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LIST OKOLNY NR 12

WSPOLCZUCIE
W nawi~zaniu do tematu Sprawiedliwosci, Pokoju i Ekologii

Do wszystkich braci kapucynow
Do wszystkich siostr klarysek kapucynek

W miejscach ich pobytu

Kochani Bracia i kochane Siostry!

"Patrzmy na Tego, kt6rego przebilismy ...
Inapelnijmy si~duchem wsp6tczucia"

(por. J 19, 37 i Za 12, lO)

1. 1. "Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam b~dzie wolal bez skutku" (Prz 21, 13).
Sw. Franciszek, nasz brat, byl niew'ltpliwie czlowiekiem, ktory slyszal "krzyk ubogiego".
Ten sam krzyk byl zawsze slyszany przez niezliczonych braci kapucynow, od kiedy to br.
Mateusz z Bascio odpowiedzial na wezwanie, ktore doprowadzilo do utworzenia
braterskiej wspolnoty kapucynskiej. Uslyszeé krzyk ubogiego oznacza odpowiedzieé
czynami, ktore prowadz'l do sprawiedliwosci i do przeksztalcenia swiata. V Rada Zakonu
okreslila to wszystko jako "integraln'l cz~sé naszego franciszkanskiego powolania" (nr 86).
Jest to istotna cecha charakterystyczna naszej franciszkanskiej duchowosci oraz braterskiej
wspolnoty, ktora ma dawaé ewangeliczne swiadectwo. Nasz Zakon ma ni'l zyé w
dzisiejszym swiecie.

Wizja zakorzeniona w modIitwie i kontemplacji

Franciszkowe doswiadczenie Boga

2.1.1. Zycie, sposob patrzenia i dzialalnosé Franciszka byly ksztaltowane przez jego
osobiste doswiadczenie Boga. Calkowite oddanie si~ Bogu w wierze na pocz'ltku zycia
doprowadzilo go do pelnego oddania si~ w milosci Bogu i bliiniemu na koncu zycia.
"Odsunqwszy na bok wszystko, co nalety do swiata, mysli jedynie o sprawiedliwosci
boskiej" (1 Cel 15; FF 345). We Franciszku doswiadczenie Krzyza by lo wewn~trznie
zl'lczone z doswiadczeniem Boga. W kosciele sw. Damiana Franciszek zblizyl si~ do
wyobrazenia Ukrzyzowanego, tak jak Mojzesz zblizyl si~ do krzewu ognistego: "Upada
pokornie i pobot.nie". W milczeniu i adoracji odkryl Franciszek autentyczny wymiar
swego zycia. "doznaje niezwyklych nawiedzefì laski, tak t.e czuje si~ kims innym, nit.
wszedl". Celano podkreSla, ze "odtqd jego swi~tq dusz~ przebilo wsp6lcierpienie z
Ukrzyt.owanym"(2 CelIO; FF 593-594).
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2.1.2. Zr6dla franciszkanskie pelne S'l takich wyrazen j ak: "Prowadzony przez Ducha" (2
Cel 10; FF 593), "Pan dal mi", "Pan mi powiedzial", "Pan objawil mi" (Testament).
Franciszek utozsamil si(( z Jezusem nie tylko dlatego, ze zewn((trznie nasladowal zycie i
czyny Jezusa, aIe bardziej przez to, ze byl napelniony tym samym Duchem, kt6rym - jak
m6wi'l Ewangelie - byl napelniony Jezus. "Zaraz tet. Duch wyprowadzil Go na
pustyni~"(Mk 1, 12). "Potem powrocil Jezus w mocy Ducha do Galilei"(Lk 4, 14). Takze
Franciszek byl czlowiekiem kierowanym i "prowadzonym" przez Ducha.

Swiat oglqdany oczami Boga

2.2.1. Osobiste doswiadczenie Boga zmienilo Franciszkowe rozumienie swiata. Przebity
na krzyzu bok Jezusa staI si(( dIa niego bram'l, wprowadzaj'lc'l go w now'l relacj(( ze
swiatem. Zacz'll widzieé Jezusa ukrzyzowanego w centrum calego stworzenia i w centrum
ludzkiej rodziny.

2.2.2. Ubogi nie byl juz po prostu tylko czlowiekiem potrzebuj'lcym, aIe stawal si((
sakramentem obecnosci Chrystusa: "Patrzmy na Tego, ktorego przebilismy ... ". Franciszek
byl przej((ty, mysl'lc o wspanialomyslnosci Boga, kt6ry obdarzyl ludzi godnosci'l bycia
braémi i siostrami Chrystusa i przybranymi dzieémi Bozymi. Dlatego upomina swoich
braci, by nigdy nie gardzili zadn'l osob'l (2 R 2,17; FF 81). Manselli zauwaza, ze kazdy
brat, jesli chce byé autentyczny, musi piel((gnowaé "w Chrystusie calkowite
zaangazowanie na rzecz ludzkiego braterstwa". Byla to nowa i rewolucyjna wartosé
Franciszkowego or((dzia ewangelicznego. Franciszek po bratersku obj'll ramionami przede
wszystkim ubogich i umieszczonych na marginesie. Uzasadnieniem tego bylo przede
wszystkim jego doswiadczenie Jezusa. W Ewangeliach ubodzy oraz ludzie z marginesu S'l
uprzywilejowanymi towarzyszami Jezusa i pierwszymi, kt6rzy przyjmuj'l Jego or((dzie
(por. Lk 4, 12-18).

2.2.3. Poczucie braterstwa ukierunkowuje Franciszka ku swiatu. Jest to braterstwo
rozci'lgni((te na cale stworzenie. Byl ogarni((ty czyms, co mozna by nazwaé "braterstwem
kosmicznym". Celano ukazuje, ze Franciszek ze zdziwieniem patrzyl na najbardziej
pokorne rzeczywistosci: na swiatlo, wod((, ogien, wiatr, ziemi((, rosliny, zwierz((ta, kwiaty.
Byl zdolny widzieé ukryte rzeczywistosci natury. Nie zadowalal si(( uwielbieniem Boga za
jego stworzenia. Bratal si(( z nimi, przemawiaj'lc do Bozych stworzen "Z wielkq radosciq,
wewn~trznq i zewn~trznq, jak do istot obdarzonych uczuciem, inteligencjq i slowem
kierowanym ku Bogu" (Legper 49; FF 1598). Wszystkie stworzenia tworZ'l w obliczu Boga
jedn'l rodzin((. Byla to nowa i swieza intuicja Franciszka.

Franciszkowa misja pokoju

3.1. "Bog, ktory pojednal nas z sobq przez Chrystusa, zlecil nam poslug~ jednania" (por. 2
Kor 5, 18). Wizja Boga i swiata, jak'l mial Franciszek, uczynila go apostolem pokoju i
pojednania. Dzialanie na rzecz pokoju bylo czyms tak charakterystycznym dIa Zakonu, ze
Celano przedstawia powolanie Bernarda jako przyj((cie misji pokoju (por. 1 Cel 24: FF
360). Franciszek uwazal, ze ta misja zostala mu zlecona przez Boga: "Pan objawil mi,
abysmy uZywali pozdrowienia: niech Pan obdarzy ci~ pokojem"(Test. 23: FF 121). W taki
sam spos6b pozdrawial stworzenia, jak na przyklad wtedy gdy zwr6cil si(( do chmary
ptak6w, kt6re obsiadly pole w poblizu Bevagna (por. 1 Cel 58; FF 424). Swoim braciom
przypominal: "Pokoj, ktory glosicie ustami, miejcie jeszcze bardziej w waszych sercach"
(3 T 58; FF 1469). I nalega: "Do tego zostalismy powolani, abysmy troszczyli si~ o
poranionych, umacniali zalamanych, a blqdzqcych przywolywali na wlafciwq drog~"
(tamze).
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Nasza misja pokoju

4.1. V Rada P1enarna Zakonu tak przedstawia nasz'l misj~ w dzisiejszym swiecie:

"Franciszek przekazal nam specjaIny charyzmat na rzecz pokoju,

sprawiedliwosci i przyrody. Punkt widzenia czlowieka ubogiego jest punktem

uprzywiIejowanym, z kt6rego syn Franciszka widzi i glosi wartosci. Pojednanie

i szacunek dIa stworzen to srodki, kt6re Franciszek proponuje nam, aby

oshtgn~é prawdziwy pok6j i harmoni~. Stanowi to cz~sé integraIn~ naszego

franciszkanskiego powolania" (V RPZ, 86).

4.2. "Misja pokoju" z natury swojej zawiera w sobie sprawiedliwosé. Rzeczywiscie, pokoj
bez sprawiedliwosci nie moze byé prawdziwym pokojem. Nauka spoleczna Kosciola
zostala przedstawiona w setkach dokumentow. Nie ma w'ltpliwosci, ze uswiadomienie
sobie wymogow sprawiedliwosci w naszych czasach jako powaznej odpowiedzi na nie, jest
decyduj'lc'l prob'l wiary i duchowosci. Nasze duchowe dziedzictwo franciszkanskie
prowadzi nas do zaangazowania si~ na rzecz sprawiedliwosci, jako zaangazowania na rzecz
pokoju i pojednania. Okresla ono wklad, jaki mozemy wniesé i okresla jego cechy
charakterystyczne. Jakie wi~c S'l cechy charakterystyczne tej naszej "misji pokoju"?

A. Punkt widzenia ludzi ubogich

4.3.1. "Pan sam wprowadzil mnie miçdzy nich (trçdowatych) i okazywaiem im
milosierdzie" (Test 2; FF 110). Wspolczucie zostalo okreslone jako duchowa swiadomosé
osobistej tragedii kogos drugiego i czuIosé zapominaj'lca o sobie samym, z jak'l si~ do tej
drugiej osoby zwracamy. U Franciszka nie ma roznicy mi~dzy "czuIosci'l zapominaj'lq o
sobie" w stosunku do Krzyza sw. Damiana, a "czuIosci'l zapominaj'lc'l o sobie", jakiej
doznal obejmuj'lc w uscisku tr~dowatego. Testament przypomina tylko to ostatnie
doswiadczenie! Sw. Tomasz z Akwinu stwierdza, ze chciwosé "czyni czIowieka
niezdolnym do milosierdzia" (Sum. theol., Ila I1ae, q. 118, a. 8). Chciwosé zabija zdolnosé
wspolczucia! Osoba chciwa nie wzrusza si~ w obliczu n~dzy drugiego czIowieka.
Franciszek staje si~ ubogim, a to sprawia, ze jego serce jest wolne, by wspolczué. V RPZ
wskazuje, ze punkt widzenia czIowieka ubogiego jest "punktem uprzywilejowanym", z
ktorego mozemy glosié wartosci sprawiedliwosci, pokoju i poszanowania dIa przyrody.
Taki punkt widzenia piel~gnowany jest przez bratersk'l wspolnot~, opieraj'lc'l si~ na
ubostwie i peln'l wspolczucia dIa Ukrzyzowanego, "Tego, ktorego przebilismy".

4.3.2. Ta "zapominaj'lca o sobie czuIosé" prowadzila braci do niezliczonych inicjatyw na
rzecz ubogich. Kazda z tych inicjatyw byIa podyktowana przez autentyczne wspolczucie.
Jakis brat, albo grupa braci, ktorzy uswiadomili sobie "osobist'l tragedi~" jednej lub wi~cej
osob, zaczynali tym potrzebuj'lcym sluzyé wIasnymi r~koma. Jednakze, gdy tego rodzaju
poslugi zaczynaj'l byé zinstytucjonalizowane, bracia przejawiaj'l zawsze tendencj~ do
pozostawiania sobie zadan administracyjnych, bezposredni'l poslug~ na rzecz ubogich
powierzaj'lc pIatnemu personelowi. W procesie ustawicznej odnowy tych cennych poslug,
prowincje powinny przyj'lé postaw~ Franciszka, ktory na koncu zycia "miai nadziek, te
bçdzie mogi zaczqé od nowa. Chciai znowu wrocié do usiugiwania trçdowatym" Cl Cel
103; FF 500). Moze kazda Prowincja moglaby w swoim planie duszpasterskim mieé
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przynajmniej jedn'l specyficzn'l inicjatyw€( prowincji jako takiej, gdzie bracia mogliby
wIasnymi r€(koma sluzyé ubogim.? Franciszkowe utozsamienie si€(z ubogimi zrodzilo si€(z
jego osobistego doswiadczenia z tr€(dowatymi. To doswiadczenie duchowosci
franciszkanskiej znajduj'lce si€( w akcie zaIozycieIskim Zakonu, skIania coraz wi€(cej
prowincji do potraktowania bezposredniego zaangazowania si€( w poslug€( milosierdzia
jako istotnego doswiadczenia w okresie formacji ponowicjackiej (por. List ok6Iny nr 9, po
3.7)0

4.303. Szczeg6Inie w Ameryce Lacinskiej - aIe takze i w innych regionach - V RPZ
przyczynila si€(do powstania licznych "doswiadczen wI'lczenia" si€(w zycie ludzi ubogich:
".0. aby usIyszeé wolanie ubogich, jest rzecz'l konieczn'l, aby nasz Zakon posiadal
braterskie wsp6Inoty wsr6d ubogich" (V RPZ, 92). Uzasadnieniem inspiruj'lcym te
inicjatywy byIo wsp6lczucie, kt6remu towarzyszylo pragnienie dzielenia zycia,
doswiadczen i aspiracji Iudzi ubogicho CeIem tego wI'lczenia byIo nasIadowanie na
wszeIkie mozliwe sposoby warunk6w zycia Iudu. Z perspektywy dziesi€(ciu i wi€(cej Iat te
"doswiadczenia wI'lczenia si€(" zostaIy ocenione w swietle innych istotnych wartosci
naszego kapucynskiego charyzmatu, szczeg6Inie charyzmatu braterstwa i modlitwyo
Otrzymana synteza wartosci ukazuje w spos6b jeszcze bardziej oczywisty ewangeliczn'l
moc tego rodzaju swiadectwa.

4.3.4. W skierowanym do Zakonu Liscie, z dnia 18 wrzesnia 1996 roku, Papiez Jan Pawel
II wzywal nas do tego, bysmy prowadzili zycie braterskie, kt6re by mogIo stanowié
"serdeczny i dost€(pny dIa ubogich punkt odniesienia". W przeszIosci, w wielu naszych
europejskich braterskich wsp6Inotach, w poblizu furty, istniaIy tradycyjnie refektarze dIa
ubogich. Podr6zni i ubodzy znajdowali cieple, Iudzkie i godne przyj€(cie. Slowa Papieza i
tradycja naszego Zakonu zapraszaj'l nas, bysmy zgromadzeni jako bracia na kapitulach
domowych, robili rachunek sumienia z tego, jak'l goscinnosé rezerwujemy dIa ubogich
pukaj'lcych do bram naszych konwent6wo

403.50 V RPZ daje jasne wskazanie, by "punkt widzenia ubogich" byl punktem odniesienia
dIa nas kapucyn6w w naszym sposobie rozumienia pokoju, sprawiedliwosci i
poszanowania dIa przyrodyo Moze wIasnie diatego br. Jacques BéIanger, byIy definitor
generaIny i pierwszy przewodnicz'lcy Mi€(dzynarodowej Komisji "Sprawiedliwosé-Pok6j-
EkoIogia", CZ€(stosugerowal, aby kazda prowincja Iub inna jednostka Zakonu posiadala
jeden dom modlitwy, wg wskazan Konstytucji, i jedn'l wsp6Inot€( wI'lczenia si€(w Iud, jak
to zaleca V RPZo Utozsamienie si€(naszych braterskich wsp6Inot z ubogimi wyraza si€(w
naszych poslugach, w naszych doswiadczeniach wI'lczenia si€( w Iud, w wymiarze
wsp6Inotowym Iub jednostkowym, poprzez jakosé naszej goscinnoscio Doswiadczenia te
ksztaltuj'l wsp6Inoty braterskie i sprawiaj'l, ze puIsuj'l one prawdziwym wsp6lczuciem,
kt6re Franciszek odkryl w sobie, gdy kontempIowal w kosciele sw. Damiana Krzyz i
obejmowal tr€(dowategoo Tego rodzaju bezposrednie doswiadczenia wyznaczaj'l i tworz'l
perspektyw€(, z jakiej nasz Zakon moze oceniaé i odpowiadaé na strukturaine przyczyny
ub6stwa i Iudzkich cierpien w naszym swiecie. Wychodz'lc od doswiadczenia wsp6lczucia
- jako jednostki i wsp6Inoty braterskie - mozemy naszymi zasobami duchowymi i
inteIektuaInymi pom6c ubogim i ucisnionym. Z pomoc'l nauk spolecznych mozemy
pom6c ubogim oraz wszystkim Iudziom dobrej woli zrozumieé, ze nier6wnosci mi€(dzy
Iudimi nie s'l rezuItatem woli Bozej, aIe wynikaj'l z Iudzkiej zlosci; trzeba si€( zmienié i
nawr6ciéo Przypominam slowa biskupa HeIdera Camary: "Kiedy dam cos do zjedzenia
ubogiemu, jestem nazywany chrzescijaninem; kiedy pytam, dIaczego on jest ubogi, jestem
nazywany komunist'l". Uwazam, ze nie powinnismy baé si€( stawiaé sobie tych pytan i
prosié innych, by je sobie stawialio Nowym imieniem ub6stwa jest CZ€(sto"wykluczenie
spoleczne". W imi€( Ewangelii nie powinnismy baé si€( pytaé, dlaczego w narodach
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skqdinqd bogatych niektorzy S'lwylqczeni od bogactwa w roznych jego formach (zywnosé,
mieszkania, szkolnictwo, zdrowie itd.).

B. Prosty styl zycia

4.4. Jest takie wazne stwierdzenie Franciszka, ktore dIa nas, we wspolczesnym swiecie, w
ktorym wszystko jest wewn((trznie powiqzane, nabiera nowego znaczenia:

"Nigdy nie bylem zlodziejem. Chcç przez to powiedzieé, ze z jalmuzn, kt6re sq
dziedzictwem ubogich, bralem zawsze mniej, niz bylo mi potrzebne, aby nie
naruszyé czqstki, kt6ra nalezy do innych ubogich. Czynié inaczej oznaczaloby
krasé" (Legper 111; FF 1670).
Jest faktem dobrze udokumentowanym, ze rozrzutnosé, ktora stala si(( juz czyms

normalnym w naszym konsumpcyjnym spoleczefJ.stwie, trwoni zasoby konieczne dIa
zaspokojenia zyciowych potrzeb ludzi ubogich calego swiata. Rownie dobrze
udokumentowany jest katastrofalny wplyw tego marnotrawstwa na srodowisko naturalne
naszej planety. Fakty te dajq nowe uzasadnienia dIa naszych wysilkow zmierzajqcych do
prowadzenia prostego stylu zycia. Surowosé zycia, ukazana w 4. i 7. rozdziale naszych
Konstytucji, tworzy styl zycia, ktory nie obraza ubogich, ani nie wykorzystuje w sposob
nieuporzqdkowany zasobow naturalnych swiata.

C. Wyrzeczenie siç przemocy

4.5. "Ci przynoszq naprawd(( pokoj, ktorzy wsrod wszystkich cierpiefJ., jakie ich spotykajq
na tym swiecie, dIa milosci Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowujq pokoj duszy i ciala"
(Np 15; FF 164). Franciszek zach((ca nas do poszukiwania w naszym wn((trzu, w nas
samych, gl((bokich korzeni pokoju, jak rowniez impulsow agresji. Jest to szczegolnie
naglqce dIa tych, ktorzy pracujq na rzecz zmiany strukturalnych przyczyn ubostwa w
naszym swiecie. Jesli nie uda si(( nam zdemaskowaé naszych osobistych przyczyn gniewu,
nawet zaangazowanie na rzecz sprawiedliwosci moze stanowié wymowk((, aby dawaé
ujscie osobistym frustracjom. Piqta RPZ stwierdza: "Cz((sciq integralnq Franciszkowego
nawrocenia bylo wyrzeczenie si(( przemocy" (V RPZ, 96). Nasza obecnosé w ruchach
popierajqcych sprawiedliwosé musi byé zaczynem pojednania i niestosowania przemocy.
Wspolczesni przywodcy duchowi, jak Gandhi i Martin Luther King, byli przekonani, ze ci,
ktorzy stosujq przemoc, s'l w gruncie rzeczy skazeni tym samym zlem, z ktorym walczq.
Niestosowanie przemocy nie jest biernosciq. Gandhi utozsamial niestosowanie przemocy z
prawdq: "Droga pokoju jest drogq prawdy ... Czlowiek, ktory szuka prawdy jest
wazniejszy, niz ten, ktory szuka pokoju". Nasze zaangazowanie na rzecz niestosowania
przemocy zawiera w sobie wyrzeczenie si(( codziennej porcji przemocy, ktora jest tak
znacznq cz((sciq wspolczesnej rozrywki (por. List okolny nr 4, p. 4.2.). Poza tym listy i
deklaracje Papieza Jana Pawla II coraz bardziej wzywajq nas do wyrzeczenia si(( wszelkich
form przemocy instytucjonalnej, takich jak kara smierci i bardzo surowych form
stosowanych w wi((ziennictwie.
D. Posluga pojednania

4. 6.1. "B6g ... pojednal nas ze sobq przez Chrystusa i zlecil nam poslugç jednania" (2 Kor
5, 18). Kiedy czytamy, co zostalo napisane o Franciszku i pierwszych braciach w
"Legendzie z Perugii" i w "Kwiatkach", rozumiemy, ze znaleilismy si(( wobec tworcow
pojednania. Czyms bardzo charakterystycznym jest wielka roznorodnosé narz((dzi, jakimi
si((poslugiwali na rzecz samego pojednania:
- Aby przywrocié pokoj w Monte Casale i pojednaé si(( ze zbojcami, bracia przygotowali
obfity posilek z chleba i dobrego wina (Kwiatki XXVI; FF 1858);
- Aby uwolnié Arezzo od demonow nienawisci i wojny, Franciszek wyslal swi((tego
kaznodziej(( Sylwestra (Legper 81; FF 1637).
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- Odspiewanie nowej strofy w "Piesni stworzefl" pojednalo biskupa i burmistrza Asyza
(Legper 44; FF 1593).

4.6.2. Czytaj'lc te pit(kne opowiadania pytalem siebie w jaki sposob Franciszek doszedl do
tego wyboru "narzt(dzi" pojednania: chleb i wino w Monte Casale, Sylwester w Arezzo,
spiew w Asyzu. "Gdzie wzmogl sù~grzech, tamjeszcze obficiej rozlala si~ laska" (Rz 5,
20). Franciszek mial ewangeliczn'l intuicjt( poszukiwania znakow odkupienia wlasnie tam,
gdzie jego nieobecnosé byla bardziej oczywista! Niesprawiedliwosé w naszym swiecie
rzadko bywa eliminowana poprzez jakies wielkie gesty. Kard. Arns mowi, ze "waznymi
wydarzeniami historii jest tysi'lce pokornych dzialafJ., ktore uzdrawiaj'l i pojednuj'l".
Franciszek poszedl do sultana. Jednakze jego wysHki, ktore najbardziej przyczynHy sit( do
przemiany spoleczefJ.stwa jego czasu, to "pokorne dzialania, ktore lecz'l i pojednuj<t" ,
ktorych dokonal w Umbrii i w Dolinie Rieti. "Mqdrosé ... znajdq ci, ktorzy jej szukajq ...
znajdziejq siedzqcq u drzwi swoich" (Mdr 6,12-14). Duch Swit(ty dziala i zmienia swiat.
Musi byé specjalnym darem dIa franciszkanow, szczegolnie tych, ktorzy z wielk'l pasj'l
pragn'l zmieniaé struktury naszego spoleczefJ.stwa, odkrywaé nowe i dynamiczne narzt(dzia
sprawiedliwosci i pojednania, ustawicznie jawi'lce sit( w swiecie. Wymaga to
kontemplacyjnej wizji wiary. Jak Franciszek, zaczynajmy od odkrywania mocy nadziei,
ktore obecne s'l wlasnie u drzwi naszych!

Ozywiaé misj~ pokoju

5.1. Po wskazaniu misji pokoju, sprawiedliwosci i szacunku dIa przyrody jako "integralnej
czt(sci naszego franciszkanskiego powolania", V RPZ slusznie wzywa do opracowania
konkretnego programu animacji (V PRZ, 97). Kuria generalna i wiele prowincji Zakonu
odpowiedzialo utworzeniem sekretariatow i komisji, spe!niaj'lcych tt( wazn'l rolt(. Wielu
braci zmt(czylo sit( tym wysHkiem. Widz'l male rezultaty tysit(cy wielkich i malych
inicjatyw, podjt(tych przez wspolbraci na rzecz popierania pokoju, sprawiedliwosci i
poszanowania przyrody. JednakZe na pierwszym miejscu trzeba szukaé przemiany naszego
serca i naszych wspolnot braterskich. Nasze wspolnoty braterskie wezwane s'l do tego, by
byé "serdecznym i dostt(pnym punktem odniesienia" dIa tych, ktorzy S'l spragnieni
sprawiedliwosci i autentycznego braterstwa w swiecie. Tam gdzie juz S'l sekretariaty i
komisje, starajmy sit(, by one mogly kierowaé nasz'l refleksj'l i koordynowaé nasze
wysHki. Miejmy nadziejt(, ze prowincje, ktore nie maj'l takich komisji, ustanowi'l je, aby
ten istotny wymiar naszej duchowosci mogI staé sit( rzeczywistosci'l przezywan'l w sposob
bardziej widoczny.

5.2. Pewien traktat z dziedziny duchowosci z wieku XIV stwierdza: "Stworzona dusza
czlowieka ma dwoje oczu: jedno (prawe) przedstawia zdolnosé patrzenia w wiecznosé.
Drugie (lewe) patrzy na czas i na swiat stworzony". Na podstawie pierwotnych irode!
oczywiste jest, ze Franciszek byl zdolny patrzeé obydwoma oczami duszy. Franciszek
patrzyl na swiat oczami Boga. Tak jak Franciszek, musimy nauczyé sit( patrzeé na swiat
"obydwoma oczami duszy". Sprawiedliwosé nie jest abstrakcj'l lub pojt(ciem bez zycia.
Ogl'ldanie osoby Chrystusa, ubogiego i ukrzyzowanego, mogloby byé okreslone jako
patrzenie "prawym okiem duszy". "Lewym okiem duszy" musimy patrzeé na swiat, ktory
Jezus przyszedl zbawié. Taka wizja ksztaltuje sit( w nas, gdy czytamy dokumenty Kosciola
i zastanawiamy sit( nad rzeczywistosci'l naszego swiata w swietle ort(dzia ewangelicznego.
Ogl'ldanie cierpiefJ. ludzkosci i degradacji naturalnego srodowiska w swietle krzyza moze
napelnié nas, jak Franciszka, wspokzuciem. To wlasnie wspokzucie nie pozwoli naszemu
poszukiwaniu sprawiedliwosci zdegenerowaé sit( w jakis ostry indywidualizm lub rownie
bezlitosny kolektywizm. Rownoczesnie stala refleksja nad nauk'l spoleczn'l Kosciola
zapewni, ze duchowosé nie stanie sit( ucieczk'l od twardej rzeczywistosci naszego swiata.
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Tylko ta podw6jna wizja moze zachowaé ttt perspektywtt, kt6rq otrzymalismy od
Franciszka.

Moze braterska wsp61nota lokalna moglaby zastanowié sitt nad tymi dwoma
pytaniami:

- Co nas pobudza do wsp6lczucia, kiedy obserwujemy srodowisko, w kt6rym zyjemy?
- Jakie specyficzne dzialanie mozemy podjqé, jakiego specyficznego gestu dokonaé, aby
daé wyraz temu wsp6lczuciu?

Zakonczenie

6.1. Kiedy ten list dotrze do Was, w wielu wsp61notach braterskich Adwent juz sitt
rozpocznie. Oby slowo Izajasza, wielkiego proroka sprawiedliwosci, mogIo otworzyé oczy
naszej duszy na woltt Boga wobec swego ludu:

" Wtedy swe miecze przekujq na lemiesze, a swoje wl6cznie na sierpy.
Nar6d przeciw narodowi nie podniesie miecza,
nie b~dq si~ juz wi~cej zaprawiaé do wojny" (lz 2, 4).

Kiedy czas modlitwy i przygotowania wchodzi w czas obchod6w Bozego
Narodzenia, starajmy sitt braé inspiracje od Maryi i J6zefa, kt6rzy mieli realne
doswiadczenie "punktu widzenia ubogich". Zepchnittci na margines i niepozqdani, byli
tymi, kt6rym B6g objawil zycie w blogoslawienstwie pokoju. Uczmy sitt od nich tworzyé
przestrzen dIa ubogich w naszym zyciu.

Pozdrawiam po bratersku.

Rzym 1 XI 1997
Uroczystosé Wszystkich Switttych

#" cr. ~~
fr. John Corriveau

Minister generalny OFMCap
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