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Ewangeliczna wsp6lnota braterska
Do wszystkich Braci Zakonu
Kochani Bracia,
Niech Pan Was obdarzy pokojem!
Sympozjum na temat powolania brata zakonnego w charyzmacie kapucynskim, jakie
mialo miejsce w Rzymie we wrzesniu 1996, bylo wydarzeniem historycznym w zyciu
naszego Zakonu. Bylo to pierwsze sympozjum na skal~ calego Zakonu, w kt6rym
wi~kszosé uczestnik6w stanowili bracia niekaplani. Uczestnicy tego spotkania prosili
Definitorium generalne o skierowanie do Zakonu listu na temat istotnego elementu
naszego charyzmatu. Jest nim, zawarte w Ewangelii i w Regule sw. Franciszka,
wezwanie do tworzenia w swiecie ewangelicznej wsp6lnoty braterskiej.
Ponowne odkrywanie ewangelicznego zycia braterskiego stanowilo przedmiot wielu
wysilk6w Zakonu, jako odpowiedi na wezwanie Soboru Watykanskiego
II,
skierowane do wszystkich os6b zakonnych, by powr6cily do pierwotnego charyzmatu.
Istotnie, w wielu naszych prowincjach bracia starsi zauwazajq, ze we wsp61notach jest
coraz wi~ksza wrazliwosé na zycie braterskie. Takze pi~é Rad Plenarnych Zakonu
przyczynilo si~ do ponownego okreslenia znaczenia naszego ewangelicznego zycia
braterskiego. W takim to kontekscie, w imieniu Definitorium generalnego, pisz~ do
Was dzis ten list o naszym ewangelicznym zyciu braterskim .
1. Wezwanie Papieza
1.1.

Jan Pawel II, w swoim liscie z dnia 18 wrzesnia 1996 r., uznaje ten wazny rozw6j,
jaki si~ dokonal w naszej mi~dzynarodowej wsp61nocie. W liscie tym znajduje si~
bardzo wazne stwierdzenie Papida dotyczqce natury i misji naszego Zakonu w
Kosciele:
"Wasz Zakon stanowi wi~c wsp61not~ braterskq, zlozonq z kaplan6w i braci
niekaplan6w, kt6rzy dzielq to samo powolanie do zycia zakonnego w charyzmacie
franciszkanskim i kapucynskim, zapisanym w podstawowych tekstach waszego
prawodawstwa zatwierdzonego przez Kosci61 (por. Konst, or 4)".
Tresé i donioslosé tego papieskiego stwierdzenia widaé jeszcze wyrainiej, gdy si~
uwzgl~dni jego kontekst. Sam Papiez umieszcza je w kontekscie posynodalnej
Adhortacji apostolskiej " Vita Consecrata".

1.2.

Adhortacja apostolska stwierdza, ze "zycie konsekrowane ze swej natury nie jest ani
laickie, ani kleryckie" (nr 60). Z kolei zas okresla trzy rodzaje instytut6w zycia
konsekrowanego:
• "instytuty laickie .... majq charakter i cele nie wiqzqce si(( ze sprawowaniem poslugi
kaplanskiej" (nr 60).
• "instytuty kleryckie .... przewidujq pelnienie poslugi kaplanskiej ... posluga
kaplanska stanowi konstytutywny element ich charyzmatu i okresla ich natur((, cel i
ducha" (nr 60).
• "instytuty mieszane ... powstale jako wsp6lnoty braci, w kt6rych wszyscy
czlonkowie - kaplani i niekaplani - byli r6wno traktowani" (nr 61).
Adhortacja jasno stwierdza, ze zycie braterskie jest wsp6lne dIa wszystkich instytut6w
zycia konsekrowanego (por. nr 42; takze "Zycie braterskie we wsp6lnocie", nr 59 b).
Tym, co odr6znia instytuty mieszane od instytut6w kleryckich czy laickich jest cel
wsp6lnoty
braterskiej.
W dw6ch
ostatnich
rodzajach
instytut6w,
celem
pierwszorz((dnym braterstwa jest wspieranie materialne, osobowe i duchowe czlonk6w
instytutu w ich poslugach. Fundamentalny wi((c cel takiego instytutu znajduje si((
gdzie indziej, na przyklad w posludze kaplanskiej, kt6ra okresla jego "natur((, cel i
ducha". Natomiast celem instytutu mieszanego jest braterstwo, kt6re okresla natur(( i
ducha jego obecnosci i poslugi w Kosciele i w swiecie.

1.3.

List Papieza z 18 wrzesnia 1996, cytujqC nr 4. naszych Konstytucji, wskazuje bardzo
jasno na celowosé zycia braterskiego, kt6re slubowalismy. Ten numer byl w ostatnich
dziesiqtkach lat punktem wyjscia
dIa licznych refleksji nad najwazniejszymi
aspektami naszego charyzmatu. Istotne elementy naszego braterstwa przedstawiajq si((
w nast((pujqcy spos6b:
• braterska wsp6lnota braci mniejszych;
• braterska wsp6lnota kontemplacyjna;
• braterska wsp6lnota uboga, zyjqca w surowosci zycia;
• braterska wsp6lnota wlqczona w zycie ludzi ubogich;
• braterska
wsp6lnota
poswi((cajqca si(( sprawiedliwosci,
pokojowi,
poszanowaniu przyrody;
• braterska wsp6lnota pelna ludzkiej serdecznosci;
• W sumie wi((c: braterska wsp6lnota ewangeliczna;
Ta refleksja zrodzila nie tylko nowe dokumenty. Zaangazowanie si(( w nasz
ewangeliczny charyzmat braterski dalo poczqtek przynajmniej pi((tnastu nowym
wsp6lnotom misyjnym w ostatnich dwudziestu latach. Moc tego charyzmatu lezy u
podstaw spontanicznego odradzania si(( r6znych Prowincji na W schodzie Europy po
pi((édziesi((ciu latach ucisku i przesladowania. Pragnienie bycia zywymi swiadkami
ewangelicznymi dodalo odwagi wielu starym Prowincjom p6lkuli p6lnocnej do
odnowy
wsp6lnot
braterskich,
mimo niezbyt optymistycznych
perspektyw
powolaniowych.

1.4.

"Kiedy Pan dal mi braci ...". To byl wyrainy punkt zwrotny w zyciu sw. Franciszka,
kt6ry zawsze uwazal, ze pierwszq odpowiedziq na glos Ewangelii jest zyé po
bratersku. W koncu, czul si(( uczuciowo zwiqzany ze wszystkimi i z wszystkim. Kazde
stworzenie bylo mu bratem lub siostrq; kazdy kamien, kazdy strumyk byl jego domem.
M6wil o braci e Sloncu i Ksi((zycu, o braci e Wietrze i matce Ziemi. Dzi((ki lasce
Franciszek doszedl do takiego stanu, ze nie bylo w nim ani przemocy, ani podzialu,
niczego co mogloby go oddzielaé od bliiniego czy od stworzenia. Celano stwierdza,
ze Franciszek, oczyszczony swoim intensywnym przezywaniem braterstwa, powr6cil
do pierwotnej niewinnosci (por. s. Frances Teresa OSC, "Living the Incarnation").
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Taki spos6b przezywania braterstwa przez sw. Franciszka i jego pierwsz,!: wsp6Inott(,
otwieral serca na ort(dzie swit(tej Ewangelii. Braterstwo bylo jego ulubionym
narzt(dziem ewangelizowania. List z 18 wrzesnia 1996 roku jest bardzo wyrainym
poslaniem ze strony Kosciola, by przyj,!:é ten ewangeliczno-braterski program sw.
Franciszka.
2. Braterstwo ewangeliczne okresla nasze powoianie kapucynskie
2.1.

"Ewangeliczne swiadectwo" nie jest jak,!:s now,!:ideologi,!:, jest nowym nawr6ceniem!
Pewien minister prowincjalny w liscie do braci, m6wi,!:c kr6tko aIe jasno o
rzeczywistosci, kt6ra cZt(stojest takze nasz'!:, napisal:
"Nie modlimy sit( wsp6lnie coraz wit(cej, aIe coraz mniej. Nie spotykamy sit(
cZt(sciej na wsp6lnych posilkach, aIe coraz rzadziej. Coraz bardziej bronimy
naszego wlasnego stylu zycia, wlasnych upodoban, wlasnych potrzeb
...PrzyrzekIismy byé braémi ewangelicznymi. I to jest wlasnie ta wsp6lna
plaszczyzna, kt6r,!: powinnismy odzyskaé .... Ewangelia, Konstytucje i Regula
S,!:nasz,!:wsp6ln,!: plaszczyzn,!:" .
Nie mozemy m6wié, iz jestesmy "ludem ewangelicznym", jesli kazdy poszczeg6lny
brat nie zdecyduje sit( na to, by byé "czlowiekiem ewangelicznym". "To dqtenie niech
was otywia; ono tet bylo w Chrystusie Jezusie"(Flp 2, 5). To jest wlasnie ta wsp6lna
plaszczyzna, na kt6r,!:wzywa nas tradycja kapucyiiska poprzez powazne potraktowanie
dzie1enia sit( slowem Bozym, medytacji, Liturgicznej Modlitwy Kosciola, Eucharystii,
Pojednania.

2.2.

Tworzenie braterskiej wsp6lnoty, kt6ra powazme odczytuje nowe znaki czasu i
rozpoznaje dzialanie Ducha Bozego posr6d ludu, wymaga czegos wit(cej, niz tylko
znajomosci wielkich narodowych i swiatowych wydarzeii. Tworzenie braterskiej
wsp6lnoty zyj,!:cej wsr6d ubogich wymaga czegos wit(cej, niz zwyklej zmiany miejsca
czy zmiany struktury wsp6lnoty; domaga sit( procesu przemiany intelektualnej i
duchowej braci. Aby skutecznie dzialaé na rzecz pojednania i na rzecz Kr6lestwa
sprawiedliwosci trzeba, by wsp6lnota braterska oddala sit(, w swietle Ewangelii,
powaznej refleksji nad wlasnym srodowiskiem. ,,Mqdrosé ... znajdq, kt6rzy jej szukajq
.... siedzqcq u drzwi" (Mdr 6, 12.14). Franciszek nie znalazl kIucza do osi,!:gnit(cia
pokoju i sprawiedliwosci w dalekim Rzymie czy tez na dworze Swit(tego Imperium
Rzymskiego. Rozpocz'tl poszukiwanie w swoim srodowisku, u Matki Bozej
Anielskiej, razem ze swoimi braémi. Dlatego konieczny jest powazny wysilek, by
wykorzystaé skutecznie kapitulç lokalnq, kt6ra powinna ozywiaé nasze wsp6lnoty
braterskie tak, by dawaly bardziej skuteczne swiadectwo o ewangelicznych
wartosciach, stanowi,!:cych fundament naszego sposobu zycia.

2.3.

Ewangeliczna wsp6lnota braterska nie rodzi sit( przypadkowo, poprzez umieszczenie
braci w tym samym domu, aIe domaga sit( troski i animacji. Dlatego tez rola
gwardiana jako animatora lokalnej wsp6lnoty braterskiej jest nieodzowna. Gwardiani
powinni byé widziani przez ministr6w prowincjalnych i przez swoje wsp6lnoty
braterskie przede wszystkim jako kierownicy duchowi. Oni zas sami powinni uwazaé
animacjt( duchow,!: wsp6lnot braterskich za swoj,!:pierwsz,!: i najwazniejsz,!: powinnosé
(por. Konst. 23,6; takze ,,Zycie braterskie we wsp6Inocie", nr 50). Konferencja
Iberyjska (CIC) utworzyla bardzo interesuj,!:C'I: strukturt( pomocy: co dwa lata
spotykaj,!: sit( wszyscy przelozeni domowi Konferencji na tygodniowym seminarium.
Inicjatywa ta okazala sit( bardzo uzytecznym narzt(dziem w udzielaniu pomocy
gwardianom w pelnieniu ich tak waznej poslugi.
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2.4.

Franciszek chcial, aby jego braterska wsp6lnota wyrazala specyficzn'l jakosé
ewangeliczn'l, kt6r'l jest malosé (minoritas). W Regule pierwszej Franciszek ukazuje
jak ta malosé powinna ksztaltowaé relacje mit(dzy samymi braémi:
"Nie wolno
braciom .... panowaé nad nikim, zwlaszcza nad wsp6lbraémi" (1 Reg 5, 9). Nasze
Konstytucje (84, 3-6) szerzej zajmuj'l sit( niekt6rymi aspektami tej malosci.
• "Z racji tego samego powolania wszyscy bracia sq r6wni" (Konst. 84, 3).
Braterstwo, kt6re przezywamy jako uczniowie Jezusa, jest powolaniem, czyni'lcym
nas franciszkanami i kapucynami. Tak jak Franciszek r6wniez i my uslyszelismy
wezwanie Jezusa: "P6jdi za Mnq!" i na to wezwanie odpowiedzielismy.
• "Dlatego tei wedlug Reguly, Testamentu i pierwotnej tradycji kapucynskiej,
wszyscy bez r6inicy nazywajmy siç braémi" (Konst. 84, 3). Takze spos6b
nazywania siebie daje praktyczn'l moc naszemu wsp6lnemu powolaniu do
braterstwa. Jest to nasz spos6b gloszenia, ze: "Jeden jest tylko Pan, jedna wiara,
jeden chrzest, jeden B6g i Ojciec wszystkich ...".
• "Pierwszenstwo, konieczne do poslugi braterskiej wsp61nocie, wyplywa z urzçd6w i
obowiqzk6w aktualnie piastowanych" (Konst. 84, 4). R6zne poslugi i urzt(dy
wymagaj'l rzeczywiscie uznania, czy to gdy chodzi o kaplanstwo czy o poslugt(
braterskiej wsp6lnocie. Pierwszenstwo jednak wynika z urzçd6w i obowiqzk6w
aktualnie piastowanych. Takze bracia biskupi, gdy zakoncz'l swoj'l poslugt( w
diecezjach, mog'l byé w pelni wl'lczani w nasze braterskie wsp6lnoty. 1 podczas
gdy "wszystkie urzt(dy i poslugi maj'l byé dostt(pne dIa wszystkich braci", to jednak
nalezy szanowaé i dawaé odpowiednie pierwszenstwo kaplanom, gdy wykonuj'l
funkcje, kt6re "domagaj'l sit( swit(cen kaplanskich" (por. Konst. 84, 5).
• "Wszyscy niech siç wzajemnie wspomagajq wedlug udzielonych im dar6w, takie w
pracach, kt6re kaidego dnia trzeba wykonaé w domu" (Konst. 84, 6). Dary S'l dane
przez Ducha Swit(tego nie dIa osobistej chwaly, lecz po to, by sluzyé nimi
braterskiej wsp6lnocie i swiatu. Sw. Franciszek odsyla nas do 13. rozdzialu
Ewangelii Sw. Jana, w kt6rym Chrystus wyjasnia naturt( poslugi chrzescijanskiej:
"I nikogo nie mozna nazywaé przeorem, lecz wszyscy bez r6znicy niech nazywaj'l
sit( braémi mniejszymi. Ijeden drugiemu niech umywa nogi" (1 Reg 6,3).
W ten spos6b malosé umozliwia osobom, kt6re posiadaj'l bardzo r6zne zdolnosci i
obowi'lzki w spolecznosci i Kosciele, zyé w jednosci, w autentycznej wsp6lnocie
braterskiej i w r6wnosci.

3. Wsp6lnota braterska okreSla nasz~ obecnosé w swiede
3.1.

3.2.

Sw. Franciszek zrozumial, ze Kosci61 zrodzil sit(jako wsp6lnota i dlatego byl glt(boko
przekonany, ze Ewangelia ciqgle bt(dzie wzrastala w swiecie poprzez braterstwo. St'ld
tez poslal swoich braci po dw6ch, aby glosili pokutt( i pok6j (1 Cel 29; 30; itd.; por.
Mk lO, 7; Lk lO, 1).
Franciszek widzial siebie samego jako brata, i ta swiadomosé okreslala jego spos6b
sluzenia i gloszenia Ewangelii. My natomiast, czt(sto odwracamy kolejnosé: zbyt wielu
braci znajduje swoj'l tozsamosé posludze duszpasterskiej i wtedy zycie braterskie jest
calkowicie podporz'ldkowane i uwarunkowane t'l poslug'l. Od pracy duszpasterskiej
uzaleznia sit( uczestniczenie we wsp6lnej modlitwie, wsp61nych posilkach. Posluga ta
usprawiedliwia samowolne zarz'ldzanie pienit(dzmi; czyni niekt6rych braci absolutnie
nieusuwalnymi, zrosnit(tymi z jednym i tym samym domem (nie z t'l sam'l wsp6lnot'l
bratersk'l!) przez lata cale (por. V RPZ, nr 18). W niekt6rych wypadkach obrona
poszczeg6lnych pras duszpasterskich doprowadzila do pr6by wprowadzenia nowego
pojt(cia zycia braterskiego jako takiego. Mamy bowiem przypadki braci, kt6rzy zyj'l
swoim aposto1atem odizolowani od wsp6lnoty a spotykaj'l sit( raz lub dwa razy na

4

tydzien, by sitt wsp6lnie modlié i zjesé posilek (por. "Zycie braterskie we
wsp6lnocie", nr 65 c) i mimo tego nazywaj'l "gwardianem" swego koordynatora. Te
tzw. "braterskie wsp6lnoty regionalne" nie mog'l zast'lpié braterskich wsp6lnot
lokalnych.
Wyzwanie, jakim jest tworzenie ewangelicznych wsp6lnot braterskich, domaga sitt
ponownego zrozumienia duszpasterstwa jako sluzby pelnionej dIa Kosciola i swiata
przez nasz'l wsp6lnote braterskq. Oznacza to, ze poslugi kt6re wymagaj'l wsp6lpracy
mittdzy braémi powinny mieé pierwszenstwo w stosunku do tych, kt6re S'l wyrazem
dzialan indywidualnych. R6znorodnosé dar6w laski i natury powinna przyczyniaé sitt
do dobra wsp6lnego.
3.3.

Wysmienite studium historyczne, przedstawione podczas Sympozjum o powolaniu
brata zakonnego w charyzmacie kapucyfzskim, sugeruje, ze klerykalizacja Zakonu
zaczttla sitt, gdy dary naszych braci zakonnych zostaly ograniczone do poslug
braterskim wsp6lnotom jako takim. Bracia zostali odcittci od poslug duszpasterskich
wsr6d ludzi i nie wolno im bylo studiowaé. Rezultatem byla wlasnie klerykalizacja
naszego Zakonu, proces, kt6ry prowadzil coraz bardziej Zakon do okreslania swoich
zadan w odniesieniu do poslug kleryckich. Taki fenomen pozbawil nasze dzialanie
ewangeliczne charyzmat6w i dar6w, kt6rych nosicielami byla znacz'lca i istotna czttSé
naszej wsp6lnoty braterskiej. Znaki czasu sugeruj'l, ze ten proces powinien byé
zmieniony. Nie przez pomniejszanie wartosci poslugi kaplanskiej, aIe przez
zachttcanie naszych braci zakonnych do rozwijania i wyrazania wszystkich swoich
dar6w.
• Dokumenty Kosciola, od Soboru Watykanskiego II zaczynaj'lc, konsekwentnie
przyznaj'l znacz'lcq roltt laikatowi w gloszeniu swiatu Ewangelii (por. Christifideles
laici, 33).
• Przemiany spoleczne i kulturowe uksztaltowaly now'l rzeczywistosé, kt6ra sprawia,
ze patrzymy na siebie nowymi oczyma i odkrywamy w sobie nawzajem wszystkie
dary natury i laski.

3.4.

"Chctt, aby ta wsp6lnota braterska nazywala sitt Zakonem braci mniejszych" (l Cel
38). To wlasnie malosé czynila pierwsz'l ewangeliczn'l bratersk'l wsp6lnottt
franciszkansk'l potttzn'l sil'l w swiecie. Takze wsp6lczesne spoleczenstwo, obsesyjnie
indywidualistyczne,
potrzebuje ewangelicznego swiadectwa malosci. Na drodze
egoizmu nasz swiat doszedl do tego, ze aborcjt( utozsamia z wyzwoleniem kobiety, a
samob6jstwo z ostatnim prawem chorego! Malosé jest sil'l do pojednania i osi'lgnittcia
pokoju w swiecie z'ldnym potttgi, w swiecie w kt6rym "tOCZ'l sitt dziS konflikty
etniczne lub szaleje smiercionosna przemoc" (Vita Consecrata, nr 51).

4. Ewangeliczne braterstwo

wyraza si~ we wsp6lnotach lokalnych

4.1.

Jesli braterstwo ma okreslaé charakter, cel i ducha naszej franciszkansko-kapucynskiej
obecnosci w swiecie, to jest rzecz'l konieczn'l, abysmy w calym Zakonie przywr6cili
nowe zycie i zywotnosé braterskiej wsp6lnocie lokalnej. Na Kapitule generalnej w
roku 1994 r6zne cetusy (grupy jt(zykowe - p. tI.) praktycznie byly zgodne co do tego,
ze braterskie wsp6lnoty lokalne zostaly powaznie oslabione.
Aby je umocnié trzeba wzi'lé pod uwagt( r6wniez czynniki historyczne, kt6re
przyczynily sitt do tego ich oslabienia.

4.2.

W Ameryce, Azji, Afryce czy Oceanii, Zakon byl w swoich pocz'ltkach zaszczepiany
ze wzglttdu na swoj'l dzialalnosé duszpastersk'l. Bylismy poslani, aby zaszczepiaé
struktury Kosciola lokalnego. W takich okolicznosciach, braterska wsp6lnota istniala
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po to, by podtrzymywaé to duszpasterstwo i nim kierowaé. Wiele zostalo zrobione
celem umocnienia swiadectwa dawanego naszemu charyzmatowi braterskiemu.
Jednakze braterskie wsp6lnoty lokalne S'l na og61 jeszcze bardzo slabe, poniewaz
tworz'l je zwykle 2 lub 3 bracia. Jesli w skali og6lnej braterska wsp6lnota lokalna
zostaje zredukowana do takiej malej liczby braci, to Zakon nie moze dawaé
swiadectwa swojego charyzmatu braterskiego. Trzeba podj'lé wszelki wysilek, by
tworzyé braterskie wsp6lnoty bardziej zwarte, licz'lce przynajmniej czterech lub pit(ciu
braci. Jest to liczba, kt6ra umozliwia autentyczne zycie braterskie.
4.3.

Jakosé zycia braterskiej wsp6lnoty lokalnej zostala powaznie oslabiona w najstarszych
strefach Zakonu, w kt6rych zmniejszenie sit( liczby braci doprowadzilo niekt6re
prowincje do zachowania wielkiej liczby dom6w, nawet jesli nie mozna w nich
utworzyé prawdziwych wsp6lnot braterskich. W innych wypadkach mamy do
czynienia ze wsp6lnotami lokalnymi licz'lcymi sZeSciu czy siedmiu braci, kt6rzy
jednak mieszkaj'l w klasztorach zbudowanych dIa wsp6lnot braterskich siedem czy
osiem razy wit(kszych. Nalezy zapytaé czy nasze ewangeliczne i braterskie swiadectwo
nie zyskaloby na tym, gdybysmy mieli odwagt( zyé w domach bardziej
odpowiadaj'lcych naszym rzeczywistym potrzebom, oddaj'lc stare struktury na
odpowiednie cele koscielne czy spoleczne.

4.4.

W wielu starszych prowincjach naszego Zakonu sytuacja powolaniowa nie zmienia sit(
od wielu lat. Jest bardziej niz oczywiste, ze w najblizszej przyszlosci nie bt(dzie w nich
takiej liczby braci by mozna bylo mysleé o tworzeniu zywotnej obecnosci braterskiej
we wszystkich istniej'lcych klasztorach. Nie mozemy pozwolié sobie na to, by nas
paralizowala nostalgia, ani tez by strach przed danymi statystycznymi wywolywal
postawt( biernosci! Rzeczywistosé powolaniowa jest znakiem czas6w, kt6ry wzywa
nas do przyznania pierwszenstwa zyciu braterskiemu, a nie strukturom wsp6lnoty
braterskiej. Musimy tworzyé odnowion'l i zywotn'l obecnosé bratersk'l i otwieraé
drogt( dIa nowych inicjatyw w naszych prowincjach. "Zostaw umarlym grzebanie ich
umarlych, a ty idi i glos krolestwo Boie!" (Lk 9,60).

5. Braterska wsp6lnota ewangeliczna: zasadniczy cel formacji
5.1.

Nasze Konstytucje bardzo slusznie zauwazaj'l, ze formacja dotyczy nie tylko wzrostu
poszczeg6lnego brata, aIe takZe rozwoju ewangelicznej wsp6lnoty braterskiej:
"Formacja jest to ksztaltowanie braci i wspolnot braterskich w taki spos6b ,
aby nasze zycie stawalo sit( coraz bardziej zgodne ze swit(t'l Ewangeli'l i
duchem franciszkanskim ..." (Konst. 22, 1).
Poniewaz
Zakon stawia sobie zadanie bycia bratersk'l wsp6lnot'l
ewangeliczne nawrocenie stanowi wit(c serce procesu formacyjnego.

5.2.

ewangeliczn'l,

St'ld tez, formacja pocz'ltkowa na wszystkich poziomach (postulat, nowicjat,
ponowicjat) musi zalozyé, ze bt(dzie przekazywaé wartosci naszego zycia, kt6re
opisalismy w nr 1.3. tego naszego listu. KaZdy etap formacji pocz'ltkowej musi
wypracowywaé tresci i metody dIa kazdego z tych ewangelicznych priorytet6w.
Narzt(dziami dIa tego wypracowania S'l: nauczanie, doswiadczenie i dzielenie siç
refleksjq. Definitorium - zgodnie z tym, co juz sugerowalo w Liscie ok6lnym nr 9 z 2
lutego 1996 - wzywa usilnie braci odpowiedzialnych za formacjt( pocz'ltkow'l do
refleksji nad tresci'l i metodami, przez kt6re mozna konkretnie przekazywaé wartosci
wspomniane w paragrafie 1.3.
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5.3.

Nowa ewangelizacja domaga siç, aby dary wszystkich czlonkow Kosciola, szczegoinie
Iudzi swieckich, byly na uslugach Ewangelii. Ogoinie mozna powiedzieé, ze wszystkie
prowincje majq dobrze opracowany program formacji i praktyk duszpasterskich dIa
braci klerykow. Ostatnie sympozjum wyrainie ukazalo, ze takq samq uwagç i troskç,
jakq Zakon obecnie poswiçca wyksztalceniu i przygotowaniu braci kIerykow, musi on
takze poswiçcaé wyksztalceniu braci zakonnych i ich formacji do pracy
duszpasterskiej i do innych poslug.

5.4.

Ten list pasterski jest owocem refleksji, jakq Definitorium przeprowadzilo na temat
ewangelicznych wyzwan postawionych naszemu Zakonowi, a zawartych w Liscie
Ojca Swiçtego z dnia 18.09.96. Wyzwania te zostaly podjçte takze na ostatnim
Sympozjum o powolaniu brata zakonnego w charyzmacie kapucynskim. Nawrocenie,
do ktorego wzywa nas List Papieza oraz Sympozjum, dokona siç dopiero wtedy, jesli
bçdziemy w naszych prowincjach i okrçgach kontynuowaé refleksjç. Wzywamy wiçc
ministrow prowincjalnych do podejmowania tematu i tresci zawartych w tym naszym
pismie w swoich listach pasterskich oraz na zgromadzeniach i spotkaniach
prowincjalnych. Wzywamy takze gwardianow do przeczytania tego listu we
wspoinotach braterskich, czyniqc go przedmiotem refleksji na kapitulach 10kaInych.

Zakonczenie
"Zakon ten stanowi wiçc braterskq wsp61not£: ...". To bardzo wazne stwierdzenie
Papieza, ktore otrzymalismy pod koniec majqcego historyczne znaczenie dIa Zakonu
Sympozjum, wIewa w nas odnowiony zapal, abysmy przyswoili sobie na nowo
charyzmat ewangelicznego braterstwa sw. Franciszka z Asyzu, ktore prawie przez
osiemset Iat dawalo ewangelicznq zywotnosé Kosciolowi i swiatu.
Po bratersku pozdrawiam.

Rzym, 2 Iutego 1997 roku
Swiçto Ofiarowania Panskiego

l' ~~~

br. lohn Corriveau, OFMCap
Minister generaIny
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