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DO WSZYSTKICH BRACI ZAKONU

Kochani Bracia!

1.1. We wrzesniu przyszlego roku Zakon przeprowadzi Sympozjum, kt6rego tematem
b~dzie: ,;Powolanie brata zakonnego w charyzmacie kapucynskim" (La vocazione
cappuccina nelle espressioni laicali). Sympozjum to wzbudzilo juz znaczne zainteresowanie
Zakonu. JednakZe sprowokowalo takZe do pewnych pytan i wywolalo pewne obawy. Najcz~-
sciej slyszy si~ dwa pytania:

a. W ci'l,gUostatnich trzydziestu lat jednym z najwazniejszych zadan Zakonu bylo osiq-
gni~cie wi~kszej jednosci mi~dzy braémi klerykami a braémi laikami oraz wyeliminowanie
wszelkiego rodzaju nier6wnosci mi~dzy nimi. Czyz wi~c Sympozjum nie jest wlasnie sprzecz-
ne z tym zaangazowaniem Zakonu?

b. Czy zadaniem Sympozjum jest wypracowanie nowego obrazu braci laik6w? Jesli tak,
to jaki jest ten nowy obraz?

1.2. Chcialbym w niniejszym liscie razem z wami zastanowié si~ nad niekt6rymi moty-
wami, kt6re pobudzily Definitorium generalne do zwolani.a tego Sympozjum, dajqc w ten spo-
s6b odpowiedi na sformulowane pytania i wqtpliwosci.

2.1. Punktem wyjscia tych moich refleksji jest Kapitula generalna z roku 1982 i numer
84,3 Konstytucji, kt6re przez t~ wlasnie Kapitul~ zostaly zatwierdzone:

"Z racji tego samego powolania wszyscy bracia s~ rowni".

" ... wszyscy bracia s~ rowni": Taka byla troska Zakonu w ciqgu ostatnich trzydziestu lat.
Chociaz jestem pewny, ze w rzeczywistosci istniej'l.:wyj'l.:tki, to jednak r6wnosé braci we
wsp6lnotach braterskich na plaszczyinie prawnej jest juz faktem dokonanym. Jedyna
"nier6wnosé" jaka pozostaje dotyczy pelnienia przez braci laik6w funkcji przelozonego w Za-
konie. I dlatego od dluzszego czasu prowadzimy w tej sprawie dialog ze Stolicq Swi~tq. Jesli
jednak chodzi o Zakon i nasze prawodawstwo ta nier6wnosé nie istnieje. Postawa przyj~ta
przez przewazajqcq wi~kszosé kapitulnych na Kapitulach w roku 1982, 1988 i 1994 jest abso-
lutnie jasna i niedwuznaczna. Konsekwentnie wi~c nie ma potrzeby urzqdzania zadnego sym-
pozjum Zakonu dIa zapewniania r6wnosci mi~dzy braémi we wsp6lnotach braterskich. I gdyby
taki mial byé cel Sympozjum w roku 1966, zgadzam si~, iz skutek bylby odwrotny.

2.2. Aspekt jednak r6wnosci pozostawia w cieniu pierwsz'l.:cz~sé nr 84,3 Konstytucji,
kt6ry wedlug mnie jest bardzo wazny: "Z racji tego samego powolania ...". Stwierdzenie to
jest tak wazne, ze aby daé mu trwaly i widzialny wyraz w naszym codziennym zyciu, Konsty-
tucje dodajq zaraz to zdanie: "Dlatego tez wedlug Reguly, Testamentu i pierwotnej trady-
cji kapucynskiej, wszyscy bez roznicy nazywajmy sif braémi". Tak mocne i jasne stwier-
dzenie nr 84,3 kladzie koniec latom dwuznacznosci. Gdy ja w roku 1959 wstqpilem do Zako-
nu nie bylo zasadq jasno przyjmowan'l.:, ze wszyscy bracia majq "to samo powolanie". Prze-
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ciwnie, istnialy w Zakonie raczej dwa powolania: powolanie do kaplanstwa i powolanie na
brata Iaika. I ze wzgI~du na r6znosé powolan istnialy dwa nowicjaty, dwie sale rekreacyjne,
dwa oddzieIne miejsca w refektarzu a nawet dwie oddzielne kaplice. Z racji na r6znorodnosé
powolan zrodzila si~ dyskusja na temat specyficznego znaczenia kazdego z nich, z czym wi't-
zalo si~ w spos6b nieunikniony pomniejszenie wartosci powolania laickiego. Bez w'ttpienia
Zakon przezwyci~ZyI konsekwencje takiej postawy, jesli chodzi o rownosé braci, aIe nie
przemyslal wystarczaj'lco gl~boko innych jej konsekwencji. Chc~ wi~c tu przypomnieé niekt6-
re z nich.

3.1. Bracia s'l r6wni, aIe nie s'l tacy sami! Bracia klerycy i bracia laicy maj'l to samo
powolanie, aIe ich r6zne sposoby istnienia w Kosciele i w spoleczenstwie oznaczajet, ze maj'l
oni r6wniez r6zne doswiadczenia przezywania tego samego powolania. Kazde doswiadczenie
wnosi swoje wlasne bogactwo w nasze wsp6lne powolanie. Wystarczy pomysleé o wkladzie
jaki wni6s1 w nasz'l duchowosé sw. Wawrzyniec z Brindisi lub bi. Dydak J6zef z Kadyksu, sw.
Feliks z Cantalice czy sw. Konrad z Parzham. Konstytucje z 1982 roku stanowi'l nowe, wspa-
niale i natchnione okreslenie naszej kapucynskiej obecnosci w swiecie wsp6lczesnym. Wyraza-
j'l nasz'l wol~ powrotu do ducha naszego fundatora, sw. Franciszka, i ponownego przyswoje-
nia sobie pierwotnych tradycji kapucynskich. Konstytucje s'l wynikiem studi6w i poszukiwan.
S'l jednak takZe rezultatem wspolnej refleksji nad doswiadczeniem przezywanym przez
braci pochodz'lcych z r6znych stron swiata, zjednoczonych pocZ'lwszy od 1968 roku na r6z-
nych kapitulach, na pi~ciu Radach Plenarnych Zakonu i spotkaniach wielu mi~dzynarodowych
Komisji. W konsekwencji tej dwuznacznosci, o kt6rej wyzej wspomnialem, bracia Iaicy nie
wzi~li udziaru w refleksjach na plaszczyznie mi~dzynarodowej. Nie bylo zadnego brata Iaika
na Kapitulach generalnych w roku 1968, 1970, 1974, 1976 i 1982. Jeden byl obecny na Kapi-
tule w 1988 i dw6ch w 1994. Uczestnictwo braci Iaik6w w Radach plenarnych, chociaz bar-
dziej Iiczebne, pozostawalo zawsze zupelnie w cieniu o wiele liczebniejszej obecnosci braci
kleryk6w. Konsekwentnie wi~c bracia Iaicy nie mieli okazji przeprowadzié refleksji nad na-
szym wsp6Inym kapucynskim zyciem braterskim z punktu widzenia mi~dzynarodowego. Re-
zultatem tego jest to, ze Zakon w skali globalnej nie m6g1 wykorzystaé calego bogactwa, kt6re
tylko taka refleksja moze zapewnié. I wlasnie jednym z wazniejszych ceI6w Sympozjum 1996
rokujest dostarczenie takiej mozliwosci. Kapitula 1982 (w kt6rej 100% uczestnik6w stanowili
bracia klerycy) zastanawiala si~ nad doswiadczeniem zycia braterskiego wszystkich braci i z
pewnosci'l nie spowodowala w Zakonie podzi:::l6w. Podobnie Sympozjum 1996 (w kt6rym
76% uczestnik6w stanowié b~d'l bracia laicy) b~dzie Sympozjum calego Zakonu i b~dzie
zastanawiaé si~ nad Zyciem braterskim wszystkich braci. (Jest wla.snie czyms waznym zwr6cié
uwag~ na to, ze nie chodzi o "Sympozjum braci Iaik6w", aIe o Sympozjum calego Zakonu, w
kt6rym bracia Iaicy b~d'l stanowié wi~kszosé uczestnik6w). Z pewnosci'l nie b~dzie to wyda-
rzenie powoduj'lce podzialy, aIe wprost przeciwnie, przyczyni si~ do ubogacenia zycia
wszystkich.

3.2. Tradycyjnie kaplani kapucynscy byli kaznodziejami i spowiednikami, a bracia Iaicy
kwestarzami, furtianami oraz zaangazowanymi w prace domowe. Zakon ceni gl~boko poslug~
kaznodziei i spowiednika. A jednak "obraz" kapucynskiego kaplana rozwin'll si~ bardzo i wy-
szedl poza te tradycyjne role. Rozw6j ten nie jest wynikiem jakiejs nowej "definicji" kaplana
kapucynskiego, aIe raczej odpowiedzi'l na potrzeby Kosciola i spoleczenstwa. Nasze Konsty-
tucje zamiast definiowaé jaka jest rola naszej posrugi, opisuj'l relacje istniej'tce mi~dzy t'l rol'l a
takimi naszymi istotnymi wartosciami, jak braterstwo, ub6stwo, malosé, itd. I tak jak Zakon
dalej ceni "tradycyjny obraz" braci kaplan6w, chociaz ich rola podlega ewolucji, tak samo Za-
kon ceni i b~dzie uwazal za skarb "tradycyjny obraz" naszych braci laik6w, chociaz ich rola w
Kosciele i spoleczenstwie ulega zmianom. Jestesmy swiadomi, ze potrzeby Kosciola i spole-
czenstwa prowadz'l do takiej ewolucji roli naszych braci laik6w jako nosicieli ewangelicznej
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milosci w swiecie. Wszystko to wymaga takze, aby Zakon zach~cil braci laik6w do tego, by
dalej rozwijali swoj<t obecnosé i sposoby istnienia w spoleczenstwie i w Kosciele, wychodz<tc
poza tradycyjnie przyznawane im role. Taki rozw6j juz si~ dokonuje. Wymaga jednak dialogu i
refleksji. Poniewaz na og61 w prowincjach jest mala liczba braci laik6w, bardzo trudno bylo im
w spos6b pogl~biony oddaé si~ refleksji nad zmianami dotycz<tcymi ich roli w Kosciele i spole-
czenstwie. Sympozjum 1996 nie b~dzie usilowalo daé definicji "obrazu" braci laik6w w Zako-
nie, aIe da im jedyn<t okazj~ do podzielenia si~ doswiadczeniami i refleksjami, wychodz<tc poza
granice panstw i kontynent6w. Mamy uzasadnion<t nadziej~, ze wszystko to pozytywnie wply-
nie na rozw6j ich obecnosci w Zakonie, w Kosciele i spoleczenstwie.

3.3. "Poniewaz w naszym powolaniu pierwsze miejsce winno zajmowaé ewange-
liczne zycie braterskie ... wszystkim braciom nalezy daé tak~ sam~ formacjç zakonn~ ..."
(Konst 30, 2). Ta istotna zasada sformulowana przez nasze Konstytucje powinna by wyeIimi-
nowaé wszelkie podzialy i nier6wnosé podczas okresu formacji pocz<ttkowej i nadaé now<t
gl~bi~ zakonnej formacji zar6wno braci kIeryk6w jak i braci Iaik6w. W wielu okr~gach Zako-
nu istotnie zaczyna si~ dzialaé w tym kierunku. JednakZe w wielu innych okr~gach - zwlaszcza
tych, w kt6rych bracia rozpoczynaj<t studia filozofii i teologii od razu po nowicjacie - odpo-
wiednia formacja braci laik6w w rzeczywistosci konczy si~ w tym momencie. Poza tym istniej<t
jeszcze powazne trudnosci, jesli chodzi o "formacj~ specjaIm( braci Iaik6w. DIa formacji spe-
cjaInej kIeryk6w Kosci61 ofiaruje konkretny modeI, kt6ry wszyscy musz<t realizowaé. Konse-
kwentnie wi~c prawie kazdy okr~g Zakonu moze opracowaé powazny program dIa przygoto-
wania filozoficznego, teologicznego i duszpasterskiego braci przygotowuj<tcych si~ do poslugi
kaplanskiej w Kosciele. Nie jest tak, gdy zaczynamy m6wié o formacji specjaInej czy posludze
braci Iaik6w. Malo prowincji jest w stanie ulozyé jasny program ich formacji specjaInej. W
niekt6rych przypadkach zaklada si~ po prostu, ze bracia Iaicy oddadz<t si~ pracy fizycznej. Jest
to z pewnosci<t wyb6r godny i cenny w obr~bie Zakonu, aIe jest to wyb6r odnosnie do kt6rego
potrzeba dokonywaé rozeznania, a nie po prostu zakladaé go. Jesii takie rozeznanie doprowa-
dzi do zrozumienia, iz dIa niekt6rych braci s<tbardziej odpowiednie inne zaangazowania i po-
slugi, trzeba b~dzie im daé konieczn<t i odpowiedni<t do tych obowi<tzk6w formacj~. Jest to
probIem o zywotnym znaczeniu dIa calego Zakonu i Kosciola. Jesii Kosci61 ma byé skutecz-
nym narz~dziem ewangelizacji nowego tysi<tclecia, b~dzie musial uaktywnié ewangelizacyjne
zdoinosci laik6w. Nasz Zakon, kt6rego zasadniczym charyzmatem jest braterstwo, a wi~c
r6wnosé braci kleryk6w i braci Iaik6w, odpowiada szczeg6Inie za to, by ofiarowaé Kosciolowi
konkretne wzorce takich r61. Ta perspektywa formacji specjaInej naszych braci Iaik6w otwiera
wi~c inn<towocn<t przestrzen refleksji dIa Sympozjum 1996.

4.1. Sympozjum 1996 stanowi dIa calego Zakonu czas laski. Osobiscie jestem wdzi~czny i
ciesz~ si~ z mozIiwosci jaka jest nam dana, ze mvzemy wysluchaé i dzieIié si~ doswiadczeniami
i pragnieniami podyktowanymi przez EwangeIi~, kt6re przekaz<t nam bracia Iaicy z calego
swiata. Nie mozna oczekiwaé cud6w od trzytygodniowego Sympozjum! JednakZe jest moim i
Definitor6w generaInych pragnieniem i modI~ si~ o to, by Sympozjum 1996 rozpocz~lo dialog
w Zakonie, kt6ry b~dzie m6g1 pogl~bié nasze wsp6lne powolanie do zycia EwangeIi<t Pana
naszego Jezusa Chrystusa i gloszenia jej, id<tcsiadami naszego Brata Franciszka.

Rzym 13.10.95
Pozdrawiam po bratersku, ~JJ6o=~

minister generaIny OFMCap.
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