Obecnie ten system zaczyna stwarzaé Zakonowi
szereg trudnosci, przynajmniej jesli chodzi o praktykowanie solidarnosci. Zauwaza sif( to
wyrainie w wypadku Afryki. 1 stycznia 1997 w Afryce bylo 1.008 braci profesow. Z
nich 419 mialo powiqzania prawne z prowincjami przede wszystkim europejskimi i
polnocnoamerykanskimi, podczas gdy 589 bylo czlonkami jednostek autonomicznych.
Dane te wskazujq jasno, ze aktualna podstawa konstytucyjna mif(dzynarodowej solidarno sci nie jest juz wystarczajqca. Jest rzeCZq oczywistq, ze trzeba na nowo zdefiniowaé
pojf(cie solidamosci braterskiej wewnqtrz Zakonu. Poczynajqc od roku 1982 zadanie to
stalo sif( mozliwe poprzez ustanowienie Mif(dzynarodowej Komisji Solidamosci, ktorej
celem bylo odpowiedzieé w sposob braterski i sprawiedliwy na rozne potrzeby, dajqc do
dyspozycji zasoby posiadane przez Zakon.

CZEsé CZWARTA

Ub6stwo wsp6lnotowe: wyzwania na nowe tysi~c1ecie
9.

Refleksje te budzq rozne pytania i wskazujq na pewne odpowiedzi. Sq to pytania, ktorym
Zakon musi stawié czola wychodzqc wlasnie od Rady Plenarnej Zakonu. Pragnf( podkreslié niektore wyzwania.

lO.

lesli poczynajqc od roku 1950 Zakon utracil wyrainy model odniesienia, poprzez kt6ry
m6g1by interpretowaé i konkretyzowaé swoje wartosci, jakie rzeczywistosci m6g1by dzis
przedstawiaé odpowiedni "model"?
Na przyklad wspaniale jest kryterium Konstytucji: «jak najmniej z tego, co konieczne, a
nie: jak najwù;cej Z tego, co dozwolone». Jednakze kryterium to otrzymuje wif(kszq moc
wychodzqc z kontekstu spolecznego i ekonomicznego, w ktorym jest stosowane. Jaki jest
ten kontekst?

11.

Jesli mamy dawaé swiadectwo «radykalnego ubostwa tak osobistego, jak wspolnotowego» (Konst. 4, 3), nasze ubostwo musi byé wyrainq i oczywistq solidamosciq z ubogimi.

13
Co stanowi naszq solidarnosé wsp6lnotowq z ubogim?
Wielu braci jest gl<tboko zaangazowanych i wlqczonych w poslug~ ubogim. W wielu
stronach swiata istniejq braterskie wspolnoty zyjqce wsrod ubogich. Wielu braci aktywnie dziala, by stawié czola strukturalnym przyczynom ubostwa.
Czego uCZq nas egzystencjalne doswiadczenia tych braci odnosnie do wsp6lnotowych
wymiar6w naszego ub6stwa?
12.

Sposob, w jaki bracia utrzymujq swoje zycie, zmienil si~ bardzo w ostatnich pi~édziesi~ciu latach. Stypendia, pensje i inne dochody 'stale' stanowiq podstaw~ naszego utrzymania w wielu cz~sciach swiata. Zaniklo kwestowanie.
Jak dzisiaj moiemy wyrazié Franciszkowq "teologii! wzajemnej zaleinosci"?
Czy nasze swiadectwo ma jeszcze cos do powiedzenia ekonomii zachlannosci
rencji w zdobywaniu zasob6w swiata?

13.

i konku-

Rozwoj spoleczny ostatnich pi~édziesi~ciu lat przyniosl pewnosé zyciu wielu ludzi i o
wiele polepszyl jakosé zycia ludzkiego. Odpowiednia opieka medyczna, troska o dzieci i
mlodziez oraz o ludzi tzw. trzeciego wieku - oto istotne wymiary troski o godnosé zycia
ludzkiego.
W jaki spos6b moina by zastosowaé ten posti!P do wsp6lnoty braterskiej obejmujqcej
caly swiat?
Jakich srodk6w moina uzyé, aby zapewnié ten wymiar godnosci zycia ludzkiego
wszystkim braciom Zakonu w krajach, w kt6rych brak odpowiedniego systemu opieki
spolecznej?

14. 1 Wjaki spos6b mozemy zapewnié i zaspokoié potrzeby naszych jednostek administracyjnych, nalezqcych do najbardziej ubogich region6w swiata, np.: w Afryce ?
Jakajest

rola inwestowania dIa pokrycia tych potrzeb?

Czy jest konieczne mieé na uwadze potrzeby calych region6w lub kontynent6w?
Jesli zastanowimy si~ na tymi sprawami w kazdym poszczegolnym wypadku, to czy nie
popadniemy w niebezpieczenstwo stworzenia nowej formy nierownosci, ze np.: b~dq w
Afryce jednostki administracyjne inwestujqce i te, ktore nie majq inwestycji?
14. 2 Mi~dzynarodowe Komisje Solidarnosci starajq si~ odpowiadaé na rozne potrzeby, wykorzystujqC po bratersku i sprawiedliwie pozostajqce do dyspozycji wewnqtrz Zakonu zasoby. N adeszla chwila zweryfikowania ich pracy:
Czy te komisje pracowaly naprawdi! skutecznie, po bratersku i w spos6b wlasciwy?
Czy mozemy ulepszyé praCi! i strukturi! tych komisji, aby zagwarantowaé poszanowanie
dIa potrzeb kazdej jednostki administracyjnej, unikajqc r6wnoczesnie niepotrzebnej
centralizacji wewnqtrz Zakonu?
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15.

Czy jest konieczne ustalanie kryteriow dla tworzenia i administrowania junduszami
inwestycyjnymi?

16.

Nasz wspolczesny swiat dowartosciowuje prac~ prawie wylqcznie w terminach wydajnosci ekonomicznej.

Czy nie byloby konieczne, jako aspekt wspolnotowego wymiaru ubostwa, dowartosciowaé prac(/ rowniez wtedy, gdy przynosi tylko skromne wynagrodzenie?
Przykladem takich zaj~é moze byé zaangazowanie na rzecz ochrony srodowiska, pokoju,
promowania sprawiedliwosci, pi~kna i kultury.

17.

Czy mozemy szukaé konkretnych zasad, by mozna je bylo zastosowaé do naszych budowli, oraz by mogly znaleié pewne zastosowania uniwersalne, a rownoczesnie
moglyby byé praktycznq normq na poziomie kultur lokalnych?

ZAKONCZENIE

Kiedy stajemy wobec wyzwania
ub6stwa wsp6lnotowego,
tatwo staramy si~ omin(lé t~ kwesti~

18.

Szosta Rada Plenarna jest dIa calego Zakonu momentem laski. Kiedy stajemy wobec
wyzwania ubostwa wspolnotowego, latwo staramy si~ ominqé t~ kwesti~. Wobec powolania ewangelicznego doznaje si~ pewnych oporow. W jaki sposob mozemy przezwyci~zyé ten opor? Z pewnosciq nie za pomocq blyskot1iwych mysli czy wznioslych kazan
ani tez za pomocq czystej znajomosci naszych franciszkanskich irode!. Ubostwo ducha
jest drogq, ktora rozpoczyna si~ wtedy, gdy ludzkie poznanie osiqgn~lo swoje granice a
wiara wzywa nas, bysmy «rzucili si~ w gl~bi~». Podczas tych dni Zeslania Ducha Swi~tego, zjednoczmy si~ w modlitwie, aby nasza wsp6lnota braterska otrzymala t~ lask~, ze
z uczciwosciq i w sposob pogodny zgodzi si~ na postawienie sobie pytan odnosnie ubostwa wspolnotowego. Oznacza to, ze pozwolimy, by Duch Swi~ty tchnql nowe zycie w
nasze zeswiecczale i grzeszne serca. Jesli pozwolimy, aby Franciszek prowadzil nas
sciezkq "Najwyzszego Ubostwa" b~dziemy w stanie odnaleié swiatlo, wolnosé i radosé:
«/ wszelkie

dobro odnosmy do Pana Boga najwyzszego i uznawajmy za lego
wlasnosé i dziçkujmy za wszystko Temu, od ktorego pochodzi wszelkie dobro» (l
Reg 17, 17).

Odnawiajqc w naszych umyslach, sercach i duchu przekonanie, ze wszystkie rzeczy pochodzq od Boga i do Niego mUSZq si~ odnosié, rozwiniemy w sobie to poczucie
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'wywlaszczenia', kt6re pozwoli zakwitn'lé nowyrn WIZJOrnsolidarnosci zar6wno wewn'ltrz naszych wsp6Inot braterskich jak i rnil'(dzy naszyrni wsp6Inotarni a ubogirni.
«/ bqdimy moeno przekonani, ze naszq wlasnosciq sq tylko wady i grzeehy» (1 Reg

17,7).
Czy jestesrny w stanie napelnié siI'(pogod'l i wzajernnyrn przebaczeniern, aby uznaé, ze
jestesrny wlascicieiami naszych grzech6w, kt6re S'l przeciw solidarnosci wewn'ltrz naszych wsp6Inot braterskich i z ubogirni swiata? Taka pokora jest dobryrn punktern wyjscia.
«Leez w tym mozemy si~ ehlubié: w slabosciaeh naszyeh (por. 2 Kor 12, 5) i w eodziennym diwiganiu swi~tego krzyza Pana naszego Jezusa Chrystusa (por. Lk 14,
27)>> - Np 5, 8.
«Diwiganie...
krzyza Pana naszego Jezusa Chrystusa» nie bylo dIa Franciszka zagrozeniern, przeciwnie, to byl przywilej! M6wilo rnu o radosci i woInosci. Prowadzilo go
do doswiadczenia z wil'(ksz'l gll'(bi'l i zrozurnieniern Iudzkich warunk6w zycia. Doprowadzilo go do zarliwego objl'(cia Boga i Iudzkosci. Jestern przekonany, ze jesli p6jdzierny
tyrni duchowyrni siadarni, podwoj'l siI'(owoce w naszyrn zyciu i w zyciu naszego Zakonu.

Prosrny razern Maryjl'(, Kr6Iow'l Zakonu Franciszkanskiego, Orl'(downiczkl'( ubogich, aby
uzyskala dIa nas laskl'( postawienia pierwszych krok6w na tej drodze wiary.
Pozdrawiarn po bratersku
Rzyrn 31.05.1998

bI. John Corriveau
rninister generaIny OFMCap.

Wykresy:
1. Liczba autonornicznych jednostek adrninistracyjnych 1950 - 1970 - 1997.
2. Regionaine rozrnieszczenie braci w autonomicznych jednostkach adrninistracyjnych
1970 - 1997.

1950 -
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ORDINIS FRATRUM MINORUM CAPUCCINORUM
Liczba autonomicznych jednostek administracyjnych
1950 - 1970 - 1997
100

J

e
d
n

80

60

o

// // ///// ////// // / / / / / /

S

40 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

t
k

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

20 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

o

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1950

1997

1970

[]
/

/

Europa

~

~

1111

Ameryka
P6lnocna

Ameryka
Lacmska

AzjaOceania
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1950

55

3

5

1970

57

5

8

3

O

1997

53

8

13

11

6

O

Uwaga: jako "jednostki autonomiczne" rozumie siI(:
w roku 1950 - prowincje, komisariaty generalne i komisariaty prowincjalne;
W roku 1970 - prowincje, komisariaty generalne, komisariaty prowincjalne i kustodie
generalne;
W roku 1997 - prowincje i wiceprowincje generalne
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ORDINIS FRATRUM MINORUM CAPUCCINORUM
Regionalne rozmieszczenie braci w
autonomicznych jednostkach administracyjnych
1950 - 1970 -1997
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