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Najdrożsi Bracia, 
niech Pan obdarzy Was pokojem!

Z głębokim uczuciem wdzięczności i radości przedstawiam 
Wam Dokument końcowy Rady Plenarnej Zakonu, która odbyła się 
w Konstancinie-Jeziornej, w Polsce, w dniach od 17 do 30 listo-
pada 2013 r. Czterdziestu trzech Braci z prawem głosu czynnego 
uczestniczyło w tym spotkaniu, inspirowanym wezwaniem przed-
stawionym przez Pana Jezusa swoim uczniom i nam wszystkim: 
„Nowe wino do nowych bukłaków” (Mt 9,17). Temat ten zachęca 
nas wszystkich jako Zakon do tego, abyśmy zawsze szukali głosu 
Pana Jezusa, który działa w naszych Wspólnotach, mających fun-
damentalną odpowiedzialność budowania centrów komunii, tak 
by zarówno poszczególny Brat, jak i wspólnota mogli stawać się 
żyjącymi świadkami dobroci i miłosierdzia Bożego, zawsze dzia-
łającymi pośród nas i mogli iść przez świat jako Bracia Najmniejsi 
Ewangelii.

W oświecającej Adhortacji Apostolskiej Ewangelii gaudium Pa-
pież Franciszek mówi w różny sposób o „nowym winie” i o „no-
wych bukłakach”, którym musimy dać autentyczne świadectwo:

„Za każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i od-
zyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się nowe drogi, 
twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymowne znaki, 
słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata. W rzeczywi-
stości każda autentyczna działalność ewangelizacyjna jest zawsze 
«nowa»” (11). 

Rada Plenarna Zakonu 2013 miała cztery specyficzne cele. 
Pierwszy: określić „liczbę i sposób wyboru Definitorów General-
nych, którzy będą wybrani na Kapitule Generalnej 2015”, udziela-
jąc Radzie Plenarnej „głosu decydującego odnośnie do tej sprawy” 
(Niosący dar Ewangelii, Zalecenie 46). Drugi: „Udzielić pomocy 
w przygotowaniu najbliższej Kapituły Generalnej i służyć radą o 
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miejscu Kapituły” (KG art. 194 §5). Trzeci: „Omówić sprawy eko-
nomiczne Zakonu” (KG art. 194 §6). I wreszcie: „Pomóc Ministro-
wi Generalnemu i Definitorium w ożywieniu działalności Zako-
nu” (KG art. 194 §1). Kolegialnie, Zarząd Zakonu i członkowie 
Rady Plenarnej pracowali naprawdę z nadzwyczajnym zaangażo-
waniem, aby osiągnąć te cele.

Aby wypełnić swoją odpowiedzialność względem Zakonu, 
Rada Plenarna starała się także „powrócić do źródeł i odzyskać 
pierwotną świeżość” życia Braci Mniejszych, zakorzenionego w 
Ewangelii. „Nowe drogi” i „twórcze metody”, do których tworzenia 
w Zakonie, w Kościele i w świecie wzywa nas Papież Franciszek, są 
codziennymi zadaniami każdego Brata i całej braterskiej Wspól-
noty. Rada Plenarna stanowi dalszy wkład w tę drogę ożywiania 
i odnowy duchowej. Przygotowując się do Kapituły Generalnej 
2015, każdy z nas i wszyscy razem musimy otworzyć nasze serca 
na działanie Ducha Bożego; musimy wchodzić coraz bardziej w 
głąb siebie samych, aby słuchać i rozpoznawać głos Ducha Bożego, 
który działa w życiu Braci tworząc silne więzy ludzkie i duchowe 
między Braćmi we wspólnotach; musimy otworzyć na oścież drzwi 
naszych Wspólnot dla całego ludu Bożego i stworzenia, podejmu-
jąc ciągle drogę życia jako wędrowców i w postawie umniejszenia. 
Ta droga zaprowadzi nas do pełnego wypełnienia zadania, aby być 
„nowym winem w nowych bukłakach”, jako Bracia Mniejsi. Życzę, 
aby każdy z nas miał odwagę przyjąć otwartymi ramionami we-
zwanie Ewangelii do tej świętej nowości.

Z Braterskim pozdrowieniem

Rzym, 07 luty 2014 r. 

Fr. Michael A. Perry OFM
Wasz Sługa i Minister Generalny

Prot. 104542
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Wstęp

1. Na przestrzeni minionych wieków życie naszego Zakonu 
charakteryzowało się zawsze zaangażowaniem w słuchaniu i od-
powiadaniu na wolę Boga, który w swoim Synu Jezusie Chrystusie 
i we wzniosłym geście Jego ogołocenia się, wzywa również nas, 
Braci Mniejszych, do ogołocenia się, zgodnie z otrzymanym da-
rem w naszym powołaniu, żyjąc nowością Ewangelii nie, jako 
wspomnieniem do chlubienia się, lecz wyzwaniem, które należy 
podjąć.

2. Nowość, do której nasz Zakon jest wezwany, nie zakłada 
zmiany wszystkiego, ponieważ jest już nieskuteczne, przestarzałe i 
nieaktualne. Wino Ewangelii jest zawsze nowe i nasza Wspólnota, 
zakotwiczając własne istnienie w Synu umiłowanym staje się wciąż 
nowa. Jednakże, po przebyciu długiej drogi dojrzewania rozpoczę-
tej od Rady Plenarnej w Guadalajara (Meksyk) w 2001 roku, do-
chodzi się do przekonania, że właśnie nadszedł czas, aby niektóre 
„bukłaki”, czyli niektóre nasze struktury zostały odnowione, by 
lepiej zachować wino Ewangelii do zaoferowania Braciom i Sio-
strom naszych czasów.

3. Minister Generalny, Br. Michael Perry, na początku naszej 
pracy plenarnej stwierdził, że „ta Rada Plenarna powinna rozbu-
dzić w nas poczucie życia nowego”, pozwalając „Bogu być w cen-
trum naszego życia, naszego myślenia i rozeznawania, naszych 
struktur i naszego Zakonu”. Struktury nie mogą gasić nowości 
Ewangelii, ale mają być do jej dyspozycji, przezwyciężając niebez-
pieczeństwo autoreferencji i wchodząc w perspektywę interrelacji, 
interkultury, braterskiego wymiaru afektywnego i efektywnego, 
wrażliwego na życie innych w miłości ewangelicznej.

4. Mając na uwadze historię narodu polskiego, naznaczoną bar-
dzo znamiennymi i tragicznymi oraz jego walkę w obronie wolno-
ści, pragniemy podjąć świadectwo Św. Maksymiliana Marii Kol-
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bego i Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki - których mieliśmy okazję po-
znać nawiedzając miejsca ich życia ziemskiego - aby stawić czoła 
społecznym, narodowym i lokalnym wyzwaniom naszych czasów, 
które potrzebują nowych i prawdziwych świadków Ewangelii, a 
także profetycznych i autentycznych znaków, które demaskują fał-
szywe wartości zakorzenione w naszej rzeczywistości (por. KG 67). 
Instrumentum laboris Rady Plenarnej sugeruje nam nabycie nowej 
mentalności, aby zaoferować nowe odpowiedzi na wszystkich po-
ziomach, tak osobistym, jak i naszych struktur, aby one były praw-
dziwym wyrazem naszego bycia Braćmi Mniejszymi włączonymi 
w życie i w społeczeństwo1.

5. Zmiana struktur okaże się jednak bezowocna, jeżeli nie 
zmieni się nasze życie osobiste; jeśli Ewangelia nie znajdzie się w 
centrum naszego powołania: „musi mieć miejsce proces restruk-
turyzacji dużo głębszy, proces, który obejmuje również nawróce-
nie umysłu i serca, restrukturyzacja każdego Brata Mniejszego, tak 
aby każdy Brat pozwolił się prowadzić Duchowi Bożemu na dro-
dze ciągłego nawracania się”2.

Bracia w komunii
Wszyscy bez różnicy niech nazywają się Braćmi Mniejszymi (1Reg 6,3)

Zacznijmy Bracia! (1 Cel 103)

6.  W Życiorysie świętego Franciszka, Tomasz z Celano przytacza 
powiedzenie, które Franciszek z Asyżu skierował do swoich Braci: 
„«Bracia, zacznijmy służyć Panu Bogu, ponieważ dotychczas pra-
wie niceśmy nie postąpili, albo bardzo niewiele». Nie sądził, że już 

1  Por. Instrumentum laboris Rady Plenarnej Zakonu 2013, nn. 2.1.5; 2.1.6; NdE, 
nn. 14; 29
2  Fr. Michael A. Perry, Przyszłość naszych struktur w służbie wspólnoty brater-
skiej i misji w świecie dzisiaj. Relacja Ministra Generalnego na Radzie Plenarnej 
Zakonu 2013.



Rada Plenarna Zakonu Braci Mniejszych

- 11 -

osiągnął cel, ale niestrudzenie trwał w świętym nastawieniu na 
nowe, i zawsze chciał zaczynać od początku” (1 Cel 103). Podtrzy-
mani przez ducha Franciszka i poruszeni jego zachętą, w  czasie 
Rady Plenarnej w Konstancinie-Jeziornej potwierdziliśmy - po-
dobnie, jak uczynili to nasi Bracia w Guadalajara - że osoba Brata-
-w-relacji jest strukturą podstawową naszego Zakonu3: z tej zasad-
niczej przesłanki wypłynęły refleksje, wybory i wskazania, które 
- w odpowiedzi na zlecony nam mandat przez Kapitułę Generalną 
2009 - przedstawiamy w tym dokumencie wszystkim Braciom Za-
konu Braci Mniejszych.

7.  Pragniemy ponadto podzielić się z Wami radością komunii 
braterskiej przeżywanej w Polsce: jako Bracia pochodzący z róż-
nych stron świata, również tych, naznaczonych głębokimi cierpie-
niami i konfliktami, które utrudniają Braciom żyć wiernie postawą 
Mniejszych - dzieliliśmy się łaską naszego powołania i zaangażo-
wania w dawaniu świadectwa sile charyzmatu franciszkańskiego i 
jego wartości profetycznej dla dzisiejszego świata.

Wezwani do komunii braterskiej
Nie zatrzymujcie niczego z siebie dla siebie! (LZ 29)

8.  Fundamentem powołania każdego Brata Mniejszego jest 
wezwanie skierowane do niego przez Boga do życia w komunii z 
Nim, z Braćmi i całym światem, aby „zachowywać świętą Ewan-
gelię Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, 
bez własności i w czystości” (2 Reg 1,1) w naszym czasie i dla na-
szego czasu. Taka jest nasza Reguła i życie (por. KG 1§1; na mocy 
formuły naszej Profesji, por. KG 5).

9.  Jest to wezwanie ściśle osobiste i jest wielką tajemnicą. Może 
być zrozumiane tylko w miarę, jak każdy z nas żyje Ewangelią Je-

3  Wspólnota braterska w misji w świecie, który się zmienia. Dokument Rady 
Plenarnej Zakonu 2001, n. 2.
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zusa Chrystusa, idąc Jego śladami, aż po dojście do punktu, w któ-
rym może powiedzieć: „Razem z Chrystusem zostałem przybity 
do krzyża. Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 
2,19-20). Z tej racji zachęta Brata Franciszka w jego Liście do ca-
łego Zakonu nie przestaje mówić do nas, będąc aktualną i dzisiaj, 
tak jak wtedy, kiedy była napisana: „Nie zatrzymujcie więc niczego 
z siebie dla siebie, aby was całych przyjął Ten, który cały wam się 
oddaje” (LZ 29). 

10. Ta zażyłość, komunia z Chrystusem nie jest dla miłości 
samego Brata, lecz dla miłości Ewangelii. Z tej racji Pan daje mu 
Braci i czyni z niego dar dla nich. W komunii braterskiej my, Bra-
cia, uczymy się co znaczy iść śladami Tego, który przyszedł, aby 
służyć, a nie, aby Mu służono (por. Mt 20,28) oraz dawania sie-
bie wszystkim jako Bracia Mniejsi (por. KG 64). W ten sposób my 
Bracia wzywamy wszystkich ludzi, poprzez świadectwo naszego 
życia jako „Mniejsi”, do uznania swojej godności synów Bożych i 
do odnowienia oblicza ziemi (por. LZ 9; ponadto KG 83 §2 i 87§1).

11. W tej perspektywie komunia, do której jesteśmy wezwani, 
obejmuje tożsamość jedyną każdego Brata jako dziecka Bożego i 
wzywa wszystkich do ofiarowania siebie samych jako daru nawza-
jem dla siebie i jako daru dla świata, zarówno jako Bracia i jako 
Wspólnota (KG 40). Komunia podtrzymuje naszą wolność dzieci 
Bożych i wzywa nas, w tejże samej wolności, do odpowiedzi na 
głos Boga sercem miłosnym, kiedy Bóg mówi do nas poprzez wię-
zy miłości, które dzielimy jako Bracia między sobą i ze światem. 
Komunia wreszcie napełnia nas tą radością, która może wypłynąć 
tylko z osobistej zażyłości z Chrystusem (por. J 15,11), który pro-
wadzi nas swoimi śladami ku życiu oddanemu na służbę wszyst-
kim Braciom i Siostrom, tym, których ubóstwo i ból wznoszą się 
ku niebu jako krzyk, na który Najwyższy odpowiada wysyłając 
nas, Braci Mniejszych.

12. Życie w komunii z Chrystusem, w komunii z Braćmi, ze 
wszystkimi osobami i z całym stworzeniem - jest sercem powoła-
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nia każdego Brata, i dlatego jest fundamentalne dla naszej tożsa-
mości Braci Mniejszych. Komunia przeto jest również fundamen-
talna dla różnych relacji, w jakich każdy z nas żyje jako członek 
Zakonu, szczególnie tych, jakie utrzymujemy z Braćmi, którzy są 
naszymi Ministrami.

Żyć komunią braterską w umniejszeniu (minoritas)
I nikogo nie można nazywać przeorem! (1Reg 6,3)

13. Aby stworzyć tę komunię braterską, Franciszek nazwał 
Braćmi tych, którzy wykonują władzę Ministrów, i ustanowił ich 
sługami innych Braci: „I nikogo nie można nazywać przeorem, 
lecz wszyscy bez różnicy niech nazywają się Braćmi Mniejszymi. 
I jeden drugiemu niech umywa nogi (J 13,14)” (1Reg 6,3-4)4. Ten 
sposób rozumienia władzy w służbie komunii wymaga pielęgno-
wania szczególnego stylu rządzenia ze strony Ministrów Braci 
Mniejszych. Pierwszą i najważniejszą cechą była i pozostaje wy-
raźna czułość matczyna: „Bracia, którzy są ministrami i sługami 
innych Braci, niech odwiedzają i upominają swoich Braci oraz po-
kornie i z miłością niech ich nakłaniają do poprawy, nie wydając 
im poleceń niezgodnych z ich sumieniem i naszą regułą” (2Reg 
10,1).

14. Brat Franciszek w swoich pismach wskazuje nam styl typo-
wo minorycki przeżywania relacji braterskich i władzy „jako słu-
dzy i poddani wszystkim, niosący pokój i  pokorni sercem” (KG 
64), bez przywłaszczania sobie ról i urzędów5. W Regule zatwier-

4  We Wspólnocie braterskiej Św. Franciszka wszyscy Bracia są równi: „Wy 
wszyscy jesteście braćmi. I nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem, bo jeden jest 
wasz Ojciec, który jest w niebie. Ani nie nazywajcie się nauczycielami, gdyż jeden 
jest wasz Nauczyciel, Ten w niebie (Mt 23,8-10)” (1Reg 22,33-35).
5  „Nie przyszedłem, aby Mi służono, lecz aby służyć (por. Mt 20,28) mówi Pan. 
Ci, którzy są postawieni nad innymi, tak powinni się chlubić z tego przełożeń-
stwa, jakby zostali wyznaczeni do obowiązku umywania nóg Braciom. I jeże-
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dzonej czytamy, że „gdziekolwiek Bracia przebywają lub spotkaliby 
się, niech odnoszą się do siebie jak członkowie rodziny. I niech 
jeden drugiemu z zaufaniem wyjawia swoje potrzeby, jeśli bowiem 
matka karmi i kocha syna swego (por. 1Tes 2,7) cielesnego, o ileż 
troskliwiej powinien każdy kochać i karmić swego Brata duchowe-
go” (2Reg 6,7-9; por. także 1Reg 9,10-11). Aby zapewnić wymiar 
relacji i wzajemności, Franciszek zastrzega dla siebie tytuł „matki”, 
a nie „ojca”, kiedy pisze do Brata Leona, aby oznajmić mu swoją 
wolę (por. LL 3), a w Regule dla pustelni organizuje życie Braci na 
bazie zmiany ról między matkami i synami (por. Pust 1-2)6.

15. Dlatego możemy powiedzieć, że Franciszek istotnie ro-
zumie władzę jako służbę i  troskę, jako rodzenie Braci do życia 
Ewangelią: „I ministrowie, i słudzy niech pamiętają, że Pan mówi: 
nie przyszedłem, aby Mi służono, lecz aby służyć (Mt 20,28), i że 
troska o dusze Braci została im powierzona. Jeśliby który z nich 
zginął z ich winy i przez ich zły przykład, będą musieli w dzień 
sądu zdać rachunek (por. Mt 13,36) przed Panem Jezusem Chry-
stusem” (1Reg 4,6). Czy także brak tej postawy relacji między nami 
Braćmi nie będzie powodem powstawania w naszym życiu zbyt 
wielu konfliktów międzyosobowych, słabego poczucia zaufania 
i przynależności oraz trudności w dochowaniu wierności i wy-
trwałości, jak to ukazało opracowanie na temat „Sytuacji Zakonu 
dzisiaj”, przedstawione w czasie Rady Plenarnej? Uczyńmy jeszcze 
więcej miejsca w naszych wspólnotach dla wzajemnej troski, de-
likatności i miłosierdzia, uważając List Franciszka do Ministra za 
wzór traktowania i rozwiązywania konfliktów.

16. Inną istotną charakterystyką tego stylu umniejszenia jest 

li utrata przełożeństwa zasmuca ich bardziej niż utrata obowiązku umywania 
nóg, tym więcej napełniają sobie trzos z niebezpieczeństwem dla duszy (por. J 
12,6)” (Np 4).
6  Również Klara odczytuje swoją relację z Franciszkiem opowiadając o wizji, w 
której Święty, jak matka, karmi ją, dając jej mleko ze swojej piersi (por. Proces 
kanonizacyjny św. Klary 3,28).
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jego radykalny duch otwarcia. Ministrowie mają być całkowicie do 
dyspozycji swoich współbraci: „Ministrowie zaś niech ich przyj-
mą z miłością i dobrocią i niech im okażą tak wielką serdeczność, 
aby Bracia mogli z nimi rozmawiać i postępować jak panowie ze 
swoimi sługami. Tak bowiem powinno być, aby ministrowie byli 
sługami wszystkich Braci” (2Reg 10,5-6). Jesteśmy przekonani, 
że „jeśli władza jest wykonywana ewangelicznie, powinna prowa-
dzić nas do lepszego zrozumienia i praktyki słuchania, to znaczy 
do większego doświadczenia minoritas”7.

17. Franciszek w swym rozumieniu władzy, jako służby nie był 
naiwnym idealistą. W Regule tak oto zachęca Braci do relacji ze 
swoimi Ministrami: „Bracia zaś, którzy są podwładnymi, niech 
pamiętają, że dla Boga wyrzekli się własnej woli. Dlatego nakazuję 
im stanowczo, aby byli posłuszni swoim ministrom we wszystkim, 
co przyrzekli Panu zachowywać, a co nie sprzeciwia się ich sumie-
niu i regule naszej” (2Reg 10,2-3; por Np 3). Nadużycie w komunii 
braterskiej pochodzi nie tylko ze strony Ministrów, którzy uważają 
się za „wyższych”, ale także od Braci, którzy zapomnieli, że przy-
łączyli się do wspólnoty Braci, aby razem z nimi kroczyć śladami 
Tego, który nie przyszedł, aby pełnić swoją wolę, lecz wolę Tego, 
który Go posłał (por. J 6,38). Tak więc Franciszek wzywa wszyst-
kich Braci, tak Ministrów, jak i Braci, którym służą, aby żyli w re-
lacji obustronnej i wzajemnej jedni z drugimi (por. KG 45§§ 2-3). 
Styl typowy Braci Mniejszych w przeżywaniu władzy i posłuszeń-
stwa - chciany przez Franciszka, dojrzały w ciągu ośmiu wieków i 
usankcjonowany w naszym ustawodawstwie - został ostatnio za-
proponowany przez Kościół całemu życiu konsekrowanemu8.

18. Władza u Braci Mniejszych jest w służbie komunii Braci 
między sobą, ze światem i w końcu z Bogiem, który wezwał nas do 

7  Fr. Michael Perry, Przyszłość naszych struktur, n. 9.
8  Por. Posługa władzy i Posłuszeństwo. Instrukcja Kongregacji ds. Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rzym 2008, nn. 
25-26; por. także Perfectae caritatis n.14; Vita Consecrata, n. 43.
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życia świętą Ewangelią naszego Pana Jezusa Chrystusa (por. KG 
45§ 1). Gdy ta władza jest wykonywana dobrze, czyni zdolnymi 
nas, Braci, do stawania się my sami językiem, którym możemy gło-
sić zbawczą miłość Boga w Chrystusie. Istotnie, jak Franciszek, tak 
i my, Bracia Mniejsi, nie jesteśmy wezwani dla naszej miłości, ale 
dla miłości Boga i aby przyczyniać się do komunii wszystkich i 
całego stworzenia w życiu Boga Trójcy (por. J 17,18-23).

19. Wspólnota braterska wczoraj i dzisiaj, ma w Kapitule (Ge-
neralnej i Prowincjalnej) najwyższy wyraz służby władzy i wzajem-
nego posłuszeństwa. My Bracia, wsłuchując się w wolę Boga, który 
nas powołał i posyła nas, aby Go głosić, z okazji kapituł doświad-
czamy rozpoznawania i dzielenia się tym, co podoba się Panu. Taki 
jest sens odbywania Kapituł z okazji święta Pięćdziesiątnicy: nasze 
życie jest życiem z Ducha i w Duchu, które przeżywa władzę i po-
słuszeństwo w odpowiedzi Temu, który „pierwszy nas umiłował” 
(1J 4,19). Święto Pięćdziesiątnicy jako „okoliczność” i Porcjunkula 
jako „miejsce” odbywania Kapituł9, są także dla nas dzisiaj - jak w 
zamierzeniach Franciszka, zadaniem i stosowną okazją, aby przyj-
rzeć się ponownie naszej tożsamości i naszemu powołaniu i misji 
- w świetle Ducha Pańskiego i pytań, jakie dzisiejszy kontekst kul-
turowy i społeczny kierują do nas. Oby nasza wspólnota braterska 
mogła przeżyć odnowioną „Pięćdziesiątnicę franciszkańską”, która 
by rozpaliła w nas miłość do naszej forma vitae i otworzyła nas, 
aby nieść wszystkim, wspaniałomyślnie i z entuzjazmem, „radość 
Ewangelii”10.

9  Por. 1Reg 5,4; 18,2; 2Reg 8,2.5; List do ministra, 13.21; KG 188.
10  Por. Evangelii nuntiandi. Adhortacja apostolska Ojca Świętego Franciszka o 
głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, Rzym 2013.
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Narzędzia komunii braterskiej
Nie wolno również Braciom piastować władzy ani panować 

nad nikim, zwłaszcza nad współbraćmi (1Reg 5,9)

20. Podczas spotkania w Konstancinie-Jeziornej dzieliliśmy 
się radością „nowego wina”, które Pan nam dał w swojej Osobie 
i Ewangelii. Jest to dar nie tylko dla nas, ale uczyniony nam dla 
innych. Dlatego trzeba, aby wino zawsze nowe Ewangelii i naszej 
formy życia miało „nowe bukłaki”, struktury nowe czy odnowione, 
żeby były w służbie integralnego powołania Braci oraz żeby wspie-
rały i ułatwiały animację i wierność naszemu byciu Braćmi-w-mi-
sji dla innych.

21. W naszej pracy mieliśmy jako punkt odniesienia Instru-
mentum laboris, które prowadziło nas w refleksji nad problema-
tyką ogólną dotyczącą zarządzania Zakonem, we wspólnym prze-
konaniu, że struktury muszą być w służbie komunii i poczuciu 
przynależności do Zakonu: nie chodzi o tę czy tamtą Prowincję, tę 
czy tamtą Konferencję, ale o charyzmat i misję Zakonu11. Istotnie, 
naszą „główną troską jest zapewnienie ciągłej obecności naszego 
charyzmatu, a nie przetrwanie istniejących struktur”12.

22. Jak Franciszek i jego pierwsza fraternitas wsłuchiwali się w 
głos Pana i wymogi ich czasów, tak nasz Zakon nie przestawał czy-
nić przez osiem wieków historii. W ten sam sposób chcemy także 
my dzisiaj dostosować nasze struktury zarządzania i animacji, aby 
pomogły nam „żyć lepiej naszym charyzmatem w sposób zarów-
no wierny, jak i kreatywny”, i aby „sprzyjały większej komunika-
cji, współpracy, współodpowiedzialności, kreatywności i komunii 
między Braćmi na poziomie poszczególnych Jednostek i w całym 

11  Instrumentum laboris, n. 3.5.
12 Reorganizacja i restrukturyzacja. Subsydium Definitorium Generalnego 
OFM, Rzym 2011, s. 5.
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Zakonie”13. Braterska dyskusja i podjęte decyzje miały zawsze na 
uwadze sposób, w jaki Franciszek rozumiał władzę: nie jako „wy-
konywanie mocy i panowania nad Braćmi, rzeczywistości, które 
nie są ani ewangeliczne, ani ludzkie”14, lecz istotnie jako „obecność 
znaczącą, fundamentalną i posługę Braciom”15.

23. Przechodząc do konkretu, Rada Plenarna Zakonu postawi-
ła sobie pytanie: kto może być dobrym Definitorem Generalnym? 
To znaczy, jakie są kryteria wyboru Definitora Generalnego? Na 
podstawie jakich kryteriów są oni wybierani? Jakie są wymagane 
przymioty? Biorąc zawsze pod uwagę to, że nie istnieje Definitor 
„doskonały”, ale Definitor „możliwy”, oto niektóre cechy zaczerp-
nięte z poprzednich dokumentów (por. SG 149 §1), które nakreśla-
ją profil Definitora Generalnego:

Definitor Generalny ma wcześniejsze doświadczenie anima-
cji i zarządzania, posiada niektóre umiejętności i przymioty, któ-
re czynią go przydatnym w służbie Zakonowi i zdolnym do życia 
we Wspólnocie międzynarodowej i pracy w grupie (por. SG 149 
§2); jest osobą dyspozycyjną do zmiany, na poziomie osobistym 
i strukturalnym tak, aby pomagać w odnowie Zakonu i zapewnić 
Definitorium pewną sprawność i elastyczność pracy. Definitor 
Generalny musi także posiadać dobrą znajomość kultur. Oprócz 
swojego własnego języka pochodzenia, musi rozumieć i umieć wy-
słowić się przynajmniej w jednym z trzech języków urzędowych 
Zakonu, to znaczy po włosku, hiszpańsku lub angielsku (por. SG 
149 §2).

Definitorzy Generalni: „wybrani dla całego Zakonu mają 
przede wszystkim służyć radą Ministrowi Generalnemu w tym, co 
dotyczy życia i misji Zakonu, a także wypełniać zadania specjalne 
powierzone im przez tegoż Ministra Generalnego oraz ożywiać ży-
cie ewangeliczne w obrębie Jednostek i w regionach Zakonu” (SG 

13  Fr. Michael A. Perry, Przyszłość naszych struktur, n. 8.
14  Tamże, n. 8.
15  Instrumentum laboris, n. 2.1.4.
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150). Ponadto, mają towarzyszyć regionom geograficznym i kultu-
rowym powierzonym ich trosce, czyli:

a.  wskazać i nawiązać kontakt z kandydatem do posługi Wizy-
tatora Generalnego;

b.  przygotować syntezę relacji końcowej przesłanej przez Wi-
zytatora Generalnego, aby przedstawić ją Definitorium Ge-
neralnemu;

c.  dostarczyć Ministrowi Generalnemu, po dyskusji na Defini-
torium, szkic listu, który prześle Jednostce po wizytacji;

d.  motywować Ministrów Prowincjalnych, Kustoszów i wszyst-
kich Braci, aby współpracowali poprzez i wsparcie osobowe i 
ekonomiczne w utrzymaniu Domów zależnych od Ministra 
Generalnego (por. SG art. 24 i 117-118);

e.  koordynować wizyty Ministra Generalnego w Jednostkach i 
Konferencjach (czas, sposób, miejsce itd.) i towarzyszyć mu 
podczas wizyty;

f.  tworzyć i troszczyć się o archiwum strefy geograficznej czy 
kulturowej jego kompetencji.

24. Odnośnie Definitorium Generalnego jako „rady Ministra 
Generalnego” (KG 202 §1), Rada Plenarna Zakonu podkreśliła 
niektóre cechy, które mają stanowić także główne kryterium w po-
dejmowaniu decyzji kapitulnej.

Międzynarodowość Definitorium. 

„Kryterium międzynarodowości musi być brane pod uwagę 
przy wyborze Definitorów, ponieważ Zarząd Generalny Zakonu 
musi wyrażać, na ile to możliwe, różnorodność etniczną, kulturo-
wą i geograficzną Zakonu” (Rada Plenarna Zakonu 2001, Doku-
ment końcowy, Propozycje i orientacje, II, 27).

Reprezentacyjność. 

Jest ważne, aby w sytuacji obecnej mieć na uwadze liczbę Braci 
i Jednostek. Definitor spełnia funkcję łącznika „w dwóch kierun-
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kach”: między Zarządem centralnym i  bazą Zakonu: przekazuje 
orientacje i wskazania Zarządu Braciom, Zarządowi natomiast 
przekazuje informacje o sytuacji powołaniowej Braci i Jednostek. 
Funkcja ta jest bardzo ważna, ponieważ jest skuteczną posługą ko-
munii wewnątrz Zakonu.

Poczucie przynależności. 

Przez profesję zakonną weszliśmy do rodziny, którą jest Zakon, 
aby żyć według projektu życia zawartego w Regule i Konstytucjach 
Generalnych. Prowincja jest częścią tej rodziny i nie może kroczyć 
oddzielnie, ani pretendować do odosobnionej interpretacji chary-
zmatu, należąc do Zakonu zatwierdzonego przez Kościół, a nie do 
federacji Prowincji. W tym sensie, wybrani do Zarządu Zakonu, 
muszą reprezentować nie tylko odnośne Konferencje, ale muszą 
mieć bardziej ogólne poczucie Wspólnoty uniwersalnej. Przynale-
żą zarówno do Konferencji, jak i do Wspólnoty, którą jest Zakon 
i dla którego zarządu są wezwani.

Towarzyszenie. 

Należy towarzyszyć młodym i starszym; struktury mają funkcję 
towarzyszenia, pomocy poszczególnym Braciom. „Strukturą pod-
stawową Zakonu jest pojedynczy Brat «poruszony przez Ducha» 
( 1Reg 2,1). Jesteśmy przekonani, że ten Duch, który jest więzią 
doskonałości (Kol 3,14; RegKl 10,7) i źródłem projektu ewange-
licznego, pobudza Brata do stawania się Bratem-w-relacji, osobą 
zdolną do złączenia własnego powołania z  powołaniem innych, 
także w sytuacjach napięcia” (RPZ 2001, Dokument końcowy, Za-
sady inspirujące n. 2).

25. Rada Plenarna Zakonu zatwierdziła dwie grupy sugestii, 
które mają różną wartość i są zamieszczone w dwóch częściach, a 
mianowicie: 
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a)  Decyzje „odnośnie do liczby i sposobu wyboru Definitorów 
Generalnych, które zaczną obowiązywać, ad experimentum, 
na Kapitule Generalnej 2015” (Kapituła Generalna 2009, 
Mandat 45).

b)  Propozycje zmian w niektórych strukturach, które zostaną 
przedstawione Kapitule Generalnej 2015, ażeby stały się 
ewentualnymi decyzjami kapitulnymi.

Mimo, że propozycje mogą wydawać się zbyt „techniczne”, 
są one jednak ukierunkowane na otwarcie naszych istniejących 
struktur, aby zastanowić się nad ich zasadniczym celem i dać nowy 
impuls i odnowiony entuzjazm do współpracy w Zakonie, do ko-
munikacji między Braćmi, do otwarcia się na nasz świat w ciągłej 
zmianie, do misji niesienia wszystkim daru Ewangelii, ponaglani 
przez ewangeliczny wymóg „wina nowego w nowych bukłakach” 
(Mt 9,17).
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I. DECYZJE

Liczba Definitorów Generalnych

1. Na Kapitule Generalnej wybiera się Definitorów General-
nych w liczbie ośmiu, pochodzących:
• 3 z Konferencji Europy (UFME)
• 2 z Konferencji Ameryki Łacińskiej (UCLAF)
• 1 z Konferencji Anglojęzycznej 
• 1 z Konferencji Afrykańskiej
• 1 z Konferencji Azji (FCAO)

Sposób wyboru

2. Przy wyborze Definitorów Generalnych na Kapitule będzie 
się postępować według następujących procedur:

• Każda Konferencja przedstawi Sekretariatowi Kapituły Gene-
ralnej, w ustalonym czasie, dwóch kandydatów na urząd Defi-
nitora Generalnego.

• Wraz z przekazaniem nazwisk kandydatów Sekretariatowi Ge-
neralnemu dołączy się curriculum vitae, przedstawienie przy-
miotów specyficznych, które odnoszą się do proponowanej po-
sługi oraz główne motywacje ze strony Konferencji Ministrów 
Prowincjalnych.

• Nazwiska kandydatów, z odnośnymi curriculum vitae, będą do-
starczone uprawnionym do głosowania (vocales) miesiąc przed 
Kapitułą Generalną.

• W czasie Kapituły Generalnej, Bracia Kapitulni pochodzący z 
każdego regionu Zakonu wyznaczą kandydatów według nastę-
pującego rozmieszczenia liczebnego Braci:

a. Strefa europejska przedstawi 6 (sześciu) kandydatów.
b. Strefa latynoamerykańska przedstawi 4 (czterech) kandydatów.
c. Strefa anglojęzyczna przedstawi 2 (dwóch) kandydatów.
d. Strefa afrykańska przedstawi 2 (dwóch) kandydatów.
e. Strefa azjatycka przedstawi 2 (dwóch) kandydatów.
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II. PROPOZYCJE

Wybór Brata niekleryka profesa uroczystego 
jako pełnoprawnego członka Kapituły Generalnej

1. Każda Konferencja Ministrów Prowincjalnych wybierze jed-
nego Brata niekleryka, jako pełnoprawnego członka Kapituły Ge-
neralnej (por. SG 142 §3). Z Konferencji liczących więcej niż 500 
profesów uroczystych będzie wybrany drugi Brat niekleryk z każ-
dej Konferencji, aby nadać większego znaczenia reprezentacyjno-
ści Braci niekleryków.

2. Każda Konferencja niech ustali sposoby wyznaczania Brata 
niekleryka (czy Braci niekleryków), który (którzy) będzie uczest-
niczył (czy będą uczestniczyli) w Kapitule Generalnej.

Minister Generalny 

Kadencja urzędu

3.  Urząd Ministra Generalnego trwa sześć lat i może być po-
nowiony na dalsze sześć lat. Do reelekcji jest wymagana większość 
kwalifikowana (2/3 głosujących w pierwszym głosowaniu).

Wakat urzędu

4.  W przypadku wakatu urzędu Ministra Generalnego w 
„pierwszym trzechleciu” jego mandatu, Minister zostaje wybra-
ny według norm aktualnych w przeciągu dwóch miesięcy (por. KG 
201), ale po uprzedniej konsultacji i uprzednim przedstawieniu 
kandydatów ze strony Konferencji. Jeśli urząd wakuje w „drugim 
trzechleciu”, urząd obejmuje Wikariusz Generalny ad complen-
dum sessennium.
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Wizyty w poszczególnych Jednostkach

5.  Minister Generalny w czasie sześcioletniej kadencji niech 
odwiedzi możliwie wszystkie Jednostki Zakonu, programując 
dla każdej wizyty czas odpowiedni i wystarczający. Aby lepiej to 
wypełnić - ze względu na wartość, jaką wizyta ma w umacnianiu 
poczucia przynależności do Zakonu oraz w dawaniu zaufania i 
nadziei Braciom - ważne jest odpowiednie przygotowanie wizyty. 
Dlatego ustala się, aby Definitorium Generalne i Urzędy Kurii Ge-
neralnej współpracowały w przygotowaniu wizyty, określając treść 
i tematy do poruszenia w dialogu z Jednostką.

Jednostki i Domy zależne

6.  Jednostki i Domy zależne „bezpośrednio” od Ministra Gene-
ralnego niech będą powierzone w „zarządzanie zwyczajne” odpo-
wiedzialności Wikariusza Generalnego tak, aby „ułatwić” posługę 
samego Ministra Wspólnocie uniwersalnej.

7.  Definitorium Generalne niech ustanowi Komisję do bada-
nia problematyki prawnej (cywilnej i karnej) Domów i Jednostek 
zależnych bezpośrednio od Ministra Generalnego, w celu ochrony 
Zakonu i samej osoby Ministra Generalnego.

Minister Prowincjalny i Kustosz

Kadencja urzędu

8.  Proponuje się modyfikację art. 182 SG, to jest: Minister Pro-
wincjalny może być ponownie wybrany na drugą kadencję sze-
ścioletnią, ale pod warunkiem, że uzyskał większość kwalifikowa-
ną (2/3 głosujących w pierwszym głosowaniu).

9.  Kadencja Kustosza Kustodii samodzielnej jest zrównana z 
kadencją Ministra Prowincjalnego.
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Formacja Ministrów Prowincjalnych i Kustoszów

10.  Definitorium Generalne niech kontynuuje organizowanie 
spotkań formacyjnych dla nowych Ministrów Prowincjalnych i 
Kustoszów na początku ich mandatu.

11.  Definitorium Generale niech przewidzi, w czasie trwania 
mandatu weryfikację pełnionej posługi.

Konferencje Ministrów Prowincjalnych

Struktura Konferencji

12.  Kapituła Generalna niech wyjaśni „rolę strukturalną” 
Konferencji, wychodząc od tego, co jest zapisane w Konstytucjach 
Generalnych (art. 227 §1).

Skład Konferencji

13. Przy erygowaniu czy restrukturyzacji jakiejś Konferencji 
Ministrów Prowincjalnych i Kustoszów, Definitorium Generalne 
może uchylić normę odnoszącą się do minimalnej liczby Jedno-
stek przewidzianych przez art. 200 §4 SG, pod warunkiem, żeby 
sama Konferencja składała się z przynajmniej 500 profesów uro-
czystych.

Czas trwania mandatu Przewodniczącego Konferencji

14. Dla polepszenia jakości animacji Konferencji czas trwania 
mandatu Przewodniczących niech będzie, dla wszystkich trzy lata.

Przewodniczący Konferencji

15.  Proponuje się ponadto weryfikację art. 204 §2 SG, tak aby 
Przewodniczącymi Konferencji mogli być Minister Prowincjalny 
lub Kustosz (zarówno Kustodii samodzielnej, jak i zależnej).
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16. Zgodnie z przepisem art. 201b SG, Przewodniczący Kon-
ferencji, na spotkaniach z Definitorium Generalnym, niech będą 
konsultowani w sprawach większego znaczenia dla Zakonu. 

Sekretariaty i urzędy Kurii Generalnej 

Refleksja na temat Sekretariatów, 
Urzędów Kurii i Rad międzynarodowych

17. Definitorium Generalne niech zweryfikuje aktualną sytuację 
dwóch Sekretariatów Generalnych (Formacji i Studiów oraz Misji i 
Ewangelizacji) i innych Urzędów Kurii, biorąc pod uwagę nowe wy-
miary i pełnomocnictwa przydzielone im przez Zakon, ponownie 
nakreślając ich strukturę, naturę, skład, cele i ich funkcjonowanie. 
Do tej rewizji należy włączyć także odnośne Rady międzynarodowe. 

Sekretariat Generalny Formacji i Studiów

18. W ramach Sekretariatu Generalnego Formacji i Studiów 
Definitorium Generalne niech ustanowi funkcję Moderatora 
Generalnego ds. Formacji ciągłej, ze specyficznym celem anima-
cji Konferencji i Jednostek, i niech zwróci szczególną uwagę na 
Ośrodki studiów w Zakonie.

Sekretariat Generalny Misji i Ewangelizacji

19.  Za wskazaniem Definitorium Generalnego Sekretariat Ge-
neralny Misji i Ewangelizacji niech wspiera powołania misyjne i 
politykę „nowych” misji i „obecności” w  Zakonie oraz pobudza 
refleksję nad naszą obecnością w świecie, by była ona jeszcze bar-
dziej profetyczna.

Kapituła Generalna 2015

Tematy

20. Kapituła Generalna 2015 niech podejmie niewiele tema-
tów „jasnych” i „dobrze określonych”.
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21. Tematy do „wzięcia pod uwagę” na Kapitule Generalnej 
niech będą zgrupowane w następujących blokach tematycznych:

-  tożsamość Zakonu: życie zjednoczenia z Bogiem, braterstwo i 
umniejszenie;

-  rady ewangeliczne - śluby: refleksja w świetle Magisterium Ko-
ścioła, biorąc pod uwagę kulturę i aktualne wyzwania;

-  formacja: formacja ciągła, formacja w służbie władzy i formato-
rów, formacja do misji;

-  obecność w świecie - ewangelizacja: zwrócenie uwagi na ludzi z 
marginesu, świadomość społeczną, polityczną, misyjną i ewan-
gelizacyjną, nowe obecności, doświadczenie parafialne pro-
fetyczne, interkulturowość, dialog międzyreligijny.

Instrumentum laboris

22. Byłoby dobrze, aby pracom Kapituły Generalnej towarzy-
szyło specyficzne Instrumentum laboris, odrębne od relacji Mini-
stra Generalnego, które przygotuje i ukierunkuje refleksję Kapitu-
ły. 

23. Dobrze, żeby ustalenia, które Kapituła Generalna podej-
mie, były nieliczne, możliwe do zrealizowania i odpowiednio uza-
sadnione.

Studium „międzydyscyplinarne”

24. Rada Plenarna Zakonu sugeruje Definitorium Generalne-
mu, angażując różne Jednostki Zakonu, kontynuowanie refleksji 
nad podjętą pracą wielodyscyplinarną, opracowując korelację in-
terpretacyjną danych w oparciu o własną strukturę wartości na-
szego życia i misji, której rezultat powinien być przedstawiony na 
Kapitule Generalnej 2015.

25. Definitorium Generalne, angażując różne Jednostki Zako-
nu, niech kontynuuje refleksję nad studium międzydyscyplinar-
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nym Zakonu, korelując je z relacjami Wizytatorów Generalnych i 
studium socjologicznym nad stanem Zakonu.

Siedziba Kapituły Generalnej 2015

26. Najbliższa Kapituła Generalna Zakonu Braci Mnieszych w 
2015 roku odbędzie się w Asyżu, przy Porcjunkuli - Santa Maria 
degli Angeli (Matka Boża Anielska), Włochy.
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Przyszłość naszych struktur 
w służbie wspólnoty i misji

1.  Za każdym razem, gdy guru siadał do sprawowania kultu 
razem ze swoimi studentami, kot ashramu pokazywał się, aby 
ich rozpraszać, dopóki guru nie polecił przywiązać go do drze-
wa, podczas gdy wspólnota ashramu trwała na modlitwie. Kiedy 
guru umarł, kota nadal przywiązywano do tego samego drzewa 
w godzinie kultu. Kiedy kot zdechł i kiedy także drzewo uschło, 
inny kot został przyniesiony do ashramu i nowe drzewo zosta-
ło zasadzone, aby mieć pewność, że polecenie guru jest wiernie 
zachowane w czasie kultu. Minęły wieki i zostały napisane przez 
uczonych naśladowców guru liczne traktaty na temat znaczenia 
liturgicznego wiązania „świętego kota” do „świętego drzewa”, kie-
dy jest sprawowany kult (por. Anthony de Mello, Śpiew ptaków. 
Okruchy mądrości w wielkich religiach, 1986).

„Jeśli chcesz zbudować statek, nie gromadź ludzi, aby zbierać 
drewno i wyznaczać zadania, ale naucz ich nostalgii za morzem 
otwartym i bezkresnym” (Antoine de Saint-Exupery).

„Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego 
my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?». 
Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan 
młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana 
młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego 
sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze robi 
się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukła-
ków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki 
się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak 
jedno i drugie się zachowuje»” (Mt  9,14-17).

2. Najdrożsi Bracia zgromadzeni tutaj w Polsce, w Konstan-
cinie, ze wszystkich stron świata franciszkańskiego: Niech Pan ob-
darzy Was pokojem!
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W imieniu Definitorium Generalnego i wszystkich Braci, któ-
rzy pełnią posługę dla Zakonu w Kurii Generalnej, pragnę wyra-
zić moją wdzięczność Bogu za dar Ewangelii, osobę Jezusa, który 
przez Wcielenie złączył się z nami, a poprzez forma vitae, przed-
stawioną przez naszego Serafickiego Ojca Świętego Franciszka, 
wzywa nas do pójścia za Nim, jako uczniowie i  Bracia „Naj-
mniejsi”, na drodze wiary. Dar Ewangelii jest u początku naszego 
powołania i naszej braterskiej Wspólnoty (por. NdE 7). Ponadto, 
dziękuję Bogu za dar Braci: za każdego z was, obecnych tu na 
Radzie Plenarnej Zakonu, i za wszystkich Braci jednej i uniwer-
salnej Wspólnoty Zakonu Braci Mniejszych, do której należymy 
na mocy naszej profesji zakonnej.

Priorytety, które kierują naszą Wspólnotą ewangeliczną

3. Podstawową odpowiedzialnością wszystkich Braci Zakonu, 
a w sposób szczególny wszystkich Ministrów jest przypominanie 
sobie nawzajem natury naszego powołania i naszej tożsamości 
Braci Mniejszych, którzy starają się „w każdej chwili i wydarzeniu 
uznać Ewangelię wraz z jej najbardziej radykalnymi wyzwaniami, 
jako podstawę naszego życia codziennego i jako jedyne kryterium 
naszego działania” (Rozpocząć na nowo od Ewangelii, wytyczne do 
animacji na lata 2010-2015, Rzym 2010, s. 4), pozwalając, aby lo-
gika i postawa Jezusa stały się naszymi („To dążenie niech was oży-
wia; ono też było w Chrystusie Jezusie” Flp 2,5). Na mocy Chrztu 
jesteśmy ludźmi wiary, zakorzenionymi w głębokiej i dynamicznej 
relacji z Chrystusem. Poprzez profesję zakonną odpowiadamy na 
dar powołania Bożego „w posłuszeństwie, bez własności i w czy-
stości”, jak jest to wyrażone w naszej Regule i Konstytucjach Gene-
ralnych. Żyjemy w pełni naszą profesją zakonną przede wszystkim 
w kontekście Wspólnoty braterskiej, to znaczy w dzieleniu naszego 
życia z innymi Braćmi, którzy przyjęli to samo zadanie i którzy 
pragną komunii z Bogiem i z innymi. Nasza Wspólnota braterska 
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staje się trampoliną skoku do  kroczenia przez świat jako Bracia 
„Najmniejsi”, otwierając siebie i nasze Wspólnoty na natchnienia 
Ducha, który pobudza nas do pójścia na peryferie; Papież Franci-
szek nazywa je peryferiami egzystencjalnymi, które obejmują „pe-
ryferie tajemnicy grzechu, bólu, niesprawiedliwości, ignorancji… 
myśli, wszelkiej nędzy” („L’Osservatore Romano”, 28.03.2013). Je-
steśmy wezwani do głoszenia Dobrej Nowiny, którą otrzymaliśmy 
i przyjęliśmy sercem, w której złożyliśmy naszą nadzieję i którą 
dzielimy się razem, jako Bracia, zjednoczeni umysłem i sercem. W 
naszym specyficznym sposobie życia franciszkańskiego jesteśmy 
wezwani, aby dzielić się tą Dobrą Nowiną, oddając się zwłaszcza 
na służbę ubogim, będącym na marginesie, migrantom - idąc po 
dwóch w duchu wspólnej wiary, którą dzieli się z innymi. Tak więc 
nasze radykalne zaangażowanie dla Ewangelii, uznanie daru Braci 
i podjęcie życia „bez własności” przygotowują nas do misji ewan-
gelicznej, którą Bóg nam powierza i którą przyjmujemy w duchu 
umniejszenia i ewangelicznego życia wędrownego.

Wspólnota uniwersalna

4. Jednym z głównych tematów w życiu i w pismach Francisz-
ka jest dar Braci. Dla Franciszka Brat, a przez niego cała Wspól-
nota, jest darem i łaską w wydarzeniu zbawczym świętego, miłego, 
słodkiego, pokornego, darzącego pokojem Brata Jezusa Chrystusa 
(por. 2LW 56). Dlatego Brat jest darem Pana, w którym On daje 
siebie i czyni się obecnym (por. Wy wszyscy jesteście braćmi, Rzym 
2002, s. 20). Dla nas Braci w życiu ewangelicznym, dar wspólnoty 
braterskiej jest locus privilegiatus, w którym i przez które Bóg czyni 
swoje cuda. „Wspólnota braterska jest naszą formą bycia w świecie 
i w Kościele. […] Dar i zaangażowanie, Wspólnotę przyjmuje się, 
ale także buduje się jako wezwanie boskie i rzeczywistość ludzką 
(Wy wszyscy jesteście braćmi, s. 2). Jest rzeczą jasną, że w Regule 
niezatwierdzonej, w Testamencie, w Napomnieniach i wszędzie w 
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pismach Franciszka Bracia są uważani jako Boże dary i są także 
darem nawzajem jeden dla drugiego i dla świata (por. Wy wszyscy 
jesteście Braćmi, s. 20 n., 40 n.; Niosący dar Ewangelii, s. 7-9).

5.  Na mocy powołania ewangelicznego i profesji zakonnej my 
wszyscy uczestniczymy w jednej, zjednoczonej i uniwersalnej ro-
dzinie lub Wspólnocie braterskiej. Staje się coraz bardziej jasnym 
dla wielu z nas, Braci Zakonu, że istnieje napięcie między naszą 
tożsamością członków Wspólnoty uniwersalnej i tożsamością na-
szej przynależności do specyficznej Jednostki Zakonu, czyli do ja-
kiejś Prowincji, Kustodii czy Fundacji. To napięcie, prawdopodob-
nie, jest konieczne i samo w sobie nie musi być negatywne. Wszy-
scy mamy wzrastać w poczuciu przynależności, potrzebujemy 
zakotwiczenia, możliwości zakorzenienia naszego życia, złożenia 
nadziei w instytucji i grupie osób, które uważamy, że mogą nam 
pomóc w osiągnięciu tego, do czego Bóg nas wzywa. Jednakże, jeśli 
jakaś poszczególna Jednostka zamyka się w sobie, jeśli jakaś Pro-
wincja, Kustodia czy Fundacja traci poczucie Wspólnoty uniwer-
salnej, w której złożyliśmy naszą profesję zakonną, jeśli już nie roz-
wija się świadomości zaangażowania w misję ewangelizacyjną, we 
wszystkich tych przypadkach kończy się na osłabieniu czy nawet 
wynaturzeniu naszej tożsamości franciszkańskiej i eklezjalnej. Jeśli 
nasza tożsamość jest zakorzeniona w Bogu i jeśli nasze wspólnoty 
braterskie są miejscami, w których troszczy się o integralny rozwój 
ludzki - rozwój osoby i wspólnoty osób, Braci, jako odpowiedzi na 
łaskę Bożą - na pewno będziemy prowadzeni przez Ducha Boże-
go do otwarcia naszego życia osobistego, naszych Wspólnot lokal-
nych i naszych Prowincji, Kustodii czy Fundacji na działanie Boże 
na poziomie Wspólnoty uniwersalnej.

6.  Ta tendencja czy pokusa zamknięcia się w sobie, obec-
na również w życiu zakonnym i w Kościele, może prowadzić do 
ujarzmienia życia ewangelicznego, pozbawiając je intuicji ewan-
gelicznej Franciszka, to znaczy jego możliwości przemieniającej. 
Intuicja charyzmatyczna, przestrzeń dla pewnej kreatywności 
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ewangelicznej, która z jednej strony respektuje, a z drugiej stawia 
wyzwanie formie i strukturze, musi zawsze znajdować miejsce i 
wyrażać w obrębie naszej wspólnoty ewangelicznej swoją zdolność 
prowokowania pewnego „kryzysu”, czyli pęknięcia w murze jakie-
gokolwiek możliwego samozadowolenia i każdego ruchu, który po 
prostu prowadzi do usadowienia się w „status quo”. Intuicja cha-
ryzmatyczna będzie zawsze i niezbędnie obecna, jeśli nasze życie 
będzie otwarte na działanie Ducha Bożego i jeśli będziemy żyli w 
postawie i zdolności ciągłego rozpoznawania dynamizmu Boga, 
który ma miejsce w naszym Zakonie, w Kościele i w świecie. To 
w żaden sposób nie neguje wielkich dzieł, które Bóg czyni w i po-
przez życie i zwyczajną działalność misyjną Braci w naszych Jed-
nostkach i Zakonie. Wierzymy i ufamy, że Bóg działa pośród nas, 
w naszych aktualnych strukturach, takich, jakie są, i w życiu tych, 
którzy zostali wezwani do specyficznej służby zarządzania, anima-
cji (te dwa wymiary są nierozdzielne) wewnątrz Zakonu i także w 
służbie Ludowi Bożemu.

7.  Niedawnym studium socjologiczne nad stanem Zakonu, 
poprzez kwestionariusz, na który odpowiedziało 148 Braci z ca-
łego Zakonu, i którego rezultaty będą przedstawione w trakcie 
obrad Rady Plenarnej, ukazuje rosnący niepokój wśród Braci, co 
do zdolności aktualnych struktur i ról posługi i służby, wykony-
wanych przez Braci, by móc dalej prowadzić skuteczną animację, 
rodzącą życie, pasję dla Ewangelii oraz komunię z Kościołem i ze 
światem. Wielu Braci zaznaczyło w kwestionariuszu, że sposób 
wykonywania posługi i służby w obrębie życia Zakonu nie zawsze 
pomaga w rozwijaniu głębszego doświadczenia wiary, komunii z 
Bogiem i z Braćmi, poczucia zaufania i zażyłości między Braćmi, 
która sprzyja dzieleniu się wiarą, zmaganiami, kryzysami, rado-
ściami, sukcesami i nadziejami, oraz przyczynia się do pielęgno-
wania gorliwości i zapału misyjnego. Chociaż Mandat 45 Doku-
mentu Kapituły Generalnej 2009 wskazuje, że „Rada Plenarna 
zredaguje normy dotyczące liczby i sposobu wyboru Definitorów 
Generalnych, które będą obowiązywać, ad experimentum, na Ka-
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pitule Generalnej 2015”, zadanie to należy umieścić w szerszym 
kontekście szczegółowego studium powierzonego Zarządowi Za-
konu: sytuacja Zakonu dzisiaj (Mandat 14), rzeczywistość reor-
ganizacji i restrukturyzacji Prowincji, która jest w toku (Mandat 
47) wraz z bezpośrednimi konsekwencjami dla przyszłości Kon-
ferencji i studium nad odejściami z Zakonu (Mandat 48). W kon-
tekście  „globalizacji” i „sekularyzacji” świat się zmienia i zmienia 
się też Kościół. Wydaje się, że Papież Franciszek bardzo chce tej 
zmiany, dlatego ustanowił specjalną Komisję 8 Kardynałów, któ-
ra ma zbadać aktualne struktury i role wewnątrz Kościoła, aby je 
zreorganizować i przekształcić tak, aby były w służbie Ewangelii i 
Ludu Bożego. Sam Papież Franciszek w wywiadzie z 28.03.2013 r. 
stwierdził: „Kościół, kiedy jest autoreferencyjny, nie zdając sobie z 
tego sprawy, wierzy, że ma własne światło; przestaje być mysterium 
lunae i daje miejsce temu tak ciężkiemu złu, którym jest świato-
wość duchowa (…) Upraszczając: są dwa obrazy Kościoła: Kościół 
ewangelizacyjny, który wychodzi poza siebie, Kościół Dei Verbum 
religiose audiens et fidenter proclamans, lub Kościół światowy, któ-
ry żyje w sobie, przez siebie i dla siebie. To mają rozjaśnić możliwe 
zmiany i reformy, które muszą być dokonane dla zbawienia dusz”.

8.  W ten sam sposób, wewnątrz Zakonu, mamy potrzebę zmia-
ny sposobu myślenia o naszej tożsamości, jako członkowie Wspól-
noty uniwersalnej, chociaż zachowujemy zasadę, według której 
„jednostką podstawową dla życia i działalności Zakonu” jest Pro-
wincja (KG 169) lub Kustodia samodzielna.

Jest także pilna potrzeba poważnej refleksji nad różnymi struk-
turami i różnymi funkcjami służby (na przykład: Minister Gene-
ralny i Wikariusz, Definitorzy Generalni, Minister Prowincjalny i 
Wikariusz, Definitorzy Prowincjalni, Kustosz i Wicekustosz, Dys-
kreci, Prezesi Fundacji, Przewodniczący Konferencji), aby wszyst-
kie wiernie i twórczo pomagały w lepszym przeżywaniu naszego 
charyzmatu. Te struktury i posługi zostały wprowadzone, aby 
ożywić animację wewnątrz Zakonu, była prowadzona w sposób 
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sprzyjający większej komunikacji, współpracy, współodpowie-
dzialności, kreatywności i komunii między Braćmi na poziomie 
poszczególnych Jednostek i w całym Zakonie. Ich celem nie było 
wykonywanie władzy i panowania nad Braćmi, gdyż nie jest to ani 
ewangeliczne, ani ludzkie. Jak stwierdza Instrukcja Posługa władzy 
i posłuszeństwo Faciem tuam, Domine, requiram 12 (Kongregacja 
ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apo-
stolskiego, 11.05.2008 r.) odnośnie do władzy zakonnej, przytacza-
jąc słowa Papieża Benedykta XVI z homilii podczas Mszy św. na 
rozpoczęcie posługi Piotrowej: „Moim prawdziwym programem 
jest to, by nie realizować swojej własnej woli, nie kierować się swo-
imi ideami, ale z całym Kościołem wsłuchiwać się w Słowo i w 
wolę Pana oraz pozwolić się Jemu kierować, aby On sam prowadził 
Kościół w tej godzinie naszej historii”.

9.  Dokument dodaje, iż wszyscy członkowie Zakonu, Zgro-
madzenia czy Instytutu mają udoskonalać swoją umiejętność albo 
zdolność rozumienia wykonywania władzy, jako wspólnie prowa-
dzonego szukania woli Bożej dla pełnego i integralnego rozwoju 
każdego członka i wspólnoty, mając te same dążenia, które były 
w Jezusie słudze, który umył nogi swoim uczniom, aby oni mogli 
mieć pełny udział w Jego miłości i Jego misji (por. J 13,1-17).

Jeśli przełożeni zakonni, jeśli Bracia Ministrowie w centrum 
wykonywania władzy stawiają pokorne szukanie woli Boga i pro-
mowania komunii między członkami, władzę i  posłuszeństwo 
można postrzegać w ich komplementarności, o ile każde przyczy-
nia się do pełnego rozwoju duchowego poszczególnego członka, 
każdego Brata, a także wspólnoty, Jednostki i Zakonu. Jeśli jest wy-
konywana ewangelicznie, władza powinna prowadzić nas do lep-
szego zrozumienia i praktyki słuchania, to znaczy do większego 
doświadczenia minoritas.

10.  Rada Plenarna powinna korzystać z pracy, którą prowadzą 
różne Komisje i różne Służby w obrębie Zakonu, pracy związanej 
z kwestiami odnoszącymi się do tożsamości i organizacji, w odpo-
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wiedzi na Mandaty Kapituły Generalnej 2009, które leżą w szcze-
gólnej kompetencji tego zebrania, ale zawsze w ramach szerszego 
kontekstu i mając na uwadze promowanie sposobu zarządzania 
bardziej dynamicznego, elastycznego i prostego oraz wykonywa-
nie władzy ewangelicznej, jako służby na wszystkich szczeblach 
wewnątrz Zakonu.

Nowe wino, bukłaki nowe

11. Tekst ewangeliczny, który służy jako podtytuł tej naszej 
Rady Plenarnej, „Wino nowe w nowych bukłakach”, jest wzięty z 
Ewangelii według Św. Mateusza. Jak pamiętacie, Mateusz przed-
stawia Jezusa jako nowego Mojżesza (por. Mt 5-7), który nie przy-
chodzi, aby znieść Prawo i wszystkie praktyki żydowskiej tradycji 
religijnej, ale aby je wypełnić (por. Mt 5,17). Nowe przykazanie Je-
zusa dla życia z Bogiem znajduje się w Błogosławieństwach, gdzie 
osoba ludzka jest w centrum wszelkiej doskonałości religijnej (por. 
Mt 5,3-12). Ustalenia i praktyki religijne zostały stworzone, aby 
doprowadzić wierzących do doświadczenia miłosierdzia Bożego 
(por. Mt 12,7). To nie ogranicza ich znaczenia, ani też nie potwier-
dza, że wszystkie ustalenia i praktyki są równe i dlatego można je 
bez rozwagi odrzucić. Oznacza to, że struktury  i praktyki, jeśli 
są zakorzenione w Bogu i uregulowane według Niego, będą po-
zwalać na pewną elastyczność i adaptację, w odpowiedzi na rze-
czywistości, które się zmieniają, a jednak dochowując wierności 
Bożemu zamiarowi. Papież Franciszek ostatnio w swojej interpre-
tacji tekstu ewangelicznego Mt 9,17 o „winie nowym w nowych 
bukłakach” stwierdził: „W życiu chrześcijańskim, a także w życiu 
Kościoła istnieją nietrwałe struktury. Trzeba je odnawiać. Kościół 
był zawsze nastawiony na dialog z kulturami i stara się odnawiać, 
aby wychodzić naprzeciw różnym potrzebom dyktowanym przez 
miejsca, czas i ludzi […] Kościół zawsze w ten sposób postępował 
naprzód, pozwalając, żeby to Duch Święty odnawiał struktury […] 
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Nie bójcie się nowości Ewangelii, nie bójcie się nowości, jaką Duch 
Święty sprawia w nas, nie bójcie się odnawiania struktur!” (Homi-
lia, Dom Św. Marty, 6 lipca 2013).

Konieczność zmiany struktur w Zakonie

12. Nowe wino, bukłaki nowe. Co się tyczy życia Zakonu, struk-
tur i praktyk, które zostały wprowadzone i zaadoptowane w ciągu 
całej historii ruchu franciszkańskiego, trzeba „wejść w proces ro-
zeznania” (Pan mówi do nas w drodze, 35; Rozpocząć na nowo od 
Ewangelii, s. 11-12), aby poważnie zweryfikować naszą misję i od-
ważyć się doświadczyć niezbadanych ścieżek obecności i świadec-
twa (por. Spec 33). Ten proces rozeznania, do którego jesteśmy we-
zwani, będzie koniecznie wymagał od nas ponownego przyjrzenia 
się aktualnej sytuacji Zakonu, poważnego potraktowania wyzwań 
z powodu zmniejszenia liczebnego Braci i procesu starzenia się, 
których doświadcza coraz więcej Jednostek. Należy dostrzec także 
wzrost i żywotność fizyczną w „pojawiających się niektórych re-
gionach” Zakonu, szczególnie w Afryce i w Azji. Potrzeba mądro-
ści i odwagi dokonania pewnych zmian i niezbędnych dostosowań 
istniejących struktur i odnośnych praktyk organizacji, zarządzania 
i animacji Zakonu na różnych szczeblach (Prowincje, Kustodie, 
Fundacje, Konferencje i „super” Konferencje). Jako Bracia Mniej-
si historycznie wykazaliśmy, że jesteśmy zdolni marzyć i tworzyć 
struktury dużo bardziej skuteczne, aby żyć Ewangelią w różnych 
czasach historycznych i kontekstach kulturowych; głosić Ewange-
lię w sposób zrozumiały dla ludzi, aby ich doprowadzić do Boga, 
podejmować trudne, ale istotne procesy restrukturyzacji i nowe 
inicjatywy misyjne. Jest jednak dużo głębszy proces restruktury-
zacji, który musi mieć miejsce, proces, który obejmuje nawrócenie 
umysłu i  serca, restrukturyzacja każdego Brata Mniejszego, aby 
każdy Brat pozwolił się prowadzić Duchowi Bożemu na drodze 
ciągłego nawracania się. Słuchajmy Boga, który mówi przez usta 
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Proroka Ozeasza: „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania 
Boga bardziej niż całopaleń” (Oz 6,6).

13. Ten temat wezwania do nawrócenia, który będzie inspiro-
wał naszą modlitwę, nasze rozeznawanie i decyzje podjęte w tych 
dniach, znajdujemy także w dokumencie Rozpocząć na nowo od 
Ewangelii: „To wszystko niesie ze sobą ożywienie wewnętrzne, czy-
li głębokie nawrócenie ku Ewangelii i ku sposobowi życia, który 
wraz z profesją przyjęliśmy. Tylko w ten sposób będziemy mogli 
tworzyć struktury dostosowane do aktualnych sytuacji, które dzię-
ki wierności dynamicznej początkom pozwolą nam intrygować, 
stawiać pytania mężczyznom i kobietom i dawać przekonywującą 
propozycję powołaniową” (s. 10).

14. Dlatego pierwszym i najtrudniejszym zadaniem tej Rady 
Plenarnej, najbliższej Kapituły Generalnej 2015, jak również całe-
go Zakonu nie jest nic innego, jak otworzyć nasze serce na to, co 
Bóg pragnie nam powiedzieć, pozwalając, aby On przemieniał nas 
od wewnątrz, i aby na mocy przemieniającej Boga, przemieniona 
została jakość naszej komunii we Wspólnocie, nasze życie dla do-
bra Królestwa, nasza wola, abyśmy stali się bardziej dynamiczni 
i podatni na zmiany, odpowiadając na potrzeby Ludu Bożego w 
wolności, sprawiedliwości i miłości, angażując struktury, wyko-
nywanie władzy, jako narzędzie do tworzenia Wspólnot, Kustodii, 
Prowincji i Zakonu, który wspiera posługę i współodpowiedzial-
ność w wypełnianiu naszego powołania ewangelicznego. W ten 
sposób będziemy w stanie zapewnić, aby nasze instytucje i prak-
tyki służyły umocnieniu tożsamości, braterstwa i prostoty życia, 
odzwierciedlającego sprawiedliwość i pokój Boży, ewangelizacji 
misyjnej i ciągłego doświadczenia nawracania się.

Zmiany w Jednostkach 
jako rezultat rewizji i restrukturyzacji

15. W ostatnich latach pewna liczba Jednostek w Zakonie roz-
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poczęła, kontynuuje lub zakończyła drogę rewizji i restrukturyza-
cji, która zmienia mapę Zakonu. Prowincje, Kustodie (samodziel-
ne czy zależne) albo Fundacje kiedyś istniejące złączyły się z inny-
mi Jednostkami, aby wzmocnić wszystkie franciszkańskie aspekty 
naszej tożsamości, braterstwa i działalności misyjnej. Niemcy, 
które miały 4 Prowincje, teraz mają tylko jedną. Dotychczasowa 
Prowincja Św. Józefa w Belgii, stała się Kustodią zależną od Pro-
wincji holenderskiej. Sześć Prowincji i Fundacja w Hiszpanii przy-
gotowują zjednoczenie, które nastąpi 01.01.2015 r., ale pozostanie 
Konferencja, która będzie miała tylko 4 Jednostki z więcej niż 800 
Braćmi. Na północy Włoch w 2016 r., 6 Prowincji połączy się w 
jedną Jednostkę z ok. 650 Braćmi. W Stanach Zjednoczonych 7 
Prowincji z więcej niż 1100 Braćmi podjęło proces rewizji, aby 
zapewnić żywotność i przyszłą obecność Zakonu i charyzmatu 
franciszkańskiego w tym regionie. Proces ten może doprowadzić 
do restrukturyzacji i możliwego zmniejszenia liczby Prowincji. 
Kanada rozpoczęła analogiczny proces dialogu między dwoma 
Prowincjami, proces, który w pewnym momencie będzie musiał 
zaangażować wszystkie inne obecności OFM na terytorium kana-
dyjskim. W centrum tych wszystkich procesów musimy zawsze 
pamiętać o wewnętrznym nawróceniu tak, aby każda struktura, 
która z tego powstanie, mogła odzwierciedlać to, czym staramy się 
stać w Jezusie Chrystusie. W tych wszystkich niezbędnych pro-
cesach i w innych zmianach, które się dokonują w Zakonie, do-
strzega się momentami wielki opór. Bracia nie chcą oderwać się od 
wizji i praktyki życia franciszkańskiego, którą uważają za świętą, 
dobrą, prawdziwą i absolutnie konieczną. Jest to także na szczeblu 
Jednostek Zakonu, na szczeblu Konferencji i na szczeblu Zarzą-
du Generalnego. Wszyscy jednak uznajemy, że świat i Kościół, jak 
już wcześniej powiedziałem, zmieniają się. Te zmiany nie mogą się 
dokonywać bez modlitwy, wielkiej modlitwy, i rozeznania, ani  nie 
można ich podejmować tylko dlatego, aby uczynić bardziej efek-
tywnym nasze życie. Są one dokonywane ze szczerego pragnienia, 
aby wspierać nasze wspólne zaangażowanie w służbie Ewangelii, i 
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sprawić, aby nasze życie Braci Mniejszych pozostało zdolne przy-
jąć zachętę Boga i pójść tam, gdzie i kiedy Duch Boży nas popro-
wadzi.

16. Reorganizacja i restrukturyzacja w życiu Zakonu nie są tyl-
ko odpowiedzią na zmniejszenie liczby, starzenie się i pragnienie 
zapewnienia żywej obecności franciszkańskiej dla przyszłych po-
koleń w określonym regionie. W Indiach, na Filipinach, w Repu-
blice Demokratycznej Konga, w Afryce Zachodniej i Środkowej 
(region tzw. Projektu Afrykańskiego) i w innych częściach świata 
franciszkańskiego Zakon doświadcza wzrostu liczebnego i pewne-
go odmłodzenia. Są tworzone nowe Jednostki w odpowiedzi na 
wzrost liczebny Braci i na potrzeby struktur, które zapewniłyby 
dobrą jakość życia, posługi władzy i dynamicznej misji ewange-
licznej. Równocześnie te nowe Jednostki powinny uczyć się na 
błędach popełnionych w przeszłości przez Prowincje, które je za-
łożyły, tak misyjne, jak i lokalne. Powinny starać się maksymalnie 
otworzyć na każdą formę współpracy i  współdziałania z innymi 
Jednostkami Zakonu, zwłaszcza z Prowincjami, z których wzięły 
początek. Te nowe Jednostki muszą podjąć trudne zadanie uak-
tualnienia ich sposobu rozumienia władzy i struktur, rozważając 
nad koniecznością rozwijania nowych sposobów traktowania wła-
dzy w Kościele i Zakonie, by była ona praktyką sprawiedliwości, 
prawdy, służby i miłości. Nowe Jednostki muszą angażować się, by 
po prostu nie kopiować praktyk i wskazań otrzymanych, ale by na 
nowo określić struktury i role, by znalazły one oddźwięk w świecie 
kulturowym, gdzie będą wykonywane. W ten sposób będzie reali-
zowany rozwój inkulturacji zdrowej i twórczej fundamentalnych 
zasad naszej forma vitae. Na poziomie praktycznym, podczas gdy 
są tworzone nowe Jednostki, a te stare łączą się czy zmieniają, jest 
pilna potrzeba rozwijania silnego poczucia wspólnoty uniwersal-
nej, kształtowanie nowego zmysłu ewangelicznego solidarności, 
dzielenia się zasobami ludzkimi i materialnymi oraz rozwijania 
większych mechanizmów dla transparencji i odpowiedzialnego 
zarządzania tymi zasobami, ludzkimi i materialnymi. Są to nie-
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zbędne czynniki dla rozwoju nowych sposobów władzy, dla wy-
konywania posługi władzy i dla tworzenia czy odtworzenia pod-
stawowych struktur Zakonu, które byłyby w stanie pokazać naszą 
tożsamość w życiu Zakonu, Kościoła i świata w tym szczególnym 
momencie historycznym.

17. Zmiana na szczeblu życia Braci i Zakonu zakłada niezbęd-
nie konsekwencje w odniesieniu do wszystkich innych Braci i całej 
Wspólnoty na szczeblu Jednostki, Konferencji, Super-Konferencji 
i Zakonu. Zmiany, które się dokonują w określonych Jednostkach 
Zakonu, nie dotyczą tylko tychże Jednostek, ale także innych Pro-
wincji, dotykają Konferencji i całego Zakonu. Na szczeblu Pro-
wincji powoli zakorzenia się nowy duch tożsamości uniwersalnej 
naszego franciszkańskiego powołania i misji. Wyniki studium so-
cjologicznego i kwestionariusza ukazują rosnące między Braćmi 
pragnienie umocnienia więzów solidarności i współpracy mię-
dzyprowincjalnej we wszystkich sektorach naszego życia; zburze-
nia barier, które przeszkadzają nam w swobodniejszym kontakcie 
między różnymi Jednostkami i byciu w służbie całemu Zakonowi 
w projektach misyjnych, które zostały zatwierdzone przez najwyż-
szą władzę Zakonu, to znaczy przez Kapituły Generalne. Na szcze-
blu Konferencji, które zostały utworzone według liczby przynaj-
mniej pięciu Jednostek (SG 200 §4), dokonujące się zmiany w geo-
grafii Prowincji i Kustodii samodzielnych wymagają przemyślenia, 
dlatego zgodnie z naszym ustawodawstwem rodzi się pytanie o 
uzasadnienie ich istnienia. Musimy na nowo przemyśleć te kwe-
stie, jeśli chcemy dalej posługiwać się strukturą Konferencji i także 
Super-Konferencji, które jako główny cel mają „promowanie jed-
ności, koordynację i współpracę w życiu i misji Zakonu” (SG 200 
§1). Jest jasnym, że w Statutach Generalnych Zakonu wszystkie na-
sze struktury są tworzone i ukierunkowane na najwyższy poziom 
dobra wspólnego, Wspólnotę uniwersalną. Wszyscy, którzy służą 
Zakonowi na szczeblu uniwersalnym, są świadomi, że ich priory-
tetowa odpowiedzialność jest za cały Zakon, chociaż muszą starać 
się odpowiedzieć na potrzeby specyficzne i pomagać Ministrom w 
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ramach określonego regionu w posłudze animacji oraz utrzymy-
wać łączność i komunię między regionami, w obrębie Konferencji 
i z Zarządem centralnym Zakonu.

18. Inną dziedziną odnowionego zainteresowania w Zakonie 
jest kwestia, kto może piastować wyższe urzędy: Ministra General-
nego, Wikariusza Generalnego, Ministra Prowincjalnego, Wika-
riusza Prowincjalnego i Kustosza Kustodii samodzielnej. Według 
obowiązującego Prawa Kanonicznego, Konstytucji i Statutów Ge-
neralnych (art. 3), tylko Bracia mający święcenia kapłańskie mogą 
sprawować jurysdykcję zwyczajną, ponieważ Kościół zalicza nas 
do Instytutów kleryckich (art. 3 §2). Tymczasem Kościół uznał, że 
wszyscy Bracia są w pełni równi co do swoich praw i obowiązków 
zakonnych, „z wyjątkiem tych, które wypływają ze święceń” (art. 3 
§1). Zakon nasz, razem z Braćmi Mniejszymi Kapucynami i Kon-
wentualnymi, starał się przy różnych okazjach rozważać tę kwestię 
ze Stolicą Apostolską, ale nigdy nie otrzymał innej odpowiedzi od 
tej, która jest w  obowiązującym ustawodawstwie. Definitorium 
Generalne niedawno dyskutowało te kwestię i podjęło dialog z na-
szym arcybiskupem franciszkańskim J.E. José Rodriguez Carbal-
lo OFM, wcześniej Ministrem Generalnym. Rozpoczęliśmy także 
analizę ustawodawstwa kościelnego, jego historii, podejmowanych 
w przeszłości wysiłków, aby sondować ewentualne zmiany, które 
by nam pozwoliły wybierać Braci niekapłanów na wyższe urzędy. 
Inną sprawą jest mianowanie czterech Braci niekapłanów, jako 
uprawnionych do głosowania uczestników tej Rady Plenarnej, w 
celu zapewnienia czynnej obecności i  zaangażowania tej ważnej 
grupy Braci w dyskusji i podejmowanych decyzjach dotyczących 
liczby Definitorów Generalnych, niezbędnej do odpowiedzenia na 
potrzeby Zakonu na szczeblu światowym oraz sposobu ich wybo-
ru. Oczywiście, nasze dyskusje muszą także objąć poważną reflek-
sję na temat modlitwy w odniesieniu do stanu Zakon, Kościoła i 
świata oraz jak my, Bracia Mniejsi, możemy być bardziej skuteczni 
we wcielaniu naszego charyzmatu i w przemienianiu naszego ży-
cia, życia Kościoła i świata. Tymczasem wszyscy musimy odnowić 
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nasze zaangażowanie w sprawie zasady Wspólnoty uniwersalnej, 
że wszyscy Bracia są całkowicie równi w swoich prawach i obo-
wiązkach zakonnych. Razem z Ministrami Generalnymi I i III Za-
konu, Definitorium Generalne będzie prosić Papieża Franciszka, 
aby zachęcał Specjalną Komisję utworzoną przez bł. Papieża Jana 
Pawła II w Vita consecrata (1996), aby „rozpatrywać i rozwiązy-
wać problemy dotyczące tej sprawy” (n. 61). Uznajemy mądrość 
Bł. Jana Pawła II, który stwierdza, że on i Kuria Rzymska „będą 
oczekiwać na wyniki prac Komisji, aby następnie podjąć stosow-
ne decyzje zgodne z jej miarodajnymi postanowieniami”. Na ile 
wiem, nie została jeszcze opublikowana żadna wypowiedź, żaden 
dokument i żadna decyzja tejże Komisji. Będziemy zajmować się 
tą kwestią w bieżącym sześcioleciu i będziemy prosić przyszły Za-
rząd Zakonu, aby nie ustawał przypominać naszą prośbę. To jed-
nak nie powinno w żaden sposób przeszkodzić nam, jako Zakono-
wi, by tworzyć i proponować nowe sposoby promowania godności 
i równości wszystkich Braci w Zakonie, starając się zawsze pozwa-
lać Duchowi przemieniać nasze serce i nasz umysł.

Wartości trwałe, zmienne formy wyrazu

19. Nowe podjęcie i praktyka głównych wartości naszej toż-
samości Braci Mniejszych powinny być główną zasadą w reorga-
nizacji struktur i posług, które moglibyśmy uznać za absolutnie 
istotne w realizacji naszego powołania zakonnego w Kościele i w 
świecie dzisiaj. Dlatego, „struktury powinny w pełni odzwiercie-
dlać i być w służbie jakości życia ewangelicznego, która by wyja-
śniała i uzasadniała nasz sposób życia we wspólnocie i nasz sposób 
pełnienia misji ewangelicznej Kościoła i Zakonu dzisiaj” (por. Gia-
como Bini, Allocutio Ministri Generalis, w: Acta Concilii Plenarii 
Ordinis Fratrum Minorum, Guadalajara, Meksyk, 5-17.11.2001, 
s. 107). Jak przypominają nam słowa wprowadzenia do Instru-
mentum laboris tej Rady Plenarnej: „Żyjemy naszym powołaniem 
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Braci Mniejszych wspierani przez braterskie struktury naszego Za-
konu, struktury, które jedynie mają sens, o ile są pomyślane dla 
integralnej animacji powołaniowej wszystkich Braci i dla posługi 
kościelnej, do której zostaliśmy wezwani” (s. 9).

Na zakończenie

20. Głównym celem Rady Plenarnej jest „przeanalizowanie 
wyników szczegółowego studium przeprowadzonego przez Komi-
sję międzynarodową, z udziałem niektórych Jednostek i Konferen-
cji, na temat Zarządu Generalnego”. Rada będzie musiała rozważyć 
i podjąć decyzje co do liczby Definitorów Generalnych i sposobu 
ich wyboru (NdE, Mandat 45). Decyzje podjęte co do liczby i spo-
sobu wyboru Definitorów Generalnych zaczną obowiązywać ad 
experimentum na Kapitule Generalnej 2015 (por. tamże). Będą też 
poddane refleksji dwa inne podtematy tradycyjne: struktury i sy-
tuacja Zakonu dzisiaj oraz wyzwanie Braci, którzy opuszczają ży-
cie franciszkańskie. Następnie, wokół tych tematów i podtematów 
są szersze kwestie związane z naszym życiem wspólnym i naszym 
świadectwem profetycznym w dzisiejszym świecie. W końcowym 
paragrafie Instrumentum laboris czytamy: „Kryterium, które może 
korzystnie towarzyszyć pracy Rady Plenarnej, będzie przekonanie, 
że wszystkie struktury mają być w służbie komunii i umacniania 
poczucia przynależności do Zakonu; nie chodzi tu o tę czy inną 
Prowincję, tę czy inną Konferencję, lecz o chryzmat i misję Zako-
nu. Tylko spojrzenie na Zakon w jego całości może nam pomóc 
w daniu właściwej równowagi poszczególnym częściom i  może 
uwypuklić stosowność różnych struktur. To wszystko w tym celu, 
aby wzrastała także jakość naszego życia braterskiego w służbie 
Królestwa, zgodnie z naszym powołaniem, by zachowywać Świętą 
Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa” (s. 30).

21. Na zakończenie pozostawiam do Waszej refleksji następu-
jące pytania:
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W jaki sposób nasze rozumienie wartości istotnych i powszech-
nie wiążących naszą tożsamość franciszkańską może pomóc nam 
w przemyśleniu aktualnych struktur Zakonu na wszystkich szcze-
blach, aby mogły bardziej skutecznie odpowiadać na wymogi ży-
cia franciszkańskiego dzisiaj?

Jak możemy pogłębić refleksję nad naturą i rolą władzy w celu 
wspierania większego poczucia współodpowiedzialności, udziału, 
współpracy, komunikacji i kreatywności w życiu wspólnot lokal-
nych, na szczeblu Prowincji, Kustodii, Fundacji, Konferencji i na 
szczeblu wspólnoty uniwersalnej Zakonu? Jakie są zasadnicze te-
maty, których nie może zabraknąć w tej dyskusji? Jakie narzędzia 
możemy wykorzystać, aby dalej prowadzić tę refleksję?

22.  Niech Bóg błogosławi prace nas wszystkich zebranych na 
tej Radzie Plenarnej i niech błogosławi także życie i świadectwo 
wszystkich Braci Zakonu. Dziękuję za pracę, którą wy, Konferencje 
i poszczególne Jednostki Zakonu wykonaliście w ramach przygo-
towania tej Rady Plenarnej. Ta praca przygotowawcza jest ważna, 
ale nie może określać mety, do jakiej Duch może nas doprowadzić 
w tych dniach, jeśli otworzymy się na Boga i Jego pragnienie cią-
głej odnowy struktur Zakonu, aby odnowić życie wszystkich Bra-
ci. Duch Boży oraz otwarcie serca i umysłu niech nas wszystkich 
prowadzą do świętej nowości: „Nowe wino w nowych bukłakach”.

Tłum. Wacław Michalczyk OFM
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