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O. Gabriel Kudzia OFM

CHARYZMAT FRANCISZKAŃSKI W REGULE FZŚ
Formacja ciągła we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce
w tym roku podjęła temat: Reguła FZŚ. Przygotowując się do Jubileuszu od roku 2015 podjęliśmy tematykę charyzmatu franciszkańskiego,
najpierw analizując ważniejsze elementy życiorysu św. Franciszka
(2015), w następnym roku przyglądaliśmy się świętym i błogosławionym
naśladowcom św. Franciszka (2016), a w obecnym roku mamy zgłębiać
charyzmat franciszkański zawarty w Regule FZŚ. Zgłębiając charyzmat
franciszkański zawarty w Regule FZŚ, najpierw popatrzmy, jak wygląda
charyzmat w nauczaniu Kościoła, a potem na charyzmat dany św. Franciszkowi z Asyżu.
Charyzmat w ogólności
Nazwa „charyzmat” i określenie jego treści pochodzi od św. Pawła.
Twórca posłużył się nim, aby wskazać na podstawowy dar życia chrześcijańskiego, który otrzymali wszyscy. Dar ten wyraża się konkretnie
w swoich licznych aspektach życia wewnętrznego jak: wiedza, mądrość,
nauka, miłość itd. oraz życia zewnętrznego, jak: posługa, stan itd. U św.
Pawła głównym charyzmatem jest życie w Duchu Świętym. Chryzmatami
są też dary, w których wyraża się konkretna współpraca chrześcijanina
w budowaniu Kościoła. Również charyzmaty „spektakularne”, jak: dar
proroctwa, języków, czynienia cudów są u Pawła posługami i funkcjami
przynależącymi do Ducha Świętego. To, co istotne w charyzmacie, to nie
wyjątkowość charyzmatu, lecz możliwość, którą dar ofiaruje obdarowanemu, aby jeszcze skuteczniej dawał on siebie samego dla dobra całej
wspólnoty (LDF, s.747-748).
Ujmując charyzmat w definicję, można go określić w następującym
sformułowaniu: charyzmaty są darami darmowymi Ducha Świętego dla
zbudowania Kościoła, Ciała Chrystusa. (KK 12) W rozumieniu szerszym,
ta definicja brzmi w ten sposób: Charyzmat oznacza wszystko to, co dla
człowieka jest darem Ducha Świętego mającego pomóc, aby człowiek
w swym powołaniu do zbawienia był całkowicie sobą, zgodnie z planem
miłości Bożej, który powołuje go do budowania mistycznego Ciała Chrystusa (LDF, s.749).
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Charyzmat franciszkański
Na początek przytoczę znane nam stwierdzenie, że św. Franciszek
dany został Kościołowi, aby na nowo odczytać Ewangelię i żyć jej zasadami. Kościół, chcąc odnowić religijne życie chrześcijan, oczekiwał od
Św. Franciszka, że ukaże on życie według Ewangelii w nowej świeżości,
czyli na życiu według jej ducha. Stało się to możliwe dzięki oczyszczeniu
życia ewangelicznego z mylnych interpretacji, okaleczeń wieloznaczności
i formalizmu. Charyzmat św. Franciszka był niejako ucieleśnieniem wierności wobec Ewangelii ciągle aktualnej i żywej. Chodzi tutaj o odczytanie
Ewangelii w konkretnych warunkach życia tego czasu, w jakim żyje obecnie człowiek. Radykalne zachowanie ubóstwa uczyniło możliwym pełne
oderwanie się od każdego typu osobistych lub wspólnotowych planów
i interesów na rzecz dostosowania się do wymogów służby ewangelicznej. Gdybyśmy chcieli uchwycić istotną, charakterystyczną cechę
charyzmatu franciszkańskiego, to wyrazilibyśmy w takiej definicji: Charyzmat franciszkański jest nieustanną wiernością życiu ewangelicznemu,
wiernością zawsze gotową dzięki zachowywaniu radykalnego ubóstwa
na realizację konkretnych form służby wewnątrz Kościoła, odpowiednich
do wymogów czasu (LDF, s.758).

Ewangelii. W drugim rozdziale daje wskazania, jak w swoim życiu świeckim realizować Ewangelię i ducha franciszkańskiego. Mają one być
natchnieniem dla uczuć, zachowań i działań członków wspólnoty.
Nowa Reguła ma charakter w najwyższym stopniu inspirujący,
nakłania do medytacji, tak jak Reguła św. Franciszka dla braci I Zakonu.
Mimo to jest także tekstem normatywnym, to znaczy daje konkretne
wskazania i normy do zachowania w życiu osobistym i wspólnotowym.
Ale główne wskazania Reguły dotyczą życia duchowego, które
jest relacją z Bogiem i z ludźmi, a zrodzone i podtrzymywane jest przez
żyjącego i działającego w nas Ducha. Reguła Pawła VI jest autentycznym
projektem duchowego życia franciszkańskiego. Jest ona cenną pomocą
do osiągnięcia „doskonałej miłości” (2), do „zachowywania Ewangelii
Pana naszego Jezusa Chrystusa za przykładem św. Franciszka z Asyżu”
(4). W Regule zawarta jest katecheza, która stanowi podstawę dla całej
duchowości franciszkanina świeckiego.
Tożsamość franciszkanina świeckiego

- wierność wobec Ewangelii i życia ewangelicznego w jego
wiecznej świeżości i aktualności,
- różnorodność form odpowiadającą wymogom danej chwili
historycznej.
Tak w wielkim skrócie można ująć charyzmat franciszkański. Kto by
chciał jeszcze bardziej zgłębić ten temat, odsyłam do Leksykonu Duchowości Franciszkańskiej, s.747-764.

Reguła tak definiuje tożsamość świeckiego franciszkanina. Jest to
przede wszystkim człowiek powołany do naśladowania Chrystusa, na
wzór św. Franciszka z Asyżu. Stara się o urzeczywistnienie (odtworzenie)
charyzmatu franciszkańskiego w swoim życiu. Jest zatem nosicielem
tego charyzmatu, gdy zachowuje Ewangelię. Jest także świadkiem misji
Kościoła, który z modlitwy i kontemplacji czyni duszę swego istnienia
i działania. Jest człowiekiem wyzwolonym, żyjącym błogosławieństwami.
Jest oddany na służbę swym braciom, zwłaszcza tym, którzy są pozbawieni wszystkiego. Jest zaangażowany w budowę społeczeństwa braci,
w działalność na rzecz sprawiedliwości i pokoju; jest także zwiastunem
radości i pokoju.

Charyzmat franciszkański zawarty w Regule FZŚ

Ewangeliczność życia franciszkanina świeckiego

Reguła FZŚ zatwierdzona przez papieża Pawła VI w 1978 roku jest
owocem pewnej ewolucji, jakiej podlegała na przestrzeni XX wieku,
począwszy od czasu po I wojnie światowej, aż po czasy do 1945 oraz
posoborowe. Poprzednie Reguły miały charakter praktyczny, wskazywały
jedynie na to, jakie obowiązki powinni wypełniać tercjarze, a brakowało
w nich zachęt natury moralnej. Nowa Reguła nie stanowi przepisów dla
franciszkanów świeckich, ale zobowiązuje ich do wytrwałego czytania

Reguła FZŚ stanowi skuteczną pomoc okazywaną franciszkaninowi
świeckiemu w ewangelicznym formowaniu swego życia. Jest ona zawarta przede wszystkim w takim wskazaniu Reguły, aby przejść od życia
do Ewangelii i od Ewangelii do życia, poszukiwać Chrystusa żyjącego
i działającego w braciach i siostrach, upodobnić własny sposób myślenia
i działania do myślenia Chrystusa. Powyższe wyrażenia skłaniają do konfrontacji własnego działania, zachowania i osądów z Ewangelią. Jeśli to
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Uzupełniając niniejszą definicję, zwróćmy uwagę na istotne i charakterystyczne elementy charyzmatu franciszkańskiego, którymi są:

czynimy, stają się skutecznym środkiem pomocniczym w kształtowaniu
ewangelicznej mentalności i wypracowaniu franciszkańskiego sposobu
życia i działania.
Pomocą w trafnym odczytywaniu zamysłu Bożego i znaków czasu,
przez które przemawia do nas Bóg, jest metoda analizy. Ta metoda pomaga w tym, aby w każdym wydarzeniu szukać woli Bożej, aby dostrzec,
jaka jest wola Boża i czego natura rzeczy wymaga w każdym wydarzeniu,
wielkim czy małym (por. KDK 11; DA 4c). Przez odnoszenie się do tej
metody do odczytywania znaków czasu, do analizy sytuacji, warunków
życia, wydarzeń franciszkanin świecki będzie mógł działać kompetentnie
i odpowiedzialnie, będzie miał odpowiedź na wymagania Reguły.
Życie we wspólnocie
Nowością w Regule Pawła VI jest element wspólnotowości.
W trzecim rozdziale Reguły są podane zasady organizacji wspólnot FZŚ.
Ważnym stwierdzeniem jest to, że wspólnota jest miejscem kościelnym,
w którym prowadzi się ewangeliczne życie franciszkańskie i gdzie ludzie
wzajemnie się formują w życiu wspólnotowym. Reguła pozostawia
wspólnotom wolność w organizowaniu ich wewnętrznego życia. Życie
wspólnotowe realizuje się przede wszystkim podczas spotkań. Na nich
dokonuje się ustaleń, w jaki sposób ma się rozwijać, udoskonalać życie
franciszkańskie, w jaki sposób angażować się w sprawy Kościoła lokalnego i społeczności lokalnej, jakie podejmować inicjatywy apostolskie i jak
krzewić i umacniać braterskie relacje.

Uwagi końcowe
Reguła przewiduje możliwość wprowadzania zmian w różnorodnych sytuacjach stosownie do specyfiki danej narodowości. Tak pomyślana Reguła Pawła VI pozwala na uniknięcie przyzwyczajeń, stagnacji,
schematów. Spełnia oczekiwania naszych czasów; uwzględnia uwarunkowania ludzi pozostających w świecie. Ta Reguła łączy bogactwo doktrynalne i śmiałość w działaniu, życie duchowe i zaangażowanie w sprawy
doczesne. Może być drogą dla ludzi, dla chrześcijan, którzy poszukują,
dla walczących, których pociąga św. Franciszek, a których instytucja rani
i zniechęca. Dlatego też określa odpowiedzialność członków Pierwszego
i Trzeciego Zakonu.
Nota bene: Opracowując niniejszą konferencję, korzystałem
z materiałów zawartych w Leksykonie Duchowości Franciszkańskiej:
Charyzmat, s.747–764 oraz Reguła FZŚ, s.1535–1546. Wybrałem z tych
materiałów to, co jest istotne w omawianym temacie i co nas interesuje.
Chcąc szerzej poznać to zagadnienie, można oddać się lekturze Leksykonu na podanych stronach.

Ważną rolę w życiu wspólnoty spełnia Rada. Ona ożywia, inspiruje
i uczy swoich członków posłuszeństwa i angażowania się w wypełnienie
poszczególnych zadań. Misja FZŚ opiera się na więzi jurysdykcyjnej na
różnych poziomach: miejscowym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym. Więzy te zapewnione są dzięki istnieniu wybieranych
rad. Wspomniane Rady są odpowiedzialne za utrzymanie łączności
i wzajemne relacje życiowe z tzw. Pierwszym Zakonem Franciszkańskim,
który zapewnia franciszkanom świeckim opiekę duchową. Obydwa Zakony, wraz z pozostałymi gałęziami franciszkańskiej Rodziny, są na równi
odpowiedzialni za skuteczną obecność charyzmatu wspólnego Ojca, św.
Franciszka z Asyżu, w życiu i misji Kościoła.
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O. Arkadiusz Mirosław Czaja OFM

Franciszkański Zakon Świeckich jako zakon
w aspekcie teologiczno-kanonicznym
Wstęp
Zbliżający się jubileusz ośmiuset lat istnienia Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich skłania do pochylenia się nad jego bogatą historią
i znaczeniem dla działalności ewangelizacyjnej. Jest też czasem przypomnienia roli, jaką franciszkanie świeccy odgrywają we współczesnym życiu ludzi. Zobowiązują się oni przez przyrzeczenie, że będą żyć Ewangelią
na wzór, jaki dał Święty Franciszek z Asyżu, przez zachowywanie prawa
własnego zakonu, jednocześnie dążyć do doskonałości chrześcijańskiej,
a także prowadzić życie apostolskie.
1. Pojęcie i znaczenie „zakonu”
Kodeks Prawa Kanonicznego określa terminem „trzeci zakon”
wszystkie stowarzyszenia katolickie żyjące w duchu instytutu zakonnego,
prowadzące apostolstwo: „Stowarzyszenia, których członkowie, żyjąc
w świecie, uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego, pod wyższym kierownictwem tegoż instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości, nazywają się trzecimi zakonami lub
otrzymują inną odpowiednią nazwę”1. Do nich zalicza się Franciszkański
Zakon Świeckich, który powstał w Kościele katolickim, by służyć ludziom
pomocą w realizacji doskonałości chrześcijańskiej oraz pomagać Kościołowi w działalności uświęcenia wszystkich ludzi.
Specyficznym elementem wyróżniającym trzecie zakony spośród
innych stowarzyszeń świeckich jest życie według określonej tradycji
duchowej rodziny zakonnej, z którą są one związane. Franciszkański
Zakon Świeckich pod względem liczebności członków jest największym
na świecie z zakonów założonych przez Świętego Franciszka z Asyżu. Liczy
obecnie około czterysta tysięcy tercjarzy i około czterdzieści dziewięć
tysięcy osób związanych z Młodzieżą Franciszkańską2.

Jest stowarzyszeniem, do którego należą katolicy „świeccy (mężczyźni i kobiety) i duchowni diecezjalni (diakoni, prezbiterzy i biskupi)”3.
Zobowiązują się oni do zachowywania prawa własnego zakonu oraz
do tego, że jednocześnie będą dążyć do doskonałości chrześcijańskiej
i udzielać się apostolsko: „Wśród duchowych rodzin, powołanych przez
Ducha Świętego do życia w Kościele, rodzina franciszkańska jednoczy
wszystkich członków Ludu Bożego, a więc ludzi świeckich, osoby zakonne
i kapłanów, którzy czują się powołani, aby pójść za Chrystusem śladami
Świętego Franciszka z Asyżu. Pozostając w żywej łączności wzajemnej,
stosownie do swojego stanu, pragną oni urzeczywistniać charyzmat
wspólnego Ojca Serafickiego w życiu i posłannictwie Kościoła”4.
Franciszkański Zakon Świeckich w pierwszych wiekach istnienia
nosił nazwy: „Zakon” (Ordo), „Zakon Pokutny” (Ordo Poenitentium),
„Zakon Braci od Pokuty” (Ordo Fratrum de Poenitentia), „Zakon Braci
i Sióstr od Pokuty” (Ordo Fratrum et Sororum de Poenitentia). W późniejszym czasie pojawiła się także nazwa „Bracia od Pokuty” (Fratrem de
Poenitentia), „Bracia zwani Pokutnikami” (Fratres dicti de Poenitentia),
„Bracia i Siostry od Pokuty Trzeciej Reguły Świętego Franciszka” (Fratres
et Sorores de Poenitentia de Tertio Regula Beati Francisci) oraz „Bracia
i Siostry Zakonu Pokutnego Świętego Franciszka” (Fratres et Sorores
Ordinis de Poenitentia Sancti Francisci)5.
Nazwy „trzeci zakon” w odniesieniu do franciszkanów świeckich
próżno byłoby szukać w bulli Cum dilecti papieża Grzegorza IX z 1230
roku, ponieważ pojawia się ona dopiero w dokumentach z 1292 roku
poświadczonych przez brata od pokuty trzeciego zakonu, czyli trzeciej
Reguły Świętego Franciszka - de Poenitentia tertii ordinis seu tertiae
regulae sancti Francisci. Określenie „trzeci zakon” zostało powszechnie
przyjęte od XIV wieku, ale dopiero wraz z Regułą papieża Leona XIII z roku
1883 przyjęło się jako urzędowa nazwa. Termin „zakon”, jaki jest użyty
w nazwie „Franciszkańskiego Zakonu Świeckich”, nie wskazuje na instytut życia konsekrowanego ani na stowarzyszenie życia apostolskiego.

1 Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku (skrót: KPK), kan. 303.
2 Por. A. Pańczak, Historia III Zakonu Franciszkańskiego, Warszawa-Woźniki 2015,
s. 51.

3 Konstytucje Generalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (skrót: KG FZŚ), art.
2,2; por. P. Mielczarek, Formacja podstawowa we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, Warszawa 2001, s. 12.
4 Reguła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (skrót: Reg FZŚ), nr 1.
5 Por. A. Pańczak, Wiadomości ogólne, w: Franciszkański Zakon Świeckich. Podręcznik dla franciszkanów świeckich, ich przełożonych i asystentów, red. J. Wojas
[i in.], Kraków-Warszawa-Woźniki 2012, s. 20-21.
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Natomiast należy powyższy termin rozumieć w znaczeniu historycznym, wskazującym na stan, grupę, wspólnotę osób, organizację bądź
stowarzyszenie świeckich, związane szczególnymi więzami z konkretną
rodziną zakonną. W powyższym przypadku więź ta odnosi się do rodziny
franciszkańskiej, w której - po zakonie pierwszym i drugim - stanowią jej
trzecią część. Pojęcia „zakon” nie należy rozumieć w znaczeniu ścisłym,
ponieważ franciszkanie świeccy nie składają ślubów rad ewangelicznych
i nie prowadzą życia wspólnotowego jak w zakonach. Należy je przyjąć
w sensie szerokim, na który składają się podobieństwa zewnętrzne do
instytutu zakonnego, to znaczy dokumenty prawne, takie jak: reguła,
konstytucje, statuty, etapy formacji - postulat, nowicjat i juniorat oraz
profesja czasowa i wieczysta6.
Franciszkański Zakon Świeckich został założony w 1221 roku7,
a bezpośrednią przyczyną jego powstania był wielki zapał religijny ludzi,
wywołany w ich życiu poprzez słuchanie kazań głoszonych przez Świętego z Asyżu oraz sposób jego życia. Podobnie jak wszystkie stowarzyszenia
katolickie, trzecie zakony kierują się ogólnym prawem kanonicznym i prawodawstwem własnym. Opiekę duchową nad nimi powierzył Kościół
katolicki wyższym przełożonym Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego
i Trzeciemu Zakonowi Regularnemu8.
Obecne prawo własne posługuje się terminem „Franciszkański
Zakon Świeckich” (Ordo Franciscanus Saecularis) na określenie franciszkanów świeckich. Spotyka się w różnych miejscach na świecie także
inne nazwy, takie jak: „Wspólnota Franciszkanów Świeckich” (Fraternitas
Franciscana Saecularis) lub „Trzeci Zakon Franciszkański” (Tertius Ordo
Franciscanus). Określenia te są również zgodne z prawodawstwem
własnym, dlatego można je stosować zamiennie, jeśli w danym miejscu
są przyjęte w prawie partykularnym. W Polsce wspólnoty franciszkanów
świeckich noszą nazwę Franciszkański Zakon Świeckich9.

6
7
8
9

A. Pańczak, Wiadomości ogólne, art. cyt., s. 21.
Por. P. Mielczarek, Formacja podstawowa…, dz. cyt., s. 16.
Por. A. Pańczak, Wiadomości ogólne, art. cyt., s. 15.
Statut Wspólnoty Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce, § 1.
„Franciszkański Zakon Świecki w Rzeczypospolitej Polskiej (…)”, por. A. Pańczak,
Wiadomości ogólne, art. cyt., s. 21.
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2. Apostolstwo
Przykładem wierności Bogu jest Święty Franciszek z Asyżu, który
zachęcał wszystkich ludzi do wyboru chrześcijańskiej drogi życia. Urzeczywistnienie ideałów życia franciszkańskiego dokonuje się w człowieku
poprzez życie modlitwą, do której każdy jest zobowiązany przez Boga.
Życie franciszkańskie polega na przestrzeganiu Ewangelii. Bóg powołuje
franciszkanów świeckich, by dążyli drogą ewangelicznej doskonałości
przez naśladowanie sposobu życia Świętego Franciszka z Asyżu: „Bóg
wezwał wielu mężczyzn i wiele kobiet, żyjących zarówno w małżeństwie
jak i w stanie wolnym, a także wielu kapłanów diecezjalnych, aby dążyli
drogą ewangelicznej doskonałości przez naśladowanie przykładu i sposobu życia Świętego Franciszka z Asyżu. Wezwał ich także do uczestnictwa we franciszkańskim charyzmacie i do niesienia go współczesnemu
światu. Przyrzekają oni naśladować Jezusa Chrystusa oraz żyć Ewangelią
we Wspólnocie Braterskiej przy wstąpieniu do Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich. (…)”10. Przez złożenie przyrzeczenia życia ewangelicznego
(profesji) odpowiadają oni na dar powołania, jaki otrzymali od Boga.
Święty Franciszek w trosce o świętość małżeństw i rodzin założył
Trzeci Zakon. Służy on przez wieki pomocą w osiągnięciu świętości
poprzez włączenie ich członków w apostolstwo na wzór franciszkański.
Trzeci Zakon przez wieki zmieniał swoje oblicze, od ruchu pokutnego
poprzez ruch upodobniający go do bractw, a następnie w organizację
zaangażowaną w działalność Kościoła katolickiego i społeczeństwa11. Jest
on przeznaczony dla osób świeckich, które z powodu obowiązków stanu
małżeńskiego bądź zawodowego nie mogą wstąpić do instytutu życia
konsekrowanego, a pragną za wzorem Świętego Franciszka prowadzić życie według Ewangelii. Skupia wiernych, którzy prowadzą życie w świecie
i we własnych rodzinach, żyjąc duchowością franciszkańską12.
Wspólnota franciszkanów świeckich jest otwarta na katolików
każdego obrządku i stanu. Uczestniczą oni w duchowości instytutu
życia konsekrowanego i są pod jego opieką duchową: „Wszyscy wierni
są powołani do świętości i w jedności z Kościołem mają prawo kroczyć
własną drogą duchową. W Kościele istnieje wiele rodzin duchowych
10 Rytuał Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (skrót: Ryt. FZŚ), Wprowadzenie, nr 1.
11 Por. A. Pańczak, Historia III Zakonu…, dz. cyt., s. 301.
12 Por. J. Berłowska, Powszechne powołanie do świętości a powołanie do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, „Głos Świętego Franciszka” 39 (1997), nr 2, s. 18.
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posiadających różne charyzmaty. Do tych rodzin należy zaliczyć Rodzinę
Franciszkańską, która w swoich różnych gałęziach uznaje za Ojca, inspiratora i wzór Świętego Franciszka z Asyżu. W Rodzinie Franciszkańskiej
od początku swoje własne miejsce ma Franciszkański Zakon Świeckich.
Został on utworzony przez organiczne połączenie wszystkich braterskich
wspólnot katolickich, których członkowie - natchnieni przez Ducha
Świętego - zobowiązują się żyć Ewangelią na sposób Świętego Franciszka
w ich stanie świeckim, zachowując Regułę zatwierdzoną przez Kościół. Na
mocy przynależności do tej samej rodziny duchowej, Stolica Apostolska
powierzyła troskę duszpasterską i opiekę duchową nad FZŚ Pierwszemu
Zakonowi Franciszkańskiemu i Trzeciemu Zakonowi Regularnemu. Są to
„instytuty”, do których należy wyższe kierownictwo, o jakim jest mowa
w kanonie 303 KPK. Franciszkański Zakon Świeckich jest w Kościele stowarzyszeniem publicznym. Dzieli się on na wspólnoty na różnych szczeblach: miejscowym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym. Każda
z nich ma osobowość prawną w Kościele”13.
Osoby wybierające życie we Franciszkańskim Zakonie Świeckich
dążą do doskonałości chrześcijańskiej oraz uczestniczą w apostolstwie
w ramach zadań Kościoła katolickiego14. Dlatego zadaniem franciszkanina
świeckiego jest głoszenie Ewangelii zgodnie z przykładem i charyzmatem
Świętego Franciszka: „W łonie wyżej wspomnianej rodziny szczególne
miejsce zajmuje Franciszkański Zakon Świeckich. Ukształtował się on
jako jakieś naturalne zespolenie wszystkich wspólnot katolickich, rozproszonych po całym świecie i dostępnych dla wszystkich grup (stanów)
wiernych. W nich bracia i siostry, natchnieni przez Ducha do dążenia do
miłości doskonałej w swoim świeckim stanie, przez profesję zobowiązują
się do życia według Ewangelii na sposób Świętego Franciszka, z pomocą
Reguły zatwierdzonej przez Kościół”15.
Aktem, który włącza katolika do wspólnoty Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich, jest przyrzeczenie życia ewangelicznego: „Pogrzebani
i zmartwychwstali wespół z Chrystusem przez chrzest, który czyni ich żywymi członkami Kościoła, a jeszcze bardziej złączeni z nim przez profesję,
mają stawać się świadkami i narzędziami jego misji wśród ludzi, świadcząc o Chrystusie życiem i słowem. Natchnieni przez Świętego Franciszka
13 KG FZŚ, art. 1,1-5; por. T. Krzywicka, Natura profesji w FZŚ, art. cyt., s. 131.
14 Por. J. Berłowska, Powszechne powołanie…, art. cyt., s. 18–19.
15 Reg. FZŚ, nr 2; por. KG FZŚ, art. 1, 3°.
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i z nim powołani do odnowy Kościoła, niech starają się usilnie, aby żyć
w pełnej łączności z Papieżem, z Biskupami i Kapłanami, podtrzymując
otwarty i ufny dialog, który przynosi obfite owoce apostolskie”16. Każdy
franciszkanin świecki składa profesję, która jest publicznym przyrzeczeniem życia Ewangelią i przestrzegania prawa Kościoła katolickiego. Celem
tego szczególnego życia jest uświęcenie siebie, a także służenie innym
ludziom pomocą w realizacji doskonałości chrześcijańskiej w ramach
misji Kościoła.
W apostolstwie rozumianym jako działanie, przez które cały Kościół
na różne sposoby wypełnia swoją misję, uczestniczą w niej także członkowie trzeciego zakonu. Jest to nowość wprowadzona w obowiązującym
prawie kanonicznym17. Na uwagę zasługuje rozważanie o. A. Pańczaka dotyczące istoty stowarzyszenia, jakim jest Franciszkański Zakon Świeckich,
w którym autor stwierdza, że „(…) nie chodzi tutaj o dowartościowanie
istotnego elementu powołania każdego chrześcijanina, ale o podkreślenie elementu konstytutywnego tego typu stowarzyszeń. W ten sposób
powołanie wiernych, wypływające już z faktu chrztu świętego, otrzymuje nowy tytuł wynikający z ich przynależności do trzeciego zakonu.
W swojej istocie apostolat tercjarzy pozostaje apostolatem świeckich czy
duchowieństwa, ale ukształtowanym w duchu i sposobach życia - dostosowanych do stanu świeckiego lub duchowego - konkretnego instytutu
zakonnego. Dotyczy to zarówno apostolatu indywidualnego, jak i wspólnotowego, ale także dawania świadectwa i czynnego zaangażowania się
w dzieła Kościoła18.
3. Asystencja duchowa
Prawo kanoniczne nakazuje instytutom zakonnym otoczenie troską związanych z nimi stowarzyszeniom: „Jeśli instytuty mają złączone ze
sobą jakieś stowarzyszenia wiernych, powinny je wspomagać specjalną
troską, aby były przepojone autentycznym duchem swojej rodziny”19.
Kościół katolicki zlecił kierownictwo trzecich zakonów wyższym przełożonym pierwszych zakonów. Obowiązek ten wypełniają osobiście lub przez
ustanowionego przez nich delegata, który może nosić nazwę asystenta.
16
17
18
19

Reg. FZŚ, nr 6; por. KG FZŚ, art. 42, 2°; Ryt. FZŚ, Wprowadzenie, nr 18.
Por. KPK, kan. 303.
A. Pańczak, Wiadomości ogólne, art. cyt., s. 19.
KPK, kan. 677, § 2.
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Styl i sposób, w jaki pierwsze zakony spełniają zadania wyższego kierownictwa, zawiera się w fakcie, że tercjarze i zakonnicy uczestniczą
w tym samym charyzmacie oraz wypływa ze wzajemnej łączności. Prawo
kanoniczne jednocześnie zobowiązuje do poszanowania autonomii
wspólnot tercjarskich. Obowiązkiem ich jest czuwanie nad ich łącznością z Kościołem i rodziną zakonną, nad wiernością nauce Kościoła, jak
również zapewnienie wierności charyzmatowi danej rodziny zakonnej
oraz służba braterska dla ożywienia duchowego i apostolskiego wspólnot
tercjarskich20.
W przypadku franciszkanów świeckich duchowa troska nad nimi
zlecona została przez Kościół katolicki franciszkańskim instytutom zakonnym. Wypełniają one swoją posługę opieki duszpasterskiej poprzez
asystencję duchową wobec wspólnot i ich rad. Ta pasterska opieka wyraża się przez wyznaczenie kompetentnych osób, które będą pełnić rolę
asystentów wspólnot każdego szczebla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Asystencja duchowa stanowi szczególne zadanie, a sam asystent
jest znakiem charyzmatu przekazywanego w zakonach franciszkańskich,
który jest udzielany także katolikom świeckim powołanym do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Asystenci, oprócz pełnienia obowiązków
przedstawicielstwa władzy Kościoła, mają zadania wobec wspólnot, którymi się opiekują. Zadania te obejmują troskę o należyte relacje między
świeckimi a Kościołem, pielęgnowanie życia duchowego i misyjnego,
służenie im radą oraz popieranie dobrych inicjatyw, a także szukanie
wraz z nimi nowych, skutecznych metod duszpasterskich. Asystenci duchowi, pełniąc ważną rolę w opiece pasterskiej, stanowią znak jedności
i współpracy pomiędzy wszystkimi rodzinami franciszkańskimi. Powinni
też podtrzymywać łączność i więź wspólnoty z Pierwszym Zakonem
Franciszkańskim i Trzecim Zakonem Regularnym, z których będą czerpali
pomoc duszpasterską i inspirację do formacji i apostolatu wspólnoty21.
Wyznaczony asystent powinien być odpowiednio przygotowany
do tej posługi. Wyraża się to przez rozumienie duchowości franciszkańskiej i posiadanie zdolności do przekazywania tej duchowości oraz
bycie dyspozycyjnym w sprawach duszpasterskich22. Posługa asystenta
20 Por. A. Pańczak, Wiadomości ogólne, art. cyt., s. 19.
21 Por. P. Mielczarek, Formacja podstawowa…, dz. cyt., s. 186-187.
22 Por. G. Kudzia, Asystent duchowy FZŚ, w: Franciszkański Zakon Świeckich. Podręcznik dla franciszkanów świeckich ich przełożonych i asystentów, red. J. Wojas
[i in.], Kraków–Warszawa–Woźniki 2012, s. 138.
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duchowego we Franciszkańskim Zakonie Świeckich jest niezbędna dla
normalnego i właściwego jego funkcjonowania, tak dla rozwoju rad
i wspólnot, jak i poszczególnych tercjarzy. Dlatego przyjmujący tę posługę musi być świadomy obowiązków, jakie na nim spoczywają, a które
są określone w prawodawstwie23. Posiadanie przez asystenta uzdolnień
i uwarunkowań do pełnienia tej funkcji jest konieczne, by mógł dobrze
wypełniać swoje obowiązki: „Rada wspólnoty każdego stopnia prosi
kompetentnych przełożonych Pierwszego Zakonu i TOR o asystentów
odpowiednich i przygotowanych”24.
Podstawowym zadaniem asystenta jest troska o ożywienie chrześcijańskiego życia tercjarzy przez posługę duszpasterską i sakramentalną
dla wspólnoty25. Do szczególnych zadań asystenta należy troska o wierność charyzmatowi franciszkańskiemu, czuwanie, aby przełożony, rada
i inni tercjarze działali zgodnie z nauką i dyscypliną Kościoła katolickiego
oraz wspomaganie wszystkich tych, którzy są odpowiedzialni za formację
we wspólnocie: „(…) Pamiętając, że Duch Święty jest głównym czynnikiem
formacji i starając się zawsze współpracować z Nim, odpowiedzialnymi za
formację są: sam kandydat, cała wspólnota, rada z przełożonym, mistrz
formacji i asystent”26. Polega ona głównie na cierpliwej pracy razem
z tymi, którzy za formację są odpowiedzialni.
Istotnym zadaniem asystenta duchowego jest prowadzenie
formacji ciągłej przez homilie, kazania, przygotowanie i wygłaszanie
konferencji duchowych na spotkaniach wspólnoty, rady czy kapitułach
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Jest on także odpowiedzialny
za animację zgromadzeń liturgicznych: „(…) Przede wszystkim jest
odpowiedzialny za animację zgromadzeń liturgicznych i przygotowanie
konferencji duchowych podczas spotkań rady czy kapituły”27. Jest także
zobowiązany do sprawowania posługi sakramentalnej oraz troszczenia
się o chorych tercjarzy przez odwiedzanie ich z posługą sakramentalną
i braterską. Powinien przewodniczyć ceremoniom przyjęcia kandydata
23
24
25
26

Por. G. Kudzia, Asystent duchowy…, art. cyt., s. 137.
KG FZŚ, art. 91, 1°.
Por. A. Pańczak, Rola asystentów…, art. cyt., s. 18.
KG FZŚ, art. 37, 2°; por. Statut Asystencji Duchowej i Duszpasterskiej przy
Franciszkańskim Zakonie Świeckich (skrót: SA FZŚ), art. 24.
27 SA FZŚ, art. 13, 3°.
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do postulatu i nowicjatu oraz w czasie składania przez franciszkanina
świeckiego profesji czasowej i wieczystej28.

O. Józef Łaski OFMCap

FZŚ JAKO ZAKON ŚWIECKICH

Podsumowanie
Wspólnota franciszkanów świeckich jest otwarta na katolików
każdego obrządku i stanu, uczestniczących w duchowości instytutu
zakonnego i pod jego opieką duchową. Franciszkanie świeccy dążą do
doskonałości chrześcijańskiej i podejmują dzieła apostolskie w duchu
rodziny franciszkańskiej. Termin „zakon”, jaki jest użyty w nazwie, należy
rozumieć w znaczeniu historycznym. Wskazuje na stan, grupę lub wspólnotę osób jako organizację bądź stowarzyszenie świeckich, związane
szczególnymi więzami z franciszkańską rodziną zakonną. Nie należy rozumieć go w znaczeniu ścisłym, ponieważ franciszkanie świeccy nie składają
ślubów rad ewangelicznych i nie prowadzą życia ściśle wspólnotowego,
jak w zakonach, lecz należy rozumieć w sensie szerokim, na który składają się podobieństwa zewnętrzne do instytutu zakonnego. Powyższe
opracowanie nie obejmuje wszystkich spraw związanych z zagadnieniami
dotyczącymi Trzeciego Zakonu. Artykuł sygnalizuje jedynie ważniejsze
kwestie związane z tą tematyką, mając na celu zachęcenie czytelnika do
pogłębiania wiedzy teologiczno-kanonicznej o Franciszkańskim Zakonie
Świeckich.

1. Podstawy bycia Kościołem
Do społeczności Kościoła wcieleni są w pełni ci, którzy, mając
Ducha Chrystusa, w całości przyjmują przepisy Kościoła oraz wszystkie
ustanowione w nim środki zbawienia i w jego widzialnym organizmie
pozostają w łączności z Chrystusem, który rządzi nim przez papieża
i biskupów, złączeni więzami wyznania wiary, sakramentów i kościelnego
zwierzchnictwa oraz komunii. Nie dostępuje jednak zbawienia, chociażby był wcielony do Kościoła, ten, kto, nie trwając w miłości, pozostaje
wprawdzie w łonie Kościoła ciałem, ale nie sercem. Wszystkie zaś dzieci
Kościoła powinny pamiętać o tym, że swój uprzywilejowany stan zawdzięczają nie własnym zasługom, lecz szczególnej łasce Chrystusa, jeśli
zaś z tą łaską nie współdziałają myślą, słowem i uczynkiem, nie tylko nie
będą zbawieni, ale jeszcze surowiej będą sądzeni /KK 14/.
2. Miejsce świeckich w Kościele
Pod nazwą „świeccy” rozumie się wszystkich wiernych, którzy nie
są członkami stanu duchownego i stanu zakonnego prawnie ustanowionego w Kościele. Są to wierni, którzy wcieleni przez chrzest w Chrystusa,
ustanowieni jako Lud Boży, stawszy się na swój sposób uczestnikami
kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, sprawują właściwe
całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie
/KK 31; DA 2/. Specyficzną właściwością świeckich jest ich charakter
świecki /KK 31/ oraz to, że należą w całej pełni i do Ludu Bożego i do
społeczności cywilnej /DM 21; DA 5/.
3. Zadanie świeckich w Kościele - apostolstwo

28 Por. G. Kudzia, Asystent duchowy…, art. cyt., s. 138.
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Zadaniem ludzi świeckich, z tytułu właściwego im powołania, jest
szukanie królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi
i kierowanie nimi po myśli Bożej. Żyją oni w świecie, to znaczy pośród
wszystkich razem i poszczególnych spraw oraz zadań świata i w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego, z których utkana jest ich
egzystencja. Tam powołuje ich Bóg, aby pełniąc właściwą sobie misję,
kierowani duchem ewangelicznym, jak zaczyn, od wewnątrz niejako
- 19 -

przyczyniali się do uświęcenia świata, i tak przede wszystkim świadectwem życia, promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym
Chrystusa. Szczególnym więc ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie
sprawy doczesne, z którymi ściśle są związani, i tak nimi kierować, aby
się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa oraz służyły
chwale Stworzyciela i Odkupiciela /KK 31/.
Obowiązek i prawo świeckich do apostolstwa wypływa z ich zjednoczenia z Chrystusem Głową. Przez chrzest bowiem wszczepieni w Ciało
Mistyczne Chrystusa, przez bierzmowanie umocnienie mocą Ducha
Świętego, przez samego Pana przeznaczeni są do apostolstwa. /DA 3/.
Królestwo Chrystusa jest utrwalane dawaniem świadectwa prawdzie
i słuchaniem jej, wzrasta zaś dzięki miłości, którą Chrystus podwyższony
na krzyżu pociąga ludzi do siebie /DWR 11/.
Misja Kościoła jest wypełniana w działaniu, w którym posłuszny
nakazowi Chrystusa oraz kierowany łaską i miłością Ducha Świętego
uobecnia się on w pełnym wymiarze we wszystkich ludziach i narodach,
aby doprowadzić ich do wiary, wolności i pokoju Chrystusowego, przez
przykład życia i przepowiadanie, sakramenty i pozostałe środki łaski, tak
aby otworzyła się przed nimi wolna i pewna droga ku pełnemu uczestnictwu w misterium Chrystusa /DM 5/.
Apostolstwo w środowisku jest staraniem się o kształtowanie
w duchu chrześcijańskim sposobu myślenia, obyczajów, praw i struktur
wspólnoty, w której się żyje, jest tak dalece obowiązkiem i zadaniem
świeckich, że nigdy nie może być ono należycie wypełnione przez innych.
/.../ Świadectwo życia dopełniają świadectwem słowa; w miejscu pracy
czy wykonywanego zawodu, czy studiów, w miejscu zamieszkania, wypoczynku czy spotkań towarzyskich /.../ DA 13/.
Świeccy jako własne zadanie powinni podjąć odnowę porządku doczesnego prowadzeni światłem Ewangelii i nauką Kościoła, powodowani
miłością chrześcijańską, która każe im /.../ szukać sprawiedliwości królestwa Bożego. Porządek doczesny tworzy: dobro życia i rodziny, kultura,
sprawy gospodarcze, sztuka i życie zawodowe, organizacja wspólnoty
politycznej, stosunki międzynarodowe i inne tego rodzaju oraz ich rozwój i postęp /.../. Wśród prac tego rodzaju apostolstwa pierwsze miejsce
zajmuje działalność społeczna chrześcijan, która powinna rozszerzać się
na cały zakres spraw doczesnych, także na kulturę /DA 7/. Niech świeccy
wspierają dzieła miłości oraz dzieła pomocy społecznej, które niosą
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skuteczną pomoc jednostkom i narodom znajdującym się w potrzebie,
współpracując na tym polu ze wszystkimi ludźmi dobrej woli /DA 8/.
Będąc uczestnikami funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej
Chrystusa, uzupełniają posługę duszpasterską kapłanów. Ważną rolę
spełniają świeccy, stając się “współpracownikami prawdy”. Ponieważ
w naszych czasach powstają nowe problemy i szerzą się bardzo poważne
błędy, które usiłują doszczętnie zniszczyć religię, porządek moralny i samą
społeczność ludzką, ten święty Sobór serdecznie zachęca świeckich
według zdolności i wiedzy każdego, by zgodnie z myślą Kościoła przyczyniali się do wyjaśniania zasad chrześcijańskich, bronili ich i odpowiednio
dostosowywali je do problemów współczesności /DA 2, 6/. Współuczestnicząc w pracy dla prawdy mają oni w miarę swych uzdolnień i wykształcenia wyprowadzać praktyczne wnioski z zasad chrześcijańskich, bronić
ich, a także dostosować do problemów doby obecnej /DA 6/.
Świeccy posiadają niezliczone okazje do prowadzenia apostolstwa
w zakresie ewangelizacji i uświęcania. Samo świadectwo życia chrześcijańskiego i dobre czyny spełniane w duchu nadprzyrodzonym mają moc
przyciągania ludzi dobrej woli do Boga, mówi bowiem Pan: „Tak niech
wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” /Mt 5,16/. Przede wszystkim
powinni sami wyznawać głoszone zasady, bo to indywidualne apostolstwo stanowi początek i warunek wszelkiego apostolstwa świeckich /DA
13,16,17/.
Franciszkanin świecki
FZŚ ukształtował się jako naturalne zespolenie wszystkich wspólnot
katolickich rozproszonych po całym świecie i dostępnych dla wszystkich
grup /stanów/ wiernych; w nich bracia i siostry natchnieni przez Ducha
w dążeniu do miłości doskonałej w swoim świeckim stanie, przez profesję
zobowiązują się do życia według Ewangelii na sposób świętego Franciszka z pomocą tej Reguły zatwierdzonej przez Kościół /Reg 2/.
Franciszkanin świecki, aby mógł apostołować i dawać świadectwo
we własnym środowisku, musi rozpocząć od własnej formacji. A ta polega głównie na poznawaniu Ewangelii Chrystusa. Poznawanie i ukochanie
Ewangelii jest podstawą „przechodzenia od Ewangelii do życia i od życia
do Ewangelii” /Reg 4; DA 30,8/. Musi ona przemawiać żywym Słowem
skierowanym do konkretnej osoby przez Jezusa. Tylko takie traktowanie
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Ewangelii pomoże nam „na wzór Chrystusa kształtować nasz sposób
myślenia i działania poprzez całkowitą przemianę wewnętrzną” /Reg 7/.
Owa przemiana wewnętrzna, czyli nawrócenie, może realizować
się z pomocą modlitwy, sakramentów a zwłaszcza Eucharystii /Reg 8/,
słuchania i odprawiania nabożeństw Słowa Bożego, rewizji życia, dni
skupienia, pomocy kierownictwa duchowego, nabożeństw pokutnych
i częstego przystępowania do sakramentu pojednania /KG FZŚ 13.1/.
Franciszkanie świeccy swoje powołanie realizują przede wszystkim
w rodzinie, żyjąc duchem pokoju, wierności i poszanowania życia, czyniąc
z niego znak odnowy dokonanej w świecie przez Chrystusa /Reg 17/.
Wydaje się, że według nauczania Soboru Watykańskiego II zgłębianie duchowości stanowi dla franciszkanów świeckich szansę budowania
duchowości komunii i rozwoju. Franciszkanin świecki nade wszystko
powinien troszczyć się o pogłębianie duchowości, powołania i dzielić się
otrzymanymi od Boga darami.

O. Arkadiusz Mirosław Czaja OFM

Franciszkański Zakon Świeckich jako zakon franciszkański
w aspekcie kanoniczno-pastoralnym
Wstęp
Franciszkański Zakon Świeckich jest w Kościele katolickim stowarzyszeniem o zasięgu międzynarodowym, mającym swoje odrębne
struktury. Dzieli się pod względem organizacyjnym na wspólnoty międzynarodowe, narodowe, regionalne i miejscowe. Każda z tych jednostek
ma własny zarząd, w skład którego wchodzą mianowani przez wyższych
przełożonych Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego i Trzeciego Zakonu
Regularnego asystenci duchowi. Wszystkie wspólnoty franciszkańskie,
poruszone przykładem Świętego Franciszka z Asyżu, naśladują Chrystusa, żyjąc w braterskiej wspólnocie i zobowiązując się przez przyrzeczenie
życia ewangelicznego do wiernego zachowywania Ewangelii oraz do
działalności apostolskiej w ramach misji Kościoła katolickiego.
1. Nazwa
FZŚ jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy i duchowni
diecezjalni są powołani przez Ducha Świętego do życia Ewangelią na
sposób Świętego Franciszka z Asyżu, który nie tylko go nakreślił, ale jednocześnie sam go praktykował: „Wśród duchowych rodzin, powołanych
przez Ducha Świętego do życia w Kościele, rodzina franciszkańska jednoczy wszystkich członków Ludu Bożego, a więc ludzi świeckich, osoby
zakonne i kapłanów, którzy czują się powołani, aby pójść za Chrystusem
śladami Świętego Franciszka z Asyżu. Pozostając w żywej łączności wzajemnej, stosownie do swojego stanu, pragną oni urzeczywistniać charyzmat wspólnego Ojca Serafickiego w życiu i posłannictwie Kościoła”29.
Zakon ten skupia wiernych, którzy prowadząc życie w świecie i we
własnych rodzinach, idą drogą duchowości franciszkańskiej. Powołanie
do życia w duchowości franciszkańskiej oznacza bycie chrześcijaninem

29 Reguła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (skrót: Reg FZŚ), nr 1.
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na wzór Świętego z Asyżu30, a tym samym uczestniczenie w apostolstwie
Kościoła31.
Zagadnienia, jakie będą poruszane w artykule, oscylują między
duchowością franciszkańską a miejscem tercjarzy w strukturach wielkiej
rodziny franciszkańskiej. Zanim zostanie omówiony wyznaczony cel
pracy, należy wyjaśnić podstawowe terminy związane z Franciszkańskim
Zakonem Świeckich. Pierwszym pojęciem, które zostanie omówione, ściśle łączącym się z tematem, jest termin „franciszkański”. Jest on używany
w oficjalnej nazwie zakonu. Pojęcie to wskazuje przede wszystkim na
osobę założyciela, którym był Święty Franciszek z Asyżu. Dał on początek wspólnocie, która inspiruje się jego duchowością. Tercjarze należą
do rodziny franciszkańskiej i związani są ściśle z Pierwszym Zakonem
Franciszkańskim i Trzecim Zakonem Regularnym. Kolejnym elementem
składowym nazwy jest termin „świeckich”, który wskazuje na stan osób
mogących być jego członkami. Do nich zaliczają się, prócz osób świeckich,
także osoby duchowne diecezjalne32. Wskazuje na to, że skupia wiernych
wszystkich obrządków katolickich, którzy prowadzą życie w stanie świeckim33. Spotyka się także inne nazwy dotyczące franciszkanów świeckich.
Przykładem jest określenie „Franciszkańska Wspólnota Świeckich”, które
- poza omówionymi powyżej pojęciami - wskazuje na jeszcze inny ważny
aspekt, jakim jest wspólnota, a co z tym łączy się ściśle, także na braterstwo. Podkreśla rolę i znaczenie wspólnoty, odwołując się do tradycji
franciszkańskiej34.
Oprócz powyższych, omówionych terminów wchodzących w skład
nazwy „zakon”, można spotkać określenie „Trzeci Zakon Franciszkański”.
W powyższym sformułowaniu pojawia się kolejny, nowy termin, którym
jest pojęcie „trzeci”. Termin ten wskazuje, że to stowarzyszenie kościelne
należy do rodziny franciszkańskiej, ale różni się od pierwszych dwóch
zakonów. W rozważaniach naukowo-historycznych wywodzono nazwę

„trzeci” z faktu, że został założony przez Świętego Franciszka z Asyżu
jako trzeci w kolejności. Inna interpretacja wskazuje także na to, że jest
możliwość łączenia pojęcia „trzeci” z trzecim stanem, pośrednim między
stanem duchowieństwa a stanem świeckich. Do nich właśnie zaliczono
osoby należące do pokutników. Członków tych wspólnot na początku
nazywano pokutnikami, braćmi i siostrami od pokuty, dodając także imię
Świętego Franciszka: Ordo Poenitentium, Ordo Fratrum de Poenitentia,
Ordo Fratrum et Sororum de Poenitentia, Fratrem de Poenitentia, Fratres
dicti de Poenitentia, Fratres et Sorores de Poenitentia de Tertio Regula
Beati Francisco, Fratres et Sorores Ordinis de Poenitentia Sancti Francisci. Następne określenie, którym posługiwano się przez stulecia, a także
w obecnych czasach, które można znaleźć w publikacjach to „tercjarze”.
Wskazuje ono na liczebnik porządkowy „trzeci”. Obecnie powszechnie
przyjmuje się nazwę „franciszkanie świeccy” odnośnie do osób będących
członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich35.
2. Duchowość franciszkańska
Wszystkie wspólnoty franciszkanów świeckich za przykładem Świętego Franciszka z Asyżu usilnie starają się naśladować Jezusa Chrystusa,
żyjąc w braterskiej wspólnocie, przestrzegając przyrzeczeń chrzcielnych,
oddając się działalności apostolskiej w ramach misji Kościoła katolickiego. Zobowiązują się do praktykowania duchowości franciszkańskiej,
a to oznacza, że są zobowiązani do prowadzenia życia w sposób jak
najbardziej zbliżony do życia Świętego Franciszka. A także do pogłębiania
w sobie wartości życia ewangelicznego, jak i otwieranie się na zadania,
jakie powierza im Kościół: „Franciszkanie świeccy poprzez profesję zobowiazują się żyć w swoim świeckim stanie Ewangelią według duchowości
franciszkańskiej. Starają się w świetle wiary pogłębiać wartości i wybór
życia ewangelicznego według Reguły FZŚ: na podejmowanej nieustannie
drodze nawrócenia i formacji; otwarci na wymogi stawiane przez społeczeństwo i rzeczywistość Kościoła, przechodząc od Ewangelii do życia i od
życia do Ewangelii; w wymiarze osobistym i wspólnotowym tej drogi”36.

30 Por. E. Nogaj, Ewangelizowany, aby ewangelizować, „Głos Świętego Franciszka”
52 (2012), nr 3, s. 36.
31 Por. P. Mielczarek, Formacja podstawowa we Franciszkańskim Zakonie Świeckich,
Warszawa 2004,s.29.
32 Por. A. Pańczak, Wiadomości ogólne, w: Franciszkański Zakon Świeckich.
Podręcznik dla franciszkanów świeckich, ich przełożonych i asystentów, red.
J. Wojas [i in.], Kraków-Warszawa-Woźniki 2012, s. 20-22.
33 Por. E. Nogaj, Ewangelizowany, aby…, art. cyt., s. 36.
34 Por. A. Pańczak, Wiadomości ogólne, art. cyt., s. 22.

35 Por. Tamże, s. 20-22.
36 Konstytucje Generalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (skrót: KG FZŚ), art.
8,1°-2°; por A. Szczesiul, Formacja w FZŚ, w: Franciszkański Zakon Świeckich.
Podręcznik dla franciszkanów świeckich ich przełożonych i asystentów, red.
J. Wojas [i in.], Kraków–Warszawa–Woźniki 2012, s. 86.
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Powszechne wezwanie do świętości i doskonałości tercjarze
urzeczywistniają poprzez udział w życiu i duchowości konkretnej rodziny
zakonnej, a w tym przypadku - rodziny franciszkańskiej. Wezwanie do
pójścia za Chrystusem jest skierowane do wszystkich chrześcijan, a zatem
każdy tercjarz powinien odpowiedzieć na nie zgodnie z własnym powołaniem37. Osoby wybierające życie franciszkańskie mają dwa zasadnicze
cele, jakimi są: dążenie do doskonałości chrześcijańskiej oraz apostolat
w ramach zadań Kościoła katolickiego.
Słowo Boże powinno być fundamentem życia duchowego franciszkanów. Tercjarze od samego początku wnoszą ogromny wkład
w ewangelizację świata. Są wezwani do bycia w świecie znakiem życia
ewangelicznego38, co ma prowadzić ich do świętości, do której są powołani. Wspólnoty franciszkańskie przede wszystkim powinny być szkołami
modlitwy39. Przed franciszkanami stoi wielkie zadanie apostolstwa w ramach misji Kościoła katolickiego, głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa
przez przykład swojego życia. Należy mocno podkreślić, że duchowość
franciszkańska ma swoje źródło w Ewangelii40.
Duchowość franciszkańską należy rozumieć jako zachowywanie
przykazań Bożych i kościelnych41. Związane jest z nią apostolstwo, które
przybiera postać pomocy świadczonej Kościołowi katolickiemu w jego
apostolstwie. Formy pomocy mogą być różne w zależności od zdolności,
jakie człowiek otrzymał od Boga, i możliwości, jakie posiada. Forma apostolatu przez modlitwę i ofiarowanie swoich cierpień za Kościół, dawanie
dobrego przykładu życia chrześcijańskiego, katechezę, troskę o ubogich,
sumienne wykonywanie obowiązków swojego powołania42 dostępna jest
dla każdego.

Elementem charakterystycznym duchowości franciszkańskiej
jest życie sakramentalne, w którym przeżywa się i kontempluje żywą
obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. W centrum duchowości
franciszkańskiej znajduje się Chrystus, dlatego tercjarze są zachęcani do
częstego uczestnictwa w sakramentach43. Szczególne znaczenie w życiu
franciszkanów świeckich mają dni świąteczne, a zwłaszcza sprawowana
wtedy Eucharystia: „(…) Odnowienie zaś przymierza Boga z ludźmi w Eucharystii pociąga wiernych i zapala do gorącej miłości Chrystusa. Z liturgii
więc, a zwłaszcza z Eucharystii, jako ze źródła, spływa na nas łaska i z największą skutecznością dokonuje się to uświęcenie ludzi w Chrystusie
i uwielbienie Boga, do którego jako do celu zmierzają wszelkie inne
działania Kościoła”44.
Franciszkanie świeccy powinni działać w obronie wartości, które
są związane z tymi szczególnymi dla wiary dniami. Działanie to jest tym
bardziej konieczne, ponieważ obserwuje się niebezpieczeństwo zatracania właściwego charakteru dnia świątecznego w aspekcie religijnym,
odpoczynku z rodziną i przestrzegania obowiązku powstrzymania się od
pracy oraz zajęć niekoniecznych, które można wykonać bez szkody w dni
powszednie w ciągu tygodnia45. Dlatego przed franciszkanami świeckimi
stoi ważne zadanie przypominania innym, przede wszystkim przez własny przykład, o obowiązku świętowania dnia uroczystego. Należy dołożyć
wszelkich starań, by dzień, jakim jest niedziela, odzyskał w życiu chrześcijanina na nowo swój uroczysty charakter. Nie można być wiernym
Ewangelii, jeśli nie rozważa się wielkiego daru, jakim jest Eucharystia i nie
świętuje się dnia Pańskiego. Obowiązkiem każdego wiernego jest czynny
udział we Mszy Świętej sprawowanej w niedzielę i w święta nakazane,

37 Por. A. Pańczak, Wiadomości ogólne, art. cyt., s. 19.
38 Por. Podręcznik Asystencji FZŚ i MF, red. A. Pańczak, Warszawa – Woźniki 2008,
s. 138.
39 Por. H. Kasprzyk, Posłannictwo franciszkanów świeckich we współczesnym
świecie, w: Duchowość franciszkanów świeckich, red. A. Baran, Lublin 2002,
s. 111.
40 Por. J. Kraj, Asyski rycerz bez oręża, „Głos Świętego Franciszka” 52(2010), nr 1,
s. 34.
41 Por. A. Smoleń, Zadania franciszkanów świeckich dziś, „Głos Świętego Franciszka”
52(2010), nr 6, s.35.
42 Por. P. Mielczarek, Formacja podstawowa…, dz. cyt., s. 28-30.

43 Jan Paweł II, Reguła i życie braci i siostry Trzeciego Zakonu Regularnego św.
Franciszka. Dekret zatwierdzający Regułę, 8.12.1982, w: Refleksja nad regułami
franciszkańskimi. Formacyjne i pastoralne aspekty Reguł franciszkańskich w 800
lat po zatwierdzeniu pierwszej Reguły św. Franciszka. Materiały z sesji naukowej,
Warszawa 21.11.2009, red. Z. Styś [i in.], Warszawa – Kraków 2010, s. 195.
44 KL, nr 10; por. H. Kasprzyk, Posłannictwo franciszkanów…, art. cyt., s. 111.
45 Por. B. Wolański, Społeczny ruch świętowania niedzieli, w: Być solą ziemi.
Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na
lata 2010–2013. Rok 2012/2013, red. Sz. Stułkowski, Święty Wojciech – Poznań
2012, s. 405.
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ponieważ ma to wpływ na jego życie zgodnie z Ewangelią. Przykład świętowania niedzieli powinien być na pierwszym miejscu w rodzinie46.
Dzięki Eucharystii Kościół żyje i wzrasta, ponieważ obecny jest
w niej Chrystus, który tak się uniżył, że stał się pokarmem dla wiernych,
by mogli duchowo wzrastać. Chrystus w Najświętszym Sakramencie Eucharystii daje nam Siebie, jako Pokarm na pielgrzymowanie do królestwa
Bożego47. Święty Franciszek wielką czcią i kultem otaczał Eucharystię. Jeśli
zagłębimy się w nauczanie Świętego Franciszka, widzimy, że szczególne
miejsce poświęcił obecności Zbawiciela w Eucharystii48. Sprawowanie
Ofiary Eucharystycznej jest dla Świętego z Asyżu uwielbieniem i staje się
dla nas pokarmem nowego życia, otrzymanego od Boga i odnowionego
przez ofiarę śmierci oraz zmartwychwstania Jego umiłowanego Syna.
Dlatego dla duchowości franciszkańskiej Sakrament Najświętszej Eucharystii jest centralnym i najważniejszym punktem życia z Bogiem i ludźmi49.
Większość tercjarzy to osoby świeckie. Mogą być również osoby
duchowne, diecezjalne. Elementem wyróżniającym trzecie zakony
spośród innych katolickich stowarzyszeń o charakterze świeckim jest
życie według określonej tradycji duchowej rodziny zakonnej, z którą są
one związane. Szczególnie ważną rolę odgrywa tu duchowość założyciela instytutu zakonnego, której tercjarze są świeckim reprezentantem
i stanowią jej świeckie dopełnienie. Jest rzeczą oczywistą, że nie można
przenosić wszystkich doświadczeń i tradycji duchowości zakonnej bez
uwzględnienia, w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym, świeckiego charakteru trzecich zakonów.
3. Współczesne zadania
Franciszkanie świeccy wnosili przez wieki ogromny wkład w głoszenie Ewangelii, dlatego są wezwani do dalszej pracy apostolskiej. Powinni
46 Por. Tamże, s. 412.
47 Por. M.B. Arndt, Słowo Boże jest Pokarmem, „Głos Świętego Franciszka” 52
(2011), nr 6, s. 49.
48 Św. Franciszek z Asyżu, List skierowany do całego Zakonu, w: Święci Franciszek
i Klara z Asyżu, Pisma. Wydanie łacińsko-polskie, red. W.M. Michalczyk, Kraków
– Warszawa 2002, s. 253-255.
49 Por. F. Rinaldo, Eucharystia, w: Leksykon duchowości franciszkańskiej. Drugie
wydanie polskie. Przekłady i opracowania zbiorowe, red. E. Kumka, Kraków –
Warszawa 2016, kol. 395-419.
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w świecie być przykładem życia chrześcijańskiego: „Wezwani do współpracy w budowaniu Kościoła jako sakramentu zbawienia dla wszystkich
ludzi oraz stawszy się przez chrzest i profesję ‘świadkami i narzędziami
jego misji’, franciszkanie świeccy głoszą Chrystusa życiem i słowem. Ich
apostolatem pierwszoplanowym jest świadectwo osobiste w środowisku,
w którym żyją, i posługa w budowaniu Królestwa Bożego w rzeczywistości
ziemskiej”50. Przynależność katolika do największej wspólnoty świeckich
chrześcijan, jakim jest Franciszkański Zakon Świeckich, zobowiązuje do
nieustannego ożywiania osobistej więzi z Bogiem poprzez pielęgnowanie
duchowości właściwej charyzmatowi Świętego Franciszka z Asyżu.
Priorytetowe zadania franciszkanów świeckich to służba w świecie
współczesnym na rzecz Królestwa Bożego. Jednocześnie powinni być
wzorem jedności i świadkami wiary51. A zatem tercjarze z racji swego
powołania budują braterskie relacje między ludźmi, co owocuje wprowadzaniem pokoju w świecie. By doskonalej urzeczywistnić ideał swojego
życia, są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii, studiowania i rozważania Pisma Świętego, modlitwy, pielęgnowania wzajemnej miłości
chrześcijańskiej i praktykowanie pokuty. Te elementy postawy chrześcijańskiej oddają sposób życia franciszkańskiego, a także są jedną z form
kultu Bożego52, jednocześnie podkreślają specyfikę Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich.
Przynależność do tercjarzy zobowiązuje ich do naśladowania
życia chrześcijańskiego na sposób franciszkański, poprzez wypełnianie
obowiązków wynikających z powołania53. Dlatego pierwszym miejscem
apostolstwa jest własna rodzina, w której tercjarz powinien być wzorem
dla współmałżonka i dzieci, a także dla innych osób mieszkających w jego
otoczeniu. Powinien być on przepełniony duchem pokoju, wierności
oraz poszanowania życia: „Niech w rodzinie franciszkanie świeccy żyją
duchem pokoju, wierności i poszanowania życia, czyniąc z niego znak
odnowy dokonanej w świecie przez Chrystusa. Małżonkowie zwłaszcza,
żyjąc łaską sakramentu małżeństwa, niech dają w świecie świadectwo
Chrystusowej miłości do Jego Kościoła. Biorąc pod uwagę powołanie
każdej osoby, niech przez rzetelne i otwarte wychowanie chrześcijańskie
50 KG FZŚ, art. 17, 1°.
51 Por. K. Olszewski, Kościół naszym domem, „Głos Świętego Franciszka” 52 (2012),
nr 5, s. 31.
52 Por. Jan Paweł II, Reguła i życie…, art. cyt., s. 195.
53 Por. H. Kasprzyk, Posłannictwo franciszkanów…, art. cyt., s. 120.
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radośnie podejmują wraz ze swymi dziećmi swoje ludzkie i duchowe
pielgrzymowanie”54. Franciszkanie świeccy powinni mieć świadomość,
że muszą żyć w taki sposób, by całe ich życie wyrażało naukę płynącą
z Ewangelii, co łączy się z dobrym przykładem własnego życia55. Tercjarze
są zobowiązani także do troski i pomocy bliźnim, znajdującym się w potrzebie duchowej i materialnej.
Franciszkanie świeccy szczególnie przez przyrzeczenie życia ewangelicznego realizują swoje dążenie do świętości i uczestniczą w misji Kościoła katolickiego56. Powinni być gorliwi w posłudze głoszenia Ewangelii,
zgodnie z przykładem i charyzmatem Świętego Franciszka57, a prowadząc
życie w świecie i dla świata, powinni starać się budować go bardziej braterskim58. Formy apostolstwa tercjarzy w ramach Kościoła katolickiego
mogą być różne.
Celem franciszkańskiego sposobu życia jest nieustanne dążenie
do świętości, która ma swój początek w przyjętym sakramencie chrztu
świętego. Sposób życia to wierne przestrzeganie Ewangelii. A zatem franciszkanie świeccy przez przyrzeczenie życia ewangelicznego odpowiadają
na powołanie, jakie otrzymali od Jezusa Chrystusa, dlatego powinni mieć
świadomość, że należy żyć nauką płynącą z Ewangelii. Franciszkanie
świeccy, z racji swego powołania, budują relacje braterskie między ludźmi, podejmując zadanie pojednania i wprowadzając pokój. Uczestnictwo
w misji Kościoła podkreśla Reguła. Czytamy w niej, że przez chrzest, który
czyni ich żywymi członkami Kościoła, a jeszcze bardziej w złączeniu się
z nim przez przyrzeczenie życia ewangelicznego, mają stawać się świadkami Chrystusa: „Pogrzebani i zmartwychwstali wespół z Chrystusem przez
chrzest, który czyni ich żywymi członkami Kościoła, a jeszcze bardziej złączeni z nim przez profesję, mają stawać się świadkami i narzędziami jego
misji wśród ludzi, świadcząc o Chrystusie życiem i słowem. Natchnieni
przez świętego Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, niech
starają się usilnie, aby żyć w pełnej łączności z Papieżem, z Biskupami
54 Reg. FZŚ, art. 17.
55 Por. Ryt. FZŚ, Wprowadzenie, nr 14b. „(…) wola życia Ewangelią przez
naśladowanie św. Franciszka z Asyżu”.
56 Por. P. Mielczarek, Formacja podstawowa…, dz. cyt., s. 29.
57 Reg FZŚ, nr 2.
58 Por. Ryt. FZŚ, Wprowadzenie, nr 14d. „(…) W tym bowiem wymiarze profesja ma
spełniać rolę ewangelicznego zaczynu, zwłaszcza przez przyrzeczenie współpracy
w budowaniu świata bardziej braterskiego. (…)”.
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i Kapłanami, podtrzymując otwarty i ufny dialog, który przynosi obfite
owoce apostolskie”59.
Podsumowanie
Przynależność do wspólnoty franciszkańskiej zobowiązuje do
nieustannego ożywiania osobistej więzi z Bogiem, poprzez pielęgnowanie duchowości właściwej charyzmatowi Świętego Franciszka z Asyżu.
W centrum duchowości zakonu franciszkanów świeckich znajduje
się Jezus Chrystus, dlatego są oni zachęcani do częstego uczestnictwa
w życiu sakramentalnym i w innych formach pobożnościowych. Celem
franciszkańskiego życia jest nieustanne dążenie do świętości. Owo dążenie jest możliwe tylko dzięki Bogu, a swój początek ma w sakramencie
chrztu świętego. Bóg wybiera i powołuje nowych członków do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, uświęcając ich i wiążąc ze sobą szczególnym przymierzem. Artykuł nie obejmuje wszystkich spraw związanych
z zagadnieniami dotyczącymi Trzeciego Zakonu odnośnie do duchowości
franciszkańskiej, a także miejsca, jakie zajmują tercjarze w wielkiej rodzinie franciszkańskiej. Jednakże sygnalizuje ważniejsze kwestie związane
z tą tematyką, a zarazem ma na celu zachętę do dalszego pogłębiania
wiedzy kanoniczno-pastoralnej o franciszkanach świeckich.

59 Reg FZŚ, nr 6; por. Podręcznik Asystencji…, dz. cyt., s. 136.
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O. Maksymilian Brylowski OFM

POWOŁANIE PRZEZ PANA
Powołanie to bardzo delikatna sfera relacji między Bogiem i człowiekiem. W chrześcijaństwie, w ujęciu katolickim, jest to wezwanie
człowieka przez Pana Boga do określonego sposobu życia. Bóg wszystko
czyni z miłości, ponieważ, jak pisze św. Jan Ewangelista „Bóg jest miłością” (1J 4,16). Z miłości stworzył cały świat i kierując się tą miłością,
zaprasza człowieka, którego ukształtował na swój obraz i podobieństwo,
do współpracy w dziele budowania tego świata. Zaprasza go wraz z jego
wolną wolą, zdolnością do miłowania, myślenia i tworzenia. I właśnie to
zaproszenie nazywamy powołaniem.
Dar powołania ma każdy ochrzczony, choć potocznie kojarzy się
nam z powołaniem do kapłaństwa lub życia zakonnego. Niejednokrotnie
jednak słyszymy o lekarzu z powołania, o pielęgniarce, czy nauczycielu.
Mówi się w ten sposób o ludziach, którzy wykonują swój zawód z pasją,
z dużym oddaniem, poświęcają tej pracy większą część swojego życia,
swoje zdolności, talenty i robią to wszystko na korzyść innych. Skoro
mówi się, że ktoś jest powołany, to, logicznie rzecz biorąc, musi też być
ktoś, kto tego powołania dokonuje. Tym, który powołuje, jest Bóg. Powołanie jest więc darem Boga dla człowieka. Pan Bóg, stwarzając człowieka,
przygotował dla niego w świecie konkretne miejsce – miejsce, którego
nikt inny nie może zająć. Przygotował też dla niego konkretne zadanie,
które człowiek w ciągu swojego życia powinien realizować. Na kartach
Biblii spotykamy cały szereg ludzi powołanych do różnych spraw: Bóg
powołuje np. Noego do uratowania rodzaju ludzkiego (Rdz 6,5nn), Mojżesza, aby wyprowadził Żydów z niewoli (Wj 3,1nn), później powołuje
apostołów – w Nowym Testamencie znajdujemy piękne opisy powołania
Jana i Jakuba (Mt 4,18–22), celnika Mateusza (Mt 9,9) jak i pozostałych
(Mt 10,1nn).

talenty, dzięki którym może on to powołanie realizować. Nie jest to absolutnie żaden przymus. Pamiętać należy, że człowiek otrzymał od swego
Stwórcy wolną wolę, więc może swoje powołanie przyjąć i realizować,
ale może je też odrzucić.
Odpowiadając na dar powołania człowiek ma obowiązek je w swoim życiu realizować i wypełnić. Doskonale obrazuje to Jezus w przypowieści o talentach. Ci, którzy pomnożyli majątek swojego pana, otrzymali
pochwałę. Podobnie i my, otrzymawszy łaskę powołania i dary służące jej
realizacji, nie powinniśmy zatrzymywać ich tylko i wyłącznie dla siebie,
gdyż mają one nie tylko nas rozwijać, ale służyć wspólnocie, wśród której
żyjemy – mają przynosić ewangeliczny zysk.
Nieraz człowiek nie chce odpowiedzieć na Boże wezwanie. Na pewno nie spotka go za to żadna kara. Bóg ma wiele pomysłów na zbawienie
człowieka i zawsze uwzględnia jego wolną wolę. Szanuje dokonany przez
niego wybór drogi życiowej. Powołuje go dalej i w swoim miłosierdziu
zawsze obraca zmarnowane powołanie na korzyść człowieka, jak zrobił
to w przypadku Jonasza uciekającego przed powołaniem, braci, którzy
sprzedali Józefa do Egiptu i wielu innych ludzi. Czyni tak, ponieważ powołanie nie odbiera człowiekowi wolności odpowiedzi.

Tak jest do dzisiaj - powołującym jest sam Bóg. Jednych zaprasza
do tego, by wypełniali swoje powołanie, żyjąc w samotności, innych przeznacza do życia w rodzinie, jednym powierza troskę o zdrowie lub rozwój
ludzkiego umysłu, jeszcze innych przeznacza do życia konsekrowanego.
Jednakże bez względu na rodzaj i formę powołania jest ono zawsze
wielkim darem miłości Boga, darem, który nadaje sens ludzkiemu życiu.
Obdarzając człowieka powołaniem Bóg daje mu liczne dary – zdolności,

Fundamentem każdego powołania jest fakt, że Bóg wyciąga
do nas swoją dłoń, powołuje nas do świętości. Bez tego fundamentu
żadne wybrane powołanie nie będzie przynosiło szczęścia. Analizując
(studiując, rozważając) opisy powołania przez Pana, zauważamy, że zawsze składa się ono z pewnych etapów – najpierw Bóg staje przed tym,
kogo powołuje. Tak jest w przypadku Abrahama, do którego przemawia
w widzeniu, Mojżesza, któremu ukazuje się w ognistym krzewie, Szawła,
idącego do Damaszku, czy Franciszka, któremu objawia się we śnie. Człowiek pragnący przyjąć powołanie stara się od tego momentu zrozumieć
wszystko, co Bóg ma mu do przekazania. Kolejny etap to zrozumienie
swojego powołania. I tak np. jeśli chodzi o św. Franciszka, zaczęło się ono
od odbudowy kościółka św. Damiana, a skończyło się życiem Ewangelią.
I następny etap to przyjęcie powołania wraz z zaakceptowaniem faktu, że
do jego realizacji niezbędna jest obecność i pomoc Boża, gdyż tylko one
sprawiają, że powołany staje się innym człowiekiem, zdolnym wykonać
zadania przekraczające, po ludzku sądząc, jego możliwości. Świetnie
pokazuje to św. Franciszek w „Testamencie”: „Mnie, bratu Franciszkowi,
Pan dał tak rozpocząć życie pokuty;… I Pan dał mi w kościołach taką
wiarę;… sam Najwyższy objawił mi”.
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Podsumowując – Bóg staje przed każdym bez wyjątku człowiekiem,
bo nie ma nikogo, kto nie byłby obdarzony łaską powołania. Każdemu też
człowiekowi Bóg daje do wypełnienia konkretne życiowe zadanie. W dialogu z Bogiem człowiek może i powinien to zadanie poznać. Realizacja
Bożych planów będzie nieraz wymagała rezygnacji z własnych zamierzeń,
będzie wymagała porzucenia tego wszystkiego, co przeszkadzałoby
w wypełnieniu powołania. Człowiek realizujący Boże powołanie może
zawsze liczyć na obecność i pomoc Boga – Dawcy powołania, dlatego da
radę wykonać nawet najtrudniejsze zadania. Każdy zaś, kto pozostanie
wierny powołaniu, z pewnością usłyszy kiedyś słowa podobne do tych,
które usłyszeli dobrzy słudzy z Jezusowej przypowieści o talentach: „Sługo dobry i wierny! Wejdź do radości twego pana” (Mt 25,21).

O. Arkadiusz Mirosław Czaja OFM

Specyfika przyrzeczenia życia ewangelicznego
składanego we Franciszkańskim Zakonie Świeckich
Wstęp
FZŚ został założony, by służyć ludziom pomocą w realizacji doskonałości chrześcijańskiej oraz Kościołowi katolickiemu w działalności
uświęcenia wszystkich ludzi. Założycielem był Święty Franciszek z Asyżu,
który od wieków inspiruje i pociąga za sobą naśladowców z całego świata,
kierując ich życie ku Bogu. Franciszkański sposób życia nakreślony przez
Świętego z Asyżu jest również aktualny w obecnych czasach, a można
nawet stwierdzić, że szczególnie potrzebny w świecie wstrząsanym wojnami i terroryzmem, by nieść pokój.
1. Znaczenie przyrzeczenia życia ewangelicznego
FZŚ skupia katolików, którzy prowadząc życie w świecie, żyją duchowością chrześcijańską60. Szczególnie przez przyrzeczenie życia ewangelicznego, tercjarze realizują swoje dążenie do świętości, uczestnicząc
w misji Kościoła katolickiego61. Swoje powołanie realizują w środowisku,
w którym przebywają62. Są oni powołani do wzorowego życia chrześcijańskiego. Wezwani są, by być gorliwymi i odważnymi w głoszeniu słowa
Bożego, które powinno być fundamentem ich życia franciszkańskiego.
Dlatego zobowiązani są do rozważania Pisma Świętego wraz z Regułą
i innymi dokumentami Zakonu.
60 Por. J. Berłowska, Powszechne powołanie do świętości a powołanie do
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, „Głos Świętego Franciszka” 39 (1997), nr 2,
s. 18.
61 Por. P. Mielczarek, Formacja podstawowa we Franciszkańskim Zakonie Świeckich,
Warszawa 2004, s.29.
62 Por. A. Pańczak, Specyfika powołania franciszkańskiego, w: Duchowość
franciszkanów świeckich. Materiały pomocnicze do formacji ciągłej dla FZŚ
w Polsce na rok 2005, pr. zbior., Warszawa 2005, s. 19.
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Uroczystym, publicznym aktem, który włącza katolika do
wspólnoty tercjarzy, jest profesja63. Ma ona inny wymiar niż profesja
składana w zakonach regularnych. By zrozumieć różnicę między profesją zakonną a tą, którą składa franciszkanin świecki, należy poznać
ich istotne różnice. Profesję we Franciszkańskim Zakonie Świeckich
należy rozumieć jako przyrzeczenie życia ewangelicznego: „(…) bracia
i siostry natchnieni przez Ducha do dążenia do miłości doskonałej
w swoim świeckim stanie, przez profesję zobowiązują się do życia
według Ewangelii na sposób świętego Franciszka z pomocą tej Reguły
zatwierdzonej przez Kościół”64. Terminy, które są używane zamiennie
przez prawodawstwo Trzeciego Zakonu w odniesieniu do profesji,
to „przyrzeczenie życia ewangelicznego”65, „profesja Reguły”, bądź
„przyrzeczenie zachowania Reguły”66. Natomiast profesja zakonna,
która jest publicznym aktem złożenia ślubów rad ewangelicznych oraz
poświęceniem się na służbę Bożą w zakonie lub zgromadzeniu zakonnym, obowiązuje osobę konsekrowaną w sumieniu pod grzechem
ciężkim67. Jest także oddaniem się zakonowi, jednocześnie przyjętym
przez niego, co jest podstawą relacji prawnej pomiędzy zakonem
a osobą konsekrowaną68.
Profesja składana przez tercjarza nie czyni go osobą duchowną69.
Natomiast w przypadku kapłanów diecezjalnych, pragnących należeć
do franciszkanów świeckich, przyrzeczenie życia ewangelicznego jest

dla nich potwierdzeniem przyrzeczeń i zobowiązań właściwych ich
powołaniu oraz wynikających z przyjętych święceń70. Choć „Rytuał Franciszkańskiego Zakonu Świeckich” mówi jedynie o kapłanach, to powinno
się tę możliwość zastosować do wszystkich duchownych diecezjalnych,
do których zaliczają się także diakoni, będący w formacji do przyjęcia
święceń prezbiteratu oraz diakoni stali.
Z istoty składanego przyrzeczenia życia ewangelicznego wynika,
że stanowi ono uroczyste odnowienie zobowiązań wynikających z przyjętego sakramentu chrztu świętego, a także z przestrzegania Ewangelii
Chrystusa i prawodawstwa kanonicznego. Jest również świadomym
i dobrowolnym, czyli pozbawionym przymusu, przede wszystkim
uroczystym, a zarazem i publicznym, aktem71. Zobowiązuje do postępowania według przykładu, jaki dał Święty Franciszek, co wynika
z treści przyrzeczenia72. A zatem powinna ją poprzedzać decyzja, która
łączy się z odpowiedzialnym wyborem drogi życiowej73. Katolikowi
z momentem złożenia przyrzeczenia życia ewangelicznego przysługuje
tytuł „franciszkanina”74, a także prawo noszenia znaku przynależności
do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, którym jest „TAU” lub inna
zatwierdzona przez prawo własne oznaka przynależności, jaka przysługuje franciszkanom75. Jednocześnie uzyskują oni prawo do określonych
przywilejów franciszkańskich.

63 Słowo „profesja” pochodzi z języka łacińskiego: professiō, które oznacza:
„zawód”, „przyznanie się”, „zajęcie”, „oświadczenie”, „umiejętność” i „sztuka”.
Zob. Mały słownik łacińsko-polski, red. J. Korfanty, Warszawa 2001, s. 500.
64 Reguła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (skrót: Reg. FZŚ), nr 2.
65 Konstytucje Generalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (skrót: KG FZŚ), art.
41, 2°. „Warunkiem złożenia (…) przyrzeczenia życia ewangelicznego (…)”; por.
Rytuał Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (skrót: Ryt. FZŚ), Wprowadzenie, nr
16; Ryt. FZŚ, nr 40, 49.
66 Reg FZŚ, nr 23. „(…) Rzeczywiste włączenie (do wspólnoty) dokonuje się
w okresie wprowadzenia, w okresie formacji trwającej przynajmniej jeden rok
oraz w momencie profesji Reguły, (czyli przyrzeczenia zachowania Reguły); por.
Ryt. FZŚ, Wprowadzenie, nr 8.
67 Por. M. Sitarz, Profesja, w: Słownik prawa kanonicznego, red. tenże, Warszawa
2004, kol. 142.
68 Por. J.R. Bar, J. Kałowski, Prawo o instytutach życia konsekrowanego, Warszawa
1985, s. 113.
69 Por. A. Pańczak, Specyfika powołania…, art. cyt., s. 19.

70 Ryt. FZŚ, Wprowadzenie, nr 14d. „(…) Natomiast kapłani diecezjalni przez
profesję potwierdzają swoje ślubowania i przyrzeczenia, właściwe powołaniu
kapłańskiemu”.
71 KG FZŚ, art. 42, 1°. „Profesja jest uroczystym aktem kościelnym, poprzez
który kandydat, pamiętając o powołaniu otrzymanym od Chrystusa, odnawia
przyrzeczenia chrzcielne i potwierdza publicznie własne zobowiązanie do życia
Ewangelią w świecie według przykładu Franciszka i zachowania Reguły FZŚ”.
72 Ryt. FZŚ, nr 31.
73 Por. Ryt. FZŚ, Wprowadzenie, nr 14e. „(…) wola realizowania Ewangelii przez całe
życie. Ten wymiar konsekracji wyraża szlachetność ukrytą we wnętrzu człowieka,
a także akceptację niepewnego losu człowieka, który jest nieodłącznie związany
z każdym ważnym i odpowiedzialnym wyborem”.
74 Por. T. Krzywicka, Natura profesji we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, w:
Duchowość franciszkanów świeckich, red. A. Baran, Lublin 2002, s. 132.
75 KG FZŚ, art. 43. „(…) znak wyróżniający przynależność do Zakonu („TAU” albo
inny symbol franciszkański)”.
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Tercjarz, składający przyrzeczenie życia ewangelicznego, zobowiązuje się do praktykowania życia chrześcijańskiego na sposób franciszkański. Oznacza to prowadzenie życia jak najbardziej zbliżonego do
przykładu, jaki dał Święty Franciszek z Asyżu. Polega ono na życiu wiarą
i wyborze życia ewangelicznego, a także na trwaniu w ustawicznej odnowie przez nawracanie się i formację oraz otwieraniu się na wymagania
społeczeństwa oraz Kościoła katolickiego76.
2. Zobowiązania wynikające ze złożonego przyrzeczenia życia
ewangelicznego
Franciszkanie świeccy powinni mieć świadomość, że muszą żyć
Ewangelią na wzór Św. Franciszka z Asyżu77. Należy podkreślić, że przyrzeczenie życia ewangelicznego włącza do wielkiej rodziny franciszkańskiej,
obejmującej trzy zakony założone przez Świętego z Asyżu. Przyrzeczenie
skutkuje zobowiązaniem tercjarza wobec całej wspólnoty, a jednocześnie
wspólnotę do troski o jego rozwój duchowy78. A zatem przyrzeczenie nie
tylko łączy w sposób szczególny z Chrystusem, ale także włącza człowieka
ściśle we wspólnotę Kościoła.
Tercjarze z racji swego powołania budują relacje braterskie między
ludźmi, podejmując zadanie pojednania. Włączając się do wspólnoty FZŚ
i będąc wiernym własnemu powołaniu, prowadzą życie w świecie, niosąc
pokój, tym bardziej, że coraz silniej rozszerza się terroryzm i konflikty
zbrojne79. Przed nimi stoi wielkie zadanie apostolstwa w ramach misji

Kościoła, głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa przez przykład swojego
życia, dlatego przyrzeczenie zobowiązuje ich do szczególnej aktywności
w Kościele80. Wzrastające w obecnym czasie niepokoje na świecie, zobowiązują tercjarzy do wzmożonej pracy na rzecz pokoju i troski o drugiego
człowieka.
Wspólnoty franciszkańskie winny być szkołami modlitwy, kierującymi się miłością do Boga i człowieka. Dlatego franciszkanie świeccy są
powołani do tego, by być przykładem życia chrześcijańskiego. Wnoszą
oni ogromny wkład w głoszenie Ewangelii81. Wyraża się to w sposób
szczególny przez głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego oraz przez
modlitwę i dzieła pomocy duchowej, a także materialnej. Formy apostolatu mogą być różne w zależności od posiadanych zdolności i możliwości.
Elementem charakterystycznym duchowości franciszkańskiej jest
życie sakramentalne, w którym przeżywa się i kontempluje żywą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie Eucharystii. Tercjarze są zachęcani do częstego uczestnictwa we Mszy Świętej82 i sakramencie pokuty,
czytania oraz rozważania Pisma Świętego i do codziennego skupienia
duchowego83, a także do wzajemnej miłości chrześcijańskiej i czynienia
pokuty. Powyższe elementy całkowicie odpowiadają prawdziwemu

76 Por. Tamże, art. 8, 1°. „Franciszkanie świeccy poprzez profesję zobowiązują się
żyć w swoim świeckim stanie Ewangelią według duchowości franciszkańskiej.
2. Starają się w świetle wiary pogłębiać wartości i zasady życia ewangelicznego
według Regułą FZŚ: - na podejmowanej nieustannie drodze nawrócenia
i formacji; - otwarci na wymogi stawiane przez społeczeństwo i rzeczywistość
Kościoła, przechodząc od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii; - w wymiarze
osobistym i wspólnotowym tej drogi”.
77 Ryt. FZŚ, nr 14b. „(…) wola życia Ewangelią przez naśladowanie św. Franciszka
z Asyżu”.
78 KG FZŚ, art. 42, 4°. „Profesja nie zobowiązuje jedynie profesów wobec wspólnoty,
ale także w ten sam sposób zobowiązuje wspólnotę do wzięcia na siebie troski
o ich pomyślność ludzką i zakonną”.
79 Por. Ryt. FZŚ, Wprowadzenie, nr 14d. „(…) W tym bowiem wymiarze profesja ma
spełniać rolę ewangelicznego zaczynu, zwłaszcza przez przyrzeczenie współpracy
w budowaniu świata bardziej braterskiego. (…)”.

80 KG FZŚ, art. 14,1. „(…), bracia niech się angażują w refleksję wiary na temat
Kościoła, jego misji w świecie współczesnym i roli w nim franciszkanów świeckich,
podejmując wyzwania i przyjmując odpowiedzialność, jaką ta refleksja pozwoli
im odkryć; 3. Niech uczestniczą w sakramentach Kościoła, troszcząc się nie
tylko o uświęcenie osobiste, ale również o to, aby przyczyniać się do wzrostu
Kościoła i rozszerzania się Królestwa. Niech współpracują w żywym i świadomym
odprawianiu liturgii we własnych parafiach, szczególnie w sprawowaniu
sakramentu chrztu, bierzmowania, małżeństwa i namaszczenia chorych”.
81 Por. KG FZŚ, art. 17,1. „(…), franciszkanie świeccy głoszą Chrystusa życiem
i słowem. Preferują apostolat poprzez osobiste świadectwo w środowisku,
w którym żyją i posługę w budowaniu Królestwa Bożego w rzeczywistości
ziemskiej”.
82 KG FZŚ, art. 14,2. „Eucharystia stanowi centrum życia Kościoła. W niej Chrystus
jednoczy nas ze sobą i między nami, jako jedno ciało. Przeto Eucharystia niech
będzie centrum życia wspólnoty; bracia niech uczestniczą w Eucharystii możliwie
jak najczęściej, pamiętając o czci i miłości Franciszka, który w Eucharystii
przeżywał wszystkie tajemnice życia Chrystusa”.
83 Tamże, art. 14,5. „Prawdziwi czciciele Ojca mogą w każdym miejscu i w każdym
czasie oddawać kult i modlić się do Niego, jednakże bracia niech się starają
znajdować czas na milczenie i skupienie, poświęcony wyłącznie modlitwie”.
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ideałowi franciszkańskiemu, a zarazem stanowią formę kultu Bożego84.
Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu w pełni oddaje specyfikę życia
franciszkanina świeckiego w obecnych czasach. Oczekuje od nich służby
w świecie współczesnym na rzecz Królestwa Bożego. Podkreśla jednocześnie, że powinni być wzorem jedności i odważnego świadectwa wiary
chrześcijańskiej85.
3. Czas i miejsce składania przyrzeczenia życia ewangelicznego
Franciszkanie świeccy przez życie we wspólnocie doświadczają
radości ze wspólnego uczestnictwa w podążaniu drogą życia ewangelicznego razem z całym Zakonem, od którego uzyskują dobra, jak
i ofiarowują mu swoje zdolności86. Tercjarze uczestniczą w formacji
początkowej, a następnie permanentnej. Po zakończeniu etapu formacji początkowej składają przyrzeczenie życia ewangelicznego, polegającego na dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej, żyjąc w świecie
zgodnie z duchowością swojego stowarzyszenia87. Przed zakończeniem
tegoż okresu formacji88 i spełnieniu wymaganych prawem kanonicznym

warunków89 kandydat kieruje na piśmie prośbę o złożenie przyrzeczenia do przełożonego wspólnoty miejscowej90. Decyzję o dopuszczeniu
do złożenia przyrzeczenia podejmuje rada wspólnoty miejscowej, wysłuchując wcześniej opinii mistrza formacji, który jest zobowiązany do
jego przygotowania formacyjnego, oraz asystenta duchowego91.
Każdorazowe przyrzeczenie jest aktem publicznym, składanym
wobec przełożonego wspólnoty miejscowej lub upoważnionego przez
niego delegata92 oraz w obecności dwóch świadków, którymi powinni
być profesi93. Zaleca się, by odbywało się to przy udziale wspólnoty
tercjarzy i ich asystenta duchowego, a także innych wiernych, ponieważ ma to wymiar powołaniowy. W sytuacji, gdy nie ma asystenta,
przełożony wspólnoty miejscowej przewodniczy obrzędowi składania
przyrzeczenia życia ewangelicznego, zawsze w obecności dwóch franciszkanów świeckich, pełniących funkcję świadków94. Przyrzeczenie

84 Por. Jan Paweł II, Reguła i życie braci i sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego św.
Franciszka. Dekret zatwierdzający Regułę, 08.12.1982, w: Refleksja nad regułami
franciszkańskimi. Formacyjne i pastoralne aspekty Reguł franciszkańskich w 800
lat po zatwierdzeniu pierwszej Reguły św. Franciszka. Materiały z sesji naukowej,
Warszawa 21.11.2009, red. Z. Styś [i in.], Warszawa – Kraków 2010, s. 195.
85 Por. K. Olszewski, Kościół naszym domem, „Głos Świętego Franciszka” 52 (2012),
nr 5, s. 31.
86 Ryt. FZŚ, Wprowadzenie, nr 14f. „(…) Będzie doświadczał także radości
z uczestnictwa w podążaniu drogą życia ewangelicznego razem z licznymi braćmi,
od których może wiele otrzymać, a także im ofiarować coś ze swej strony. (…)”.
87 Por. Ryt. FZŚ, Wprowadzenie, nr 8. „Kandydaci, po odpowiednim okresie próby
i przygotowania (postulatu - tempus tirocinii), zostają włączeni poprzez kolejne
stopnie do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Stopnie te są następujące:
okres formacji (nowicjat - tempus formationis), trwający przynajmniej jeden rok
i „profesja” Reguły (professio), czyli przyrzeczenie życia ewangelicznego. Do tych
stopni dołączone jest również ponowienie profesji. Cała Wspólnota Braterska
zobowiązana jest do przechodzenia tej stopniowej drogi”; por. Wytrwał, Zakony
trzecie, tercjarze, w: Encyklopedia Katolicka, T. XX, red. E. Gigilewicz, Lublin
2014, kol. 1197.
88 KG FZŚ, art. 40,1. „Okres formacji początkowej trwa przynajmniej rok. Statuty
narodowe mogą ustalić, że formacja ta ma trwać dłużej. (…).

89 Por. KPK, kan. 656. „Do ważności profesji czasowej wymaga się, aby: 1 składający
ją ukończył przynajmniej osiemnasty rok życia; 2 nowicjat został odbyty
ważnie; 3 dopuszczenia dokonał w sposób wolny kompetentny przełożony po
wysłuchaniu głosu swojej rady, zgodnie z prawem; 4 była ona wyraźna i złożona
bez przymusu, ciężkiej bojaźni lub podstępu; 5° została przyjęta przez właściwego
przełożonego, osobiście lub przez innego”.
90 Reg. art. 23. „Prośby o przyjęcie do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich należy
kierować do miejscowej wspólnoty, której Rada podejmuje decyzję dotyczącą
przyjęcia nowych braci. Rzeczywiste włączenie (do wspólnoty) dokonuje się
w okresie wprowadzenia, w okresie formacji trwającej przynajmniej jeden rok
oraz w momencie profesji Reguły, (czyli przyrzeczenia zachowania Reguły) (…)”.
91 Por. KG FZŚ, art. 41, 1°. „Kandydat po ukończeniu okresu formacji początkowej
składa do przełożonego wspólnoty miejscowej prośbę o złożenie profesji. Rada
wspólnoty, wysłuchawszy mistrza formacji i asystenta, podejmuje poprzez
tajne głosowanie decyzję o dopuszczeniu do profesji oraz daje odpowiedź
kandydatowi i powiadamia wspólnotę”.
92 KG FZŚ, art. 42,3. „Profesje w imieniu Kościoła i FZŚ przyjmuje przełożony
wspólnoty miejscowej lub jego delegat. (...)”.
93 Ryt. FZŚ, nr 31. „Po modlitwie dwaj profesi stają obok przełożonego Wspólnoty
Braterskiej, spełniając funkcję urzędowych świadków. (…)”.
94 Ryt. FZŚ, Wprowadzenie, nr 17. „W prawdziwie wyjątkowych okolicznościach,
gdy zmusza do tego brak kapłanów, kandydat składa swoją profesję wobec
Wspólnoty Braterskiej. Natomiast przełożony Wspólnoty (lub inny brat)
przewodniczy Liturgii Słowa Bożego. Jednak profesję przyjmuje Przełożony
w obecności profesów - członków Wspólnoty Braterskiej, będących świadkami”.
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od składającego przyjmuje w imieniu Kościoła katolickiego i wspólnoty braterskiej przełożony wspólnoty miejscowej95. Zapewnia on składającemu duchową pomoc w osiągnięciu celu, jakim jest zbawienie.
Obrzędowi składania przyrzeczenia powinien przewodniczyć kapłan,
który jest świadkiem ze strony Kościoła i Zakonu96.
Zaleca się stopniowe włączanie kandydatów do FZŚ poprzez
etap profesji czasowej. Powinno tej formacji towarzyszyć odpowiednie
przygotowanie zmierzające do złożenia profesji wieczystej97. Nie jest to
nakaz wynikający z prawa, lecz praktyka wzorowana na prawie zakonnym
i zalecana przez Radę Międzynarodową FZŚ98. Ten okres formacji nosi
nazwę „junioratu”. Jest to czas, w którym franciszkanie świeccy pogłębiają swoje powołanie w duchowości chrześcijańskiej na wzór Świętego
Franciszka z Asyżu99. Uczestniczą oni w życiu wspólnoty miejscowej100.
Profesję czasową składa się na okres jednego roku i ponawia się ją przez
dwa kolejne lata. Jest to okres bezpośredniego przygotowania do profesji
wieczystej.
W FZŚ profesję wieczystą można złożyć bezpośrednio po zakończeniu okresu próby, jakim jest nowicjat, lub w czasie junioratu101. Jest
ona ściśle złączona z Ofiarą Eucharystyczną, która jest dla wszystkich
95 Por. Tamże, Wprowadzenie, nr 16. „Przyrzeczenie życia ewangelicznego (profesję)
przyjmuje przełożony (minister) w imieniu Kościoła i Wspólnoty Braterskiej. (…)”.
96 Tamże, Wprowadzenie, nr 14f. „(…) Obrzędowi temu przewodniczy kapłan, jako
świadek ze strony Kościoła i Zakonu”.
97 Tamże, Wprowadzenie, nr 18. „Profesja, czyli przyrzeczenie, wieczysta może być
poprzedzona i przygotowywana przez profesję czasową (…)”.
98 Por. A. Szczesiul, Formacja w FZŚ, w: Franciszkański Zakon Świeckich. Podręcznik
dla franciszkanów świeckich ich przełożonych i asystentów, red. J. Wojas, [i in.],
Kraków – Warszawa – Woźniki 2012, s. 86.
99 Por. J. Bogdanów, Formacja we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, w: Budowanie
braterstwa ze Świętym Franciszkiem, Warszawa 2006, s. 39.
100 Por. KG FZŚ, art. 40,1. „(…) Jej celem jest dojrzewanie powołania, doświadczenie
życia ewangelicznego we wspólnocie, lepsze poznanie Zakonu. Formacja ta
niech będzie przeżywana poprzez częste zebrania dla studium i modlitwy oraz
konkretne doświadczenia posługi i apostolatu. Tego rodzaju spotkania, o ile jest
to możliwe i stosowne, należy odbywać razem z kandydatami innych wspólnot”.
101 KG FZŚ, art. 42,2. „(…) Profesję wieczystą może poprzedzać profesja czasowa,
ponawiana co roku. Cały okres profesji czasowej nie może przekraczać trzech
lat”.
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franciszkanów źródłem duchowości102. Dlatego zaleca się, by złożenie
pierwszej profesji i wieczystej odbywało się w czasie sprawowania Mszy
Świętej po wygłoszonej homilii lub w czasie nabożeństwa liturgii Słowa
Bożego, jeśli nie można celebrować Eucharystii103. Jeśli jest to pierwsza
profesja, to po złożeniu przyrzeczeń przełożony miejscowej wspólnoty
powinien wręczyć tercjarzowi „Regułę”, a także „Konstytucje” i „Statuty”
FZŚ. Przekazanie dokumentów zakonu ma na celu ciągłe pogłębianie
przez tercjarza znajomości prawa oraz wierne jego wypełnianie. Powinien wręczyć mu również oznakę przynależności do Zakonu104.
Przy ponawianiu przyrzeczenia życia ewangelicznego cały obrzęd
odbywa się w czasie nabożeństwa liturgicznego. W tym celu można użyć
formuły dłuższej: „Ja, NN dzięki łasce, którą mnie Pan obdarzył, odnawiam
moje obietnice chrztu świętego i poświęcam się na służbę Jego królestwa. Przyrzekam żyć Ewangelią Pana naszego Jezusa Chrystusa w moim
świeckim stanie (lub: w moim stanie jako kapłan diecezjalny) przez okres
jednego roku we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, zachowując jego
Regułę. Łaska Ducha Świętego, wstawiennictwo Najświętszej Maryi
Dziewicy i Świętego Ojca naszego Franciszka oraz braterska wspólnota
niech będą mi zawsze pomocą, abym osiągnął(-ęła) doskonałość chrześcijańskiej miłości”105 lub krótszej: „Ja, N.N., ponawiam na okres jednego
roku moje przyrzeczenia zachowywania Ewangelii Pana Naszego Jezusa
Chrystusa, naśladując przykład Świętego Franciszka z Asyżu według
Reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich”106. Jeśli obrzęd ponowienia
profesji jest złączony z nabożeństwem liturgicznym, to duchowny, oprócz
tego, że przewodniczy, powinien również wygłosić homilię107. Złożenie
102 Por. M. Jarząbek, Eucharystia w życiu franciszkańskim, w: Duchowość
franciszkanów świeckich. Materiały pomocnicze do formacji ciągłej dla FZŚ
w Polsce na rok 2005, praca zbior, Warszawa 2005, s.49.
103 Por. Ryt. FZŚ, Wprowadzenie, nr 13. „(…) Wypada, aby profesja odbywała się w czasie
Mszy Świętej lub przynajmniej w ramach odpowiednio przystosowanej Liturgii Słowa”.
104 Tamże, nr 34. „Jeśli tradycja lub miejscowy zwyczaj to zakłada, teraz może
odbyć się przekazanie stosownych symboli - oznak FZŚ”.
105 Tamże, nr 31.
106 Tamże, nr 44.
107 Tamże, Wprowadzenie, nr 20. „Obrzęd rocznego ponowienia przyrzeczenia
może odbywać się w ramach Liturgii Słowa Bożego i z zastosowaniem formuły
skróconej. Czytania i cały obrzęd można dostosować w sposób bardziej
odpowiedni do okoliczności. Natomiast, jeśli obrzęd złączony jest z jakąś
celebracją liturgiczną, to wówczas celebrans wygłasza krótką homilię”.
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przyrzeczenia życia ewangelicznego odnotowuje się w księdze profesów
wspólnoty miejscowej, w której swoje podpisy składa tercjarz, który je
odnowił, przełożony wspólnoty oraz dwóch franciszkanów świeckich,
pełniących funkcję świadków108.

do dalszego pogłębiania wiedzy o profesji w trzecim zakonie. Włącza się
on w ważną dyskusję nad teologicznymi, liturgicznymi i prawnymi jej
aspektami.

Do istotnych elementów życia franciszkańskiego należy świętowanie jubileuszy przyrzeczenia życia ewangelicznego. Zaleca się, by w czasie
swojego jubileuszu tercjarze uroczyście odnawiali przyrzeczenie wobec
całej wspólnoty i asystenta duchowego. Podkreśla w ten sposób szczególny dar, jaki otrzymał: „Dzięki Ci składam, o Panie, za to, że powołałeś
mnie do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Proszę Cię o przebaczenie
wszystkich moich upadków, niedoskonałości i wykroczeń przeciw mojemu
przyrzeczeniu życia ewangelicznego i przeciw Regule. Proszę Cię, Panie,
udziel mi łaski, abym znów doświadczył(-a) gorliwości i zapału tamtego
pierwszego dnia, gdy wstępowałem(-am) do Wspólnoty. Odnawiam
teraz moje przyrzeczenie życia ewangelicznego według Reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i pragnę w nim wytrwać aż do końca mojego
życia. Spraw również, Boże, abym zawsze żył(-a) w zgodzie z moimi braćmi
i siostrami, a młodszym dawał(-a) świadectwo o tym wielkim darze powołania franciszkańskiego, które od Ciebie otrzymałem(-am), aby stawać
się świadkiem i narzędziem misji Kościoła wśród ludzi, głosząc Chrystusa
życiem i słowem. Amen”109. Odnowienie przyrzeczeń z racji jubileuszu
ma nie tylko wymiar symboliczny, lecz także powołaniowy, mając na celu
również zachęcenie innych do pójścia drogą franciszkańską.
Podsumowanie
Reasumując, należy stwierdzić, że franciszkanie świeccy przez przyrzeczenia życia ewangelicznego poświęcają się Bogu, czyniąc to świadomie i bez przymusu, odpowiadając na otrzymane powołanie, co stanowi
szczególne oddanie się na służbę Chrystusowi. Dlatego przedmiotem
rozważań zawartych w niniejszym artykule była próba uporządkowania
zagadnień związanych ze specyfiką przyrzeczenia życia ewangelicznego
składanego we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, które określa się
również terminem „profesja”. Powołanie do życia franciszkańskiego
oznacza bycie chrześcijaninem na wzór Świętego Franciszka z Asyżu.
Artykuł sygnalizuje ważniejsze kwestie związane z tą tematyką i zachęca
108 Por. A. Szczesiul, Formacja w FZŚ, art. cyt., s. 87.
109 Ryt. FZŚ, nr 49.
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życia pomaga być bliżej kochającego Boga, starać się odczytywać i pełnić
Jego Wolę, także bezgranicznie Mu ufać w każdej sytuacji.

Joanna Berłowska OFS

ŻYCIE WE WSPÓLNOCIE BRATERSKIEJ
Powołanie do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich jest powołaniem do życia Ewangelią we wspólnocie braterskiej. Członkowie FZŚ łączą
się we wspólnoty kościelne, które nazywają się wspólnotami braterskimi
(KG 3.3)
Właściwe rozumienie braterstwa zapewnia jedność i odpowiedzialność za dobro wspólne. Wzajemne ubogacanie się pomaga żyć według Reguły i dążyć do świętości. FZŚ dzieli się na wspólnoty miejscowe,
regionalne, narodowe i międzynarodowe, każda z nich ma w kościele
własną osobowość moralną. Wszystkie są połączone i podporządkowane
sobie wzajemnie według norm Reguły i Konstytucji. Na każdym poziomie
struktur organizacyjnych wspólnoty są ożywiane i kierowane przez Radę
i przełożonego wybieranych zgodnie z przepisami Konstytucji Generalnych (Reg 20).
Wspólnoty miejscowe stanowiące pierwszy poziom FZŚ muszą
być założone kanonicznie przez Przełożonego Pierwszego Zakonu po
konsultacji z Radą wyższego szczebla. Na założenie Wspólnoty FZŚ poza
klasztorami franciszkańskimi wymagana jest zgoda ordynariusza miejsca
(KG 46.1).
Odkrywanie i rozeznawanie powołania do życia Chrystusową
Ewangelią za wzorem Św. Franciszka w życiu świeckim rozpoczyna na
ogół pierwszy kontakt z braterską wspólnotą miejscową.
Po nim następują kolejne etapy: rozpoczęcie okresu wstępnego
i formacji początkowej (nowicjat). Okres formacji początkowej jest fundamentem, na którym kształtuje się życie i duchowość franciszkanina
świeckiego. Kolejnym etapem jest profesja. Według wskazań Rady Międzynarodowej profesję wieczystą winna poprzedzać profesja czasowa,
a następnie okres junioratu. Wszystkie wymienione etapy kończy profesja wieczysta, czyli przyrzeczenie składane Bogu wobec Kościoła, zgromadzonych sióstr i braci oraz ludu Bożego życia Chrystusową Ewangelią
na sposób św. Franciszka według Reguły zatwierdzonej przez Kościół.

Reguła FZŚ kładzie nacisk na zasady życia i wspólnotowość. Życie
we wspólnocie braterskiej może być źródłem radości: wspólna praca dla
Kościoła i wspólnoty oraz podejmowane dzieła miłosierdzia zacieśniają
więzy przyjaźni i wzajemnej pomocy. Wspólnotę jednoczy wspólny udział
w nabożeństwach, okresowych zebraniach, spotkaniach formacyjnych,
także obchodzenie różnych ważnych rocznic, jubileuszy i innych okazjonalnych spotkań.
Należy jednak zauważyć, że oprócz uniesień mogą być chwile trudne, bolesne, lecz często wtedy Boża miłość wlewa nadzieję poprzez gesty
serdeczności sióstr i braci ze wspólnoty, a przede wszystkim wsparcie
modlitewne.
Pan Bóg pragnie wierności i ufności niezależnie od czasu pokoju
czy burz, jakie przychodzi nam przeżywać.
Ważnym zadaniem wspólnoty i każdego franciszkanina świeckiego
jest troska o nowe powołania. Jakkolwiek nie ilość sióstr i braci stanowiących wspólnotę jest najważniejsza, ale tak jak było w początkach
powstania Zakonu, świętość życia, należy podejmować różne działania
w tej kwestii. Przede wszystkim modlić się indywidualnie i wspólnotowo.
Zamieszczać informacje o FZŚ: w gablocie przy kościele, na stronie internetowej, w czasopiśmie parafialnym, jeśli jest wydawane. W uzgodnieniu
z Proboszczem Parafii organizować niedziele powołaniowe.
Wspólnota miejscowa na mocy aktu erekcyjnego otrzymuje prawo
i obowiązek złożenia prośby do wyższego Przełożonego zakonnego o asystentów kompetentnych i przygotowanych (KG 89.2) Zazwyczaj Kapłani
z Pierwszego Zakonu pełnią funkcję Asystentów duchowych, mogą nimi
być także kapłani diecezjalni mianowani przez wyższych przełożonych
Pierwszego Zakonu.
Asystent duchowy jest członkiem rady wspólnoty i ma w niej
głos we wszystkich sprawach z wyjątkiem finansowych oraz wyborów,
szczególna jest jego rola w procesie formacji, budzeniu nowych powołań
i umacnianiu sióstr i braci w dążeniu do świętości.

Wstąpienie do FZŚ to częstsze trwanie na modlitwie, pełne uczestnictwo we Mszy Świętej - na ogół jeśli to możliwe codziennie, życie sakramentalne, wierne wypełnianie zadań określonych w Regule. Ten sposób

Rada wspólnoty wraz z przełożonym winna zadbać o przekazywanie informacji otrzymywanych z rad wyższego szczebla na temat rekolekcji otwartych i zamkniętych, pielgrzymek, dni skupienia, a także spotkań
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okolicznościowych. Troską całej wspólnoty winien być jak najliczniejszy
udział sióstr i braci we wszelkich formach doskonalenia duchowego,
a także spotkaniach braterskich. Potrzebna jest wzajemna pomoc, także
finansowa, dla osób, dla których koszty wyjazdu mogą być przeszkodą
w uczestnictwie.

Statutem, który zatwierdza Prezydium Rady Międzynarodowej FZŚ, ma
własna siedzibę.

Braterska wspólnota FZŚ winna być wyraźnym znakiem trwania
w łączności z Kościołem i Jego hierarchią, dawać czytelne świadectwo
o wzajemnym szacunku i braterstwie. Jak wiemy z żywotów świętych,
wszystkich ich cechowała pokora i posłuszeństwo Kościołowi, dla nas
wzorem jest św. Franciszek.

Przełożony narodowy przewodniczy osobiście lub przez delegata
kapitułom we wspólnotach regionalnych oraz przeprowadza wraz z Asystentem duchowym wizytacje bratersko-pasterskie.

Trudne sprawy, jakie mogą się zdarzyć, należy rozwiązywać w duchu
posłuszeństwa Kościołowi, szukając wykładni w Regule, Konstytucjach
Generalnych, Statucie.
Wspólnota regionalna
Ustanowienie wspólnoty regionalnej należy do kompetencji Rady
Narodowej FZŚ. Wypełnia ona swoje zadania w oparciu o Konstytucje
Generalne i Statut Narodowy. Rada Regionu wraz z przełożonym otacza
opieką wszystkie wspólnoty miejscowe, udzielając pomocy organizacyjnej, formacyjnej i doradczej.
W wielu regionach udzielana jest pomoc formacyjna dla wspólnot
poprzez prowadzenie wspólnego nowicjatu. Dostarczane są materiały
formacyjne. Region organizuje rekolekcje zamknięte, pielgrzymki, spotkania formacyjno-instruktażowe dla rad wspólnot miejscowych. Troszczy
się o jedność i prawidłową działalność, respektowanie prawodawstwa
i uwrażliwianie na jego znaczenie w budowaniu braterstwa.
Przełożony regionu przewodniczy osobiście lub przez delegata
kapitułom we wspólnotach miejscowych oraz przeprowadza wraz z Asystentem duchowym wizytacje bratersko-pasterskie.

Zadaniem rady narodowej jest kierować i koordynować działalność
na poziomie narodowym, wykonywać uchwały kapituły narodowej oraz
decyzje Prezydium Rady Międzynarodowej.

Rada Narodowa FZŚ w Polsce poprzez rady regionalne zapewnia
wszystkim wspólnotom pomoc organizacyjną, formacyjną i asystencje
duchową.
Asystenci narodowi wraz z regionalnymi i prowincjalnymi tworzą
Konferencję, która współpracuje z radą narodową w animacji duchowej
i apostolskiej franciszkanów świeckich, szczególnie w zakresie formacji
oraz koordynuje na poziomie narodowym posługę Asystentów duchowych. (SN 19)
Corocznie organizowane są spotkania szkoleniowo-formacyjne
dla przełożonych i radnych regionalnych, a także w miarę zgłaszania się
chętnych, rekolekcje narodowe w kraju lub poza granicami.
Podczas wszystkich spotkań ogólnopolskich w programie uwzględniony jest czas na wspólna Eucharystię, konferencje formacyjne głoszone
przez Asystentów narodowych, przekazywanie wiedzy z zakresu prawodawstwa FZŚ, dyskusja, pytania i odpowiedzi oraz wymiana doświadczeń
podczas braterskich rozmów i rekreacji. Wyrazem łączności i zjednoczenia wszystkich franciszkanów świeckich we wWpólnocie Narodowej jest
coroczne spotkanie ze wszystkimi Siostrami i Braćmi podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki w Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze.
Wspólnota międzynarodowa

Wspólnota narodowa FZŚ powoływana jest przez Prezydium Rady
Międzynarodowej w celu zjednoczenia wspólnot miejscowych złączonych i koordynowanych przez wspólnoty regionalne. Wspólnota Narodowa: jest animowana przez radę i przełożonego, rządzi się własnym

Wspólnota międzynarodowa jest utworzona przez zjednoczenie
organiczne wszystkich katolickich wspólnot franciszkańskich świeckich.
Identyfikuje się ona z Franciszkańskim Zakonem Świeckich. Posiada osobowość prawną w Kościele. Organizuje się i działa zgodnie z Konstytucjami i własnym Statutem. Wspólnotę międzynarodową animuje i kieruję
nią Prezydium oraz Przełożony Generalny OFS z siedzibą w Rzymie.
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Wspólnota narodowa

Zadaniem Rady Międzynarodowej jest popieranie i podtrzymywanie życia ewangelicznego według duchowości Św.Franciszka wśród
wiernych żyjących na całym świecie w stanie świeckim, umacnianie
poczucia jedności FZŚ, zacieśnianie więzów między wspólnotami międzynarodowymi, pielęgnowanie zdrowych tradycji, wspieranie inicjatyw
franciszkanów świeckich w życiu Kościoła i społeczeństwa, animowanie
działalności Prezydium oraz interpretacja i wyjaśnianie Konstytucji (KG
71.1).
Przełożony Generalny przewodniczy osobiście lub przez delegata
kapitułom we wspólnotach narodowych oraz przeprowadza wraz z Asystentem duchowym wizytacje bratersko-pasterskie.
Od kilku lat Rada Międzynarodowa organizuje Europejskie Kongresy wspólne dla Franciszkanów Świeckich i Młodzieży Franciszkańskiej
sprzyjające wzajemnemu poznawaniu się, nawiązywaniu więzi franciszkańskiego braterstwa.
Na uwagę zasługują organizowane przez franciszkanów świeckich
od ponad 40 lat europejskie spotkania pod nazwą EUFRA, od 26 lat
organizowane także z udziałem Polski. Celem spotkań jest wymiana
doświadczeń, poznawanie kultury i tradycji różnych krajów w klimacie
przyjaźni i braterstwa w duchu franciszkańskim.
Niech świadomość wspólnoty braterskiej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich skupiającej w około 150 Wspólnotach Narodowych ponad
400 tysięcy Sióstr i Braci na całym świecie w łączności w modlitwie,
dążeniu do pokoju i dobra poprzez przyjęcie zasad życia według Reguły
budzi w nas radość, nadzieję i umocnienie w powołaniu.
Ta łączność rozciąga się na wszystkich franciszkanów świeckich
w świecie we wspólnotach miejscowych, regionalnych, narodowych
i międzynarodowych, także na zmarłych: siostry i braci, których polecamy Bogu w modlitwie.
Źródła:
• Reguła FZŚ
• Mat. form. 2010: Życie i działalność Franciszkanów Świeckich
• Podręcznik dla Franciszkanów Świeckich
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O. Alojzy Pańczak OFM

APOSTOLSKA OBECNOŚĆ W KOŚCIELE
Św. Franciszek, na wzór Chrystusa, nie chciał niczego dla siebie zatrzymywać, lecz wszystko rozdawać dla zbawienia innych (por. 1B 12,1), by
innych pozyskać dla Chrystusa i „iść za życiem i śladami Apostołów” (1Cel
88). Dlatego też po usłyszeniu w 1206 r. w kościele św. Damiana słów z krzyża „idź, napraw mój dom, który, jak widzisz, cały popada w ruinę” (2Cel
2,10), podjął się dzieła odbudowy popadającego w ruinę Kościoła (por. 2C
10-11). Momentem decydującym, który doprowadził go do zrozumienia
swojego powołania apostolskiego, był usłyszany w pierwszych miesiącach
1208 r. fragment Ewangelii o „Posłaniu 72 uczniów”. Odtąd kaznodziejstwo
stanie się cechą charakterystyczną założonego przez św. Franciszka zakonu. Z czasem kościoły franciszkańskie stały się centrami życia duchowego,
gdzie można było zawsze przystąpić do sakramentu pokuty, wziąć udział
w uroczyście sprawowanej liturgii, wysłuchać trafiających do serc kazań,
czy też wpisać się do jednego z działających tam kościelnych bractw.
Pojęcie apostolstwa
O apostolstwie mówi Nowy Testament, wiążąc to z powołaniem
i wyznaczeniem zadań dla 12 apostołów. Apostoł w pojęciu ogólnym to
wysłannik posłany w celu wypełnienia jakiejś misji. Wybrani przez Jezusa
należą do ścisłego grona jego uczniów. Ich liczba nawiązuje do historycznych 12 pokoleń Izraela. Było to tak ważne, że na miejsce zdrajcy Judasza
grono zostaje uzupełnione przez wybór Macieja. Apostołami – wysłanymi – są też św. Paweł i św. Barnaba.
Ich zadaniem, czyli apostolatem, jest kontynuowanie misji Jezusa:
- składanie ofiary eucharystycznej – „to czyńcie na moją
pamiątkę”;
- nauczanie – „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody..., Uczcie
je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19);
- udzielanie chrztu: „idźcie... udzielając im chrztu w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19);
- odpuszczanie grzechów: „Którym odpuścicie grzechy, będą
im odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą im zatrzymane”
(J 20,23);
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- dawanie świadectwa: „będziecie moimi świadkami w Jerozolimie
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).
Przez „apostolstwo” rozumie się działalność, poprzez którą Kościół jako taki i poprzez swoich członków kontynuuje misję Chrystusa
oraz apostołów i wypełnia ją na różne sposoby w porządku doczesnym
i nadprzyrodzonym. Apostolstwo jest obowiązkiem wszystkich: hierarchii
(papieża, biskupów, księży), zakonników, misjonarzy i świeckich. Jest ono
prowadzone indywidualnie lub w formie zrzeszonej.
Upraszczając odpowiedź na pytanie: co to jest apostolstwo? –
możemy powiedzieć, że jest to działalność, przez którą Kościół wypełnia
postawione przed nim zadania. Jest to misja przepowiadania (kaznodziejstwo, katecheza, nauczanie, publikacje… itd.), uświęcanie (sakramenty,
modlitwa, ofiara…) i kierowanie.
Jest to powołanie całego Kościoła, czyli także będących jego świadkami świeckich, o czym naucza II Sobór Watykański: „Ludzie świeccy…,
kimkolwiek są, powołani są… [do tego, aby] przyczyniali się do wzrastania
Kościoła i do ustawicznego uświęcania”; „… do tego właśnie apostolstwa
sam Pan przeznacza wszystkich przez chrzest i bierzmowanie”. „Tak oto
każdy świecki na mocy samych darów, jakie otrzymał, staje się świadkiem i zarazem żywym narzędziem posłannictwa samego Kościoła”; „Na
wszystkich tedy świeckich spoczywa zaszczytny obowiązek przyczyniania
się do tego, aby Boży plan zbawienia coraz bardziej rozszerzał się na
wszystkich ludzi wszystkich czasów i wszystkich miejsc na ziemi” (Lumen
Gentium 33).

Dzieje apostolstwa FZŚ
Chociaż pojęcie „apostolstwo” w odniesieniu do działalności franciszkanów świeckich (tercjarzy) pojawia się późno, bo dopiero w drugiej
połowie XIX wieku, od samego początku istnienia Trzeci Zakon – jak
wówczas się nazywał – i tercjarze indywidualnie podejmowali wiele dzieł.
Św. Franciszek zachęca swoich świeckich naśladowców, aby wydali „owoce godne pokuty” (1List do wiernych), przez które rozumiano
uczynki miłosierdzia, oraz by przez święte uczynki przyświecali innym
jako wzór (2List do wiernych 53). Obowiązująca przez wiele stuleci Reguła Mikołaja IV z 1289 r. przypominała tercjarzom o zachęcaniu własnej
rodziny do gorliwej służby Bożej (14), o trosce względem będących
w potrzebie członków wspólnoty i innych ubogich (12,14). Najbardziej
widocznym znakiem aktywności tercjarzy była działalność charytatywna
związana głównie ze szpitalnictwem. Wiele szpitali zawdzięcza swój
początek inicjatywie poszczególnych tercjarzy czy wspólnot tercjarskich.
Mamy przykłady tercjarzy posługujących w szpitalach. Niekiedy grupy
tercjarzy związane ze szpitalami przekształciły się w zgromadzenia zakonne. Spotykamy również tercjarzy zaangażowanych w dzieło nawrócenia
i ratowania prostytutek. Spotykamy ich też na misjach.
Reguła Leona XIII z 1883 r. zachęcała tercjarzy, by w rodzinie dawali
dobry przykład, zachęcali swoją rodzinę do praktykowania pobożności
i dobrych dzieł oraz bronili jej przed przed szkodliwymi publikacjami (II, 8).

Jest oczywiste, że franciszkanie świeccy, będąc członkami Kościoła,
zobowiązani są do uczestnictwa w jego misji, czyli apostolstwa. Jest ono
jedną z konstytutywnych cech wszystkich trzecich zakonów, o czym mówi
Kodeks Prawa Kanonicznego: „Stowarzyszenia, których członkowie, żyjąc
w świecie, uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego, pod wyższym kierownictwem tegoż instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości, nazywają się trzecimi zakonami lub
otrzymują inną odpowiednią nazwę” (CIC 1983, c 303). Do działalności
apostolskiej zatem zobowiązany jest cały FZŚ – zarówno każdy z jego
członków, jak i poszczególne jego wspólnoty. Nawet gdyby taka działalność z takiej czy innej przyczyny nie była prowadzona przez wspólnoty,
nie zwalnia to poszczególnych franciszkanów świeckich z obowiązku
apostolstwa.

Leon XIII (1878–1903) był przekonany, że prawidłowo rozwijający
się III Zakon będzie „w stanie zaradzić złu, które targa niewymownie społecznością ludzką w naszych czasach” (list In Tertium Franciscalium Ordinem, 21.09.1900 r.) oraz, że to on uratuje i umocni świat, utwierdzi wiarę,
ugruntuje życie według wskazań Ewangelii, ustrzeże społeczeństwo od
zepsucia, zatrzyma wpływy masonerii i wesprze reformę społeczną. Odpowiadając na apel papieża, w kolejnych dziesiątkach lat, wielu tercjarzy
zaangażowało się w nauczanie religii, zwłaszcza w przygotowanie dzieci
do I Komunii św., prowadzenie oratoriów, rozpowszechnianie prasy katolickiej. Zakładali oni i prowadzili biblioteki, szkoły, sierocińce, kuchnie dla
ubogich, prowadzili punkty rozdziału odzieży, przygotowywali paczki na
święta, docierali z pomocą do więźniów, organizowali różnego rodzaju
kursy, wspierali misjonarzy i misje, zwłaszcza prowadzone przez zakony
franciszkańskie.
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W okresie pontyfikatu Leona XIII i w pierwszych latach pontyfikatu
Piusa X (1903–1914) bardzo mocno podkreślano konieczność zaangażowania się III Zakonu w działalność społeczną. Uformowani w duchu franciszkańskim i dobrze znający naukę społeczną Kościoła tercjarze mieli wziąć
udział w akcjach wyborczych, wstępować do organizacji robotniczych
i nimi kierować, zakładać kasy zapomogowo-pożyczkowe, banki ludowe,
kluby robotnicze, świetlice wiejskie, chrześcijańskie związki zawodowe,
spółdzielnie oraz przenikać duchem chrześcijańskim środowiska pracy.
Wziąwszy to wszystko pod uwagę, Konstytucje tercjarskie z 1957 r.
przestrzegając, by „kongregacje tercjarskie nie przekształciły się w pobożne tylko zrzeszenia”, polecały, by każda z nich zajęła się „jakimś szczególnym dziełem apostolstwa” (80). Wszyscy tercjarze mają „dziełami
miłości i apostolstwa” służyć zbawieniu dusz, szerzyć wiarę katolicką,
bronić Kościoła i papieża (78). Kongregacjom jako takim zabraniano
jednak angażowania się w działalność społeczną, ekonomiczną czy polityczną (75).
Apostolstwo FZŚ w świetle współczesnego prawodawstwa
Apostolstwu jest poświęcony 6 artykuł Reguły FZŚ: „Pogrzebani
i zmartwychwstali wespół z Chrystusem przez chrzest, który czyni ich
żywymi członkami Kościoła, a jeszcze bardziej złączeni z nim przez profesję, mają się stawać narzędziami i świadkami jego misji wśród ludzi,
świadcząc o Chrystusie życiem i słowem. Natchnieni przez św. Franciszka
i z nim powołani do odnowy Kościoła, niech starają się usilnie, aby żyć
w pełnej łączności z papieżem, Biskupami i Kapłanami, podtrzymując
otwarty i ufny dialog, który przynosi obfite owoce apostolskie”.
Artykuł ten nawiązuje do nauczania Soboru Watykańskiego II
(1962–1965). Franciszkanie świeccy przede wszystkim są chrześcijanami.
Sakrament chrztu nie tylko włącza ich w życie Chrystusa, zapewniając
potrzebne łaski i dając nadzieję zmartwychwstania i życia wiecznego
z Chrystusem, ale czyni ich też żywymi członkami Kościoła. Składana
profesja jest świadomym odnowieniem obietnic chrztu świętego. Przez
nią franciszkanie świeccy silniej łączą się z Kościołem, zobowiązując się
do wypełnienia zadań stojących przed całym Kościołem: kontynuowania Chrystusowej misji nauczania, uświęcania i doskonalenia „duchem
ewangelicznym porządku spraw doczesnych” (DA 5). Misję tę wypełniają
samym życiem. Jeżeli ktoś nie ukrywa, że jest katolikiem, nie daje swoim
życiem powodu do zgorszenia, co więcej, jego postawa, wybory i słowa
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wynikają z uformowania w szkole Ewangelii, to sposób jego postępowania i zachowania staje się świadectwem życia. Innym problemem jest
pytanie, na ile taki przykład pobudza innych do refleksji i naśladowania.
Obok świadectwa życia jest apostolstwo słowa związane z nauczaniem
bezpośrednim, kiedy wprost mówi się o Bogu, i pośrednim, kiedy naucza
się w duchu chrześcijańskim.
Apostolstwo franciszkanów świeckich wynika też z ich przynależności
do rodziny franciszkańskiej. Nie tylko własne uświęcenie, ale zdobywanie
innych dla Chrystusa charakteryzowało od początku zakon franciszkański.
Uzasadniając apostolstwo franciszkanów świeckich, odwołuje się do
przykładu św. Franciszka powołanego do odbudowy Kościoła. Inną cechą
charakterystyczną jest podjęcie działalności apostolskiej w łączności z Kościołem hierarchicznym, a nie przeciw Kościołowi hierarchicznemu.
Artykuł 6 Reguły rozwijają Konstytucje Generalne w II rozdziale
w tytule 2: Aktywna obecność w Kościele i w świecie. Miejscem apostolstwa franciszkanów świeckich jest środowisko, w którym żyją: rodzina,
wspólnota FZŚ, miejscowy Kościół, miejsce pracy i społeczeństwo. We
wszystkich tych miejscach mają głosić Chrystusa słowem. Mają zaangażować się w katechezę jak również przewodniczyć wspólnotom kościelnym.
Drugim sposobem apostolstwa jest osobiste świadectwo życia. W misji
uświęcenia mają uczestniczyć przez modlitwę, dzieła pokuty i miłości
oraz przez udział w liturgii. Szczególną, wynikającą z tego, że większość
tercjarzy to świeccy, jest działalność społeczna. Obejmuje ona działania
na rzecz obrony godności osoby poprzez walkę z różnymi formami wyzysku, dyskryminacji i marginalizacji w celu stworzenia godnych warunków
życia, budowanie świata bardziej sprawiedliwego i braterskiego, działania na rzecz promocji ludzi sprawiedliwości i pokoju. Troską powinno
być zapewnienie wszystkim godziwej pracy, działania na rzecz ochrony
środowiska i walka o wolność narodów.
Zakończenie
Franciszkanie świeccy zobowiązani są do podjęcia apostolstwa
zarówno indywidualnie (nikt nie może czuć się z tego obowiązku zwolniony), jak i jako wspólnota.
Apostolat może przyjąć różne formy:
- apostolat przykładu, gdzie samo świadectwo życia chrześci
jańskiego i franciszkańskiego jest wyzwaniem rzuconym
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współczesnemu światu, świadczącym, że Ewangelia jest możliwa
do zachowania, i otoczenie, widząc „dobre czyny”, zacznie
wielbić Ojca, który jest w niebie;
- apostolat słowa, do którego zalicza się pouczenie indywidualne,
katechizację, apostolstwo słowa pisanego, rozpowszechnianie
dobrej prasy i książki, kursy, rekolekcje, audycje telewizyjne
i radiowe, jak również wypowiadanie się w duchu chrześcijańskim
w szkole, w prasie, w środowisku;
- apostolat dzieł miłosierdzia – najbardziej znana w historii
forma apostolatu tercjarskiego, która przejawiała się w opiece
nad chorymi, fundowaniem przytułków, pomocy materialnej
i moralnej ubogim, więźniom, poszkodowanym, pracy w grupach
charytatywnych itd.;
- apostolat na rzecz misji, czyli organizowanie pomocy materialnej
na rzecz misji i misjonarzy, gromadzenie materiałów i pieniędzy,
modlitwa za misje, rozpowszechnianie idei misyjnej a nawet
wyjazd do krajów misyjnych;
- apostolat przekształcania rzeczywistości ziemskich w duchu
chrześcijańskim. Choć nie są to działania bezpośrednie, jednak
ich ostatecznym celem jest budowa świata bardziej
ewangelicznego i braterskiego. Tutaj świeccy franciszkanie jako
osoby świeckie mają szerokie pole działania obejmujące troskę
o tworzenie bardziej ludzkich warunków życia, zaangażowanie
polityczne, związkowe, społeczne, działania na rzecz pokoju
i sprawiedliwości, ochrony przyrody, itd. Można tutaj również
mówić o apostolacie w środowisku pracy, jak i o apostolacie
pracą traktowaną nie jako dopust Boży, ale sposób uświęcenia
się i służenia innym.
Jest rzeczą oczywistą, że franciszkanie świeccy, jak też ich wspólnoty FZŚ, powinni uczestniczyć w apostolstwie, stając się w ten sposób
żywą siłą w Kościele.

O. Jan Fibek OFMCap

ŚWIADKOWIE I NARZĘDZIA MISJI KOŚCIOŁA
Wprowadzenie
Kolejnym tematem naszego spotkania będzie termin świadek
w misji Kościoła, chcemy nie tylko zrozumieć, kim ma być ten, kto
w dzisiejszym świecie świadczy o Panu Bogu, ale również postawić sobie
pytania, jak czynić to w duchu zgodności z franciszkańską regułą.
I. Świadek w Piśmie św.
Najbardziej znaczącymi osobami, które Pan Bóg wybiera, by głosiły
Jego obecność, przemawiały w Jego imieniu zarówno słowem jak i czynnym jest starotestamentalny Prorok.
Prorok powinien iść i głosić, być świadkiem, bo w przeciwnym razie
konsekwencje są kłopotliwe, Bóg mówi np. do Jeremiasza: Nie lękaj się
ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. (Jer 1,17). Powołanie
może się odwrócić i zamiast błogosławieństwa na tej drodze spotkać
można „przekleństwo”. Takie trudne jest to powołanie w przypadku
Jonasza, kiedy to jego opór przed świadczeniem w imieniu Boga staje się
najlepszym świadectwem, że Bóg istnieje i interesuje się losami każdego
człowieka. I choć odczytanym po faktach, czyli dopiero po „wydobyciu
z wody”, to jednak przemawiającymi według Bożego zamierzenia.
Podobne znaczenie ma powołanie Apostoła, o którym dowiadujemy się najlepiej przy wybieraniu ponownie dwunastego (po zdradzie
Judasza), kiedy to wyraźnie stwierdzono, że trzeba, by został wybrany na
Apostoła jeden z tych, co był świadkiem działania Chrystusa.
Świadek więc to ten, kto posłusznie realizuje wolę Boga i mówi
o Jego osobie, czyli zna treść Orędzia Zbawienia i z nim się utożsamia.
II. Świadek w duchowości franciszkańskiej
Powołanie, jakie odkrywa Biedaczyna z Asyżu, jest zaproszeniem
do całkowitego naśladowania życia Pana Jezusa w różnorodności form
przekazanych przez Ewangelię. Ten świadek obecności Boga na ziemi, św.
Franciszek z Asyżu, realizuje to poprzez trzy ważne postawy, a mianowicie jako:
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1. Herold Wielkiego Króla, który koncentruje się na przekazaniu
czystości przekazu Bożego orędzia, on tylko odtwarza w swoim życiu
poszczególne etapy życia Pana Jezusa po to, by dla współczesnych sobie
stać się zachętą, że można żyć tylko dla Boga. Najpiękniej to widać, gdy
głosi hasło całkowitego zawierzenia się: Bóg mój i wszystko.
Może pomocą będą nasi bliscy, których przyjdzie nam spotkać
kiedyś w przestrzeni wieczności, kiedy na Sądzie Ostatecznym dowiemy
się, jak wiele uczynili nam dobrego, nawet ciągnąc z zakleszczenia życia,
dokuczając nam, a w zamian otrzymując modlitwę i pokutę. Ale już dziś
można radować się ich obecnością, i tak na wyrost, z wiarą, że kiedyś dowiemy się, jak prawdziwe były to nasze westchnienia, dziękując pokornie
za wszelkie poturbowania życia.
Jak długo to trzeba testować, chyba tak długo, aż zaczniemy z czułością odpowiadać Panu Bogu, słowami św. Jana Pawła II, że może dokonać się to niemożliwe, bo „oto Ty staniesz się mną – ja – eucharystyczny”
(Karol Wojtyła).
2. Zaślubiony Pani Biedzie to radykalne ubóstwo nie ma nic
z surowości reprezentowanej przez ówczesnych heretyków, nie jest też
radykalizmem rewolucyjnym domagającym się zabierania dóbr innych.
Te zaślubiny z „Biedą” mają ciepło spotkania Boga z człowiekiem odnajdywane w scenie Zwiastowania i radykalizm surowości życia opisany
w scenie Bożego Narodzenia.

Rozdział 25 „Kwiatków św. Franciszka” przedstawia to bardzo realistyczne jako drogę służenia Bogu w trędowatym, czytamy tam m.in.:
I zdarzyło sie raz w miejscu pewnym, w którego pobliżu św. Franciszek
mieszkał wówczas, że bracia służyli w szpitalu trędowatym i chorym.
A był tam trędowaty tak niecierpliwy, nieznośny i zuchwały, że wszyscy
wierzyli na pewno, iż był opętany przez czarta. Tak też było. Bowiem tak
nieprzystojnie lżył słowy i razami każdego, kto mu służył, a co gorsza,
bluźnił tak haniebnie Chrystusowi błogosławionemu i najświętszej Matce
Jego, Dziewicy Maryi, że za nic nie można było znaleźć nikogo, kto by
mógł lub chciał mu służyć.” Dalej mowa o sposobach, w jaki radzili sobie
z nim franciszkanie, i opis że wezwali na koniec Świętego, by go uleczył.
Środki jednak, jakie użył św. Franciszek, były prostsze, spytał, czego sobie życzy i starał się podarować mu ten prezent, bo prośba była bardzo
prosta – chory życzył sobie, by go umył. W czynieniu miłosierdzia nie
pozostał bezczynny i Pan Bóg obdarzył chorego zdrowiem ciała i duszy.
Ofiarowany nam tu został jakiś nowy sposób liczenia na Boga,
poniechania naszych pragnień, by odnaleźć je wszystkie w pragnieniach
Pana Boga. Dostrzegam, że służąc potrzebującym, najpełniej dotykam się
Kościoła.
III. Świadectwo dawane przez postawy franciszkanów świeckich
Spośród opisu wielu sposobów dawania świadectwa wybierzmy
cztery najważniejsze i postarajmy się je jakoś połączyć w całość z naszym
życiem.

Może jednak ta profesja ubóstwa, z takim trudem odczytywanego
ze śladów idących przed nami świętych, powinna najpierw przemówić
do nas samych, by wstrząsnąć tym, co nasze po to, by zrobiło się więcej
miejsca na to, co Boże. Mówi o tym nauczanie Kościoła, m.in.: Dekret
o Przystosowanej Odnowie Życia Zakonnego Perfectae caritatis Soboru
Watykańskiego II, domagający się niejako, by bardziej Bogu ufać niż sobie samemu: „Trzeba więc, aby zakonnicy, starając się dochować wiernie
swej profesji, zawierzyli słowom Pana, a ufni w pomoc Bożą, nie liczyli
zuchwale na własne siły.” Bardziej mieli wszystko „u Boga” niż „u siebie”.

Świadectwo na mocy chrztu i profesji jest ukazywaniem istnienia
Boga w naszym życiu. Można powiedzieć, że chrześcijańskie świadczenie
o Bogu jest odpowiedzią na ateizm świata. W Piśmie św. nie ma tego
słowa „ateizm”, jest to późniejsze opracowanie filozoficzne. Biblia mówi
o „bezbożności”, mówi też o „bałwochwalstwie”. To dość trudne słowa,
ale przypisać je trzeba każdemu franciszkaninowi, który na pierwszym
miejscu stawia swoje dążenia, i w ten sposób eliminuje autorytet Boga
ze swojego środowiska – stając się „bałwochwalcą”.

3. Matka Kościół, jako piękno szukania posłuszeństwa w decyzjach
Kościoła Rzymskiego, gdzie nie tyle relacja do rezygnacji z własnej woli
jest akcentowana, ile miłość dziecka do matki staje się wzorem do naśladowania dla tych postaw.

Pierwszym problemem, prowadzącym do usuwania autorytetu,
jest brak pokornego dialogu z Tym, kogo nie rozumiemy. Nie koniecznie
przez wypowiedzenie wielu słów, by przedstawić swoje racje i zniwelować
tych, co myślą inaczej, ale poprzez słuchanie tego, co już powiedziane.
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Dialog z Bogiem

Najprostszym miejscem, gdzie uczy się tego człowiek (zwłaszcza każdy
zakonnik), jest przestrzeń modlitwy, bo tym, co warunkowało istnienie
pierwszej wspólnoty franciszkańskiej, była modlitwa.
Brat Tomasz z Celano podaje w życiorysie św. Franciszka z Asyżu:
„Jego najpewniejszym portem była modlitwa, nie krótka na chwilę, nie
pusta czy zarozumiała, ale często długa czasowo, pełna pobożności, pokornie łagodna. Jeśli zaczynał się modlić wieczorem, ledwo rano kończył.
Modlił się siedząc, chodząc, jedząc i pijąc. Całe noce trawił na modlitwie
w kościołach opuszczonych lub położonych na odludziu” (1Cel 71).
Liturgia Rodzina
Nie zapominajmy, że naśladując św. Franciszka idziemy za synem
kupca, on od lat dziecięcych uczył się handlować. Rozumiał też, że z Panem Bogiem można nieco „pohandlować”
Czy na pewno wiesz, że Bóg chce i z tobą pohandlować? Przygotował dla ciebie ofertę, która pozostaje aktualna w każdej minucie każdego
dnia. Zdumiewa czasem to, jak niewielu z nas tak naprawdę z tej oferty
skorzystało. Bóg chce, byś dał Mu wszystkie swoje troski, problemy i porażki. W zamian da ci Swój pokój i radość. Na dodatek zobowiązuje się
strzec cię i opiekować się tobą.
Modlitewnikiem dla św. Franciszka była Biblia, którą znał dobrze.
Przy każdej okazji modlitwy wypowiadał wersety z Księgi Psalmów.
„Czasami czytał Pismo Święte, a co raz zapadało mu w duszę, zapisywał
niezmazalnie w sercu. Miał pamięć do ksiąg Pisma Świętego, a to dlatego, że co raz usłyszał, przetrawiał z nabożną miłością. Mawiał, że tylko
taki sposób czytania jest owocny, a nie kartkowanie tysięcy traktatów”
(2Cel 102). Niektórzy współcześni biografowie podkreślają, że Franciszka
słusznie można by nazwać „świętym Liturgii Godzin, czyli brewiarza”.
Z odpowiednich wersetów Księgi Psalmów i tekstów innych ksiąg Pisma
Świętego ułożył „Oficjum o Męce Pańskiej”, w którym chodzi o rozważanie głównych tajemnic życia Boga – Człowieka, z tym, że tajemnica
Krzyża jest punktem centralnym. Może lepiej to widać kiedy odmawia
on prawa obecności rozbudowanych nabożeństw Liturgii Godzin przy
franciszkańskich kościołach i poleca życie wędrowne z prostymi księgami
Kurii Rzymskiej.
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Wspólnota
Odpowiedź dawana Panu Bogu wywołuje zawsze reakcję otoczenia i jeśli w niej nie słyszymy krytyki, to może zbyt słabo odpowiadamy
Panu Bogu, wróćmy do tekstu z Kwiateczków, oto co stało się po rozdaniu
majątku.
Czytamy tam: „Człowiek niektóry, imieniem Sylwester, widząc, że
święty Franciszek daje i każe rozdawać tyle pieniędzy ubogim, opanowany
chciwością rzekł do świętego Franciszka: „Nie zapłaciłeś mi wszystkiego
za kamienie, które kupiłeś ode mnie, aby odbudować kościół. Zapłać mi
więc, skoro masz pieniądze!” Wówczas święty Franciszek, dziwując się
jego chciwości i nie chcąc się z nim spierać, jako prawdziwy naśladowca
Ewangelii świętej, włożył ręce w zanadrze Bernarda; i mając ręce pełne
pieniędzy włożył je w zanadrze Sylwestra, mówiąc, że jeżeli chce więcej,
da mu więcej. Zadowolony atoli Sylwester odszedł i wrócił do domu. Rozmyślając wieczorem o tym, co czynił za dnia, i wyrzucając sobie chciwość
swoją, rozważał gorliwość Bernarda i świętość świętego Franciszka.”
Po to są znaki poświęcenia, po to profesja zakonna, a w niej rady
ewangeliczne, których nigdy świat do końca nie zrozumie. Tam też jest
ubóstwo nakazujące wyzbyć się jak najwięcej, by przypomnieć temu
światu o kradzieży, o przywłaszczaniu nie swojej własności.
Świadectwo łaską chwili (praca, cierpienie)
Pan Bóg nie pozwala, by z jednego aktywizmu fizycznego św.
Franciszek przechodził do następnego. Oferuje mu terapie aktywności
duchowej. Słowa „idź odbuduj mój Kościół, który jest w ruinie” zachęcają,
by pozostać dłuższy czas w San Damiano. Jest to również zaproszenie,
by nauczyć innych zainteresowania sprawami Bożymi. Oczywiście, nie
odbywa się to bez błędów, nasz święty Prawodawca, stara się na samym
początku aktywnie wprowadzić w tę pracę wszystkich znajomych. Przecież chodzi po ulicach Asyżu, by zbierać kamienie i żywność. Pokazuje się
na oczy temu światu, który obwołał go królem młodzieży, i zmierzyć się
musi z pokusą, którą umiejętnie podpowiada kusiciel ludzkości, by stać
się królem dusz ludzkich. Oczywiście, w zamierzeniach Pana Boga dojdzie
i do tego momentu, ale zupełnie innymi środkami niż zaczynał używać.
W tym kontekście warto też odnieść się to tych, których trzeba
nauczać w naszej wspólnocie przez przykład miłości, nie zaś pewności
siebie do rozszerzania królestwa własnego, ale Bożego.
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Zakończenie
Posumowaniem niech będą czyny, a więc rozpoczynamy nasze
świadczenie na nowo, przede wszystkim poprzez ciszę słów i moc czynów.

Udział w misji prorockiej, przepowiadanie,
przepowiadanie świeckich, franciszkańska forma
przepowiadania, wyzwania dla franciszkanów świeckich
O Boże, dopuszczając nas do uczestnictwa
w poświęceniu Twojego Jednorodzonego Syna,
spraw, abyśmy byli na świecie świadkami
Jego dzieła zbawienia (MP: Msza krzyżma)
„O Panie... spraw, aby wierni przyodziani w godność królewską,
kapłańską i prorocką, mocą sakramentu [chrztu], który ustanowiłeś,
zostali okryci darem Twojej niezniszczalnej łaski” (MP: Msza krzyżma).
Ta modlitwa starego Mszału Rzymskiego streszcza bardzo dobrze wszystkie przywileje powszechnego kapłaństwa wiernych. Oni, oprócz tego,
że posiadają godność kapłańską usprawniającą ich do kultu Bożego,
przede wszystkim zaś do wykonywania aktów sakramentalnych oraz
uczestnictwa w ofierze eucharystycznej, mają także godność oraz funkcję
prorocką i królewską, jako odblask łaski Chrystusa - kapłana, proroka,
króla - w której zostali odrodzeni oraz nią obdarzeni.
„Chrystus, Prorok wielki, który zarówno świadectwem życia, jak
mocą słowa ogłosił Królestwo Ojca, wypełnia swe prorockie zadanie...
nie tylko przez hierarchię... ale także poprzez świeckich, których po to
ustanowił świadkami oraz wyposażył w zmysł wiary i łaskę słowa, aby
moc Ewangelii jaśniała w życiu codziennym, rodzinnym i społecznym”
(KK 55). Dlatego wszyscy wierni, uczestnicząc w zadaniu prorockim
Chrystusa, są powołani i obowiązani głosić Ewangelię, wnosić jej ducha,
wiarę oraz szczerą praktykę we własne środowisko.
Zadanie proroka nie tyle polega na głoszeniu przyszłych wydarzeń,
co raczej na budzeniu wśród ludzi zmysłu religijnego, jak to czynili prorocy Starego Testamentu, którzy nie przestawali przypominać narodowi
izraelskiemu istnienia prawdziwego Boga oraz należnego Mu kultu. Jest
to sprawa nadal konieczna i paląca we współczesnym społeczeństwie,
tak bardzo rozproszonym duchowo, obojętnym, a często nawet wrogim
względem Boga i religii. Właśnie laikom, żyjącym w takim społeczeństwie,
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przypada delikatne zadanie wnoszenia Ewangelii w każde środowisko,
w każde miejsce, w każdy stan życia społecznego, gdzie powinni działać
jak zaczyn w cieście. „Bóg ich wzywa, by ożywieni duchem chrześcijańskim sprawowali, stając się jakoby zaczynem, swoje apostolstwo w świecie” (DA 2).
Urzędowe głoszenie Ewangelii jest powierzone bezpośrednio
kapłanom, misjonarzom, zakonnikom; lecz głoszenie dorywcze jest
szczególnym zadaniem świeckich, którzy żyjąc w społeczeństwie i będąc
z nim złączeni, mają możność dotarcia do ludzi, do każdego osobno, od
domu do domu, do miejsc pracy oraz zebrań. Św. Piotr zachęcał pierwszych chrześcijan: „Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego,
kto domaga się od was uzasadnienia, tej nadziei, która w was jest” (1P
3,15), a w Dziejach Apostolskich czytamy, że wierni „głosili odważnie
słowo Boże” (4,31), czyli ze świętą śmiałością, bez oglądania się na ludzi.
Ten sam jednak św. Piotr, ciągnąc dalej swoją zachętę, zaleca czynić to
„z łagodnością i uszanowaniem” (tamże 15). Głoszenie Ewangelii winno zawsze łączyć miłość prawdy z ewangelicznymi cnotami łagodności
i pokory. Słowu powinno towarzyszyć świadectwo życia, co więcej ono
powinno zajmować pierwsze miejsce. Należy zawsze działać „zachowując
czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie
w Chrystusie - ciągnie dalej Apostoł - doznali zawstydzenia właśnie przez
to, co wam oszczerczo zarzucają” (tamże 16). Postępowanie nie powinno nigdy sprzeciwiać się w uczynkach temu, co było głoszone słowami.
Trzeba koniecznie przeciwstawiać się tej indywidualistycznej mentalności uważającej wiarę, zbawienie, świętość za sprawy czysto osobiste
i przekonanej, że wystarczy wykonywać je samemu. Przeciwnie, nikt nie
jest w pełni chrześcijaninem, jeśli nie żyje całkowicie łaską Chrystusa,
łaska ta zaś zawiera obowiązek głoszenia Ewangelii. Sobór uściśla: „Przykazanie miłości, które jest największym poleceniem Pana, przynagla
każdego chrześcijanina do zabiegania o chwałę Boga przez nadejście
Jego królestwa i o życie wieczne dla wszystkich ludzi... zatem wiernym
nałożony zostaje wspaniały obowiązek przyczyniania się do tego, aby
wszyscy ludzie na całym świecie poznali i przyjęli boskie orędzie zbawienia” ( D A 3).

życia, wyjaśniania, obrony, dostosowania do problemów życia współczesnego (DA 6).
Uczestnictwo świeckich w misji prorockiej Chrystusa według
nauki Kościoła (KKK 904) „Chrystus... pełni swe prorocze zadanie... nie
tylko przez hierarchię..., ale także przez świeckich, których po to ustanowił świadkami oraz wyposażył w zmysł wiary i laskę słowa” (KK 35).
Pouczanie kogoś, by doprowadzić go do wiary, jest zadaniem
każdego kaznodziei, a nawet każdego wierzącego (Św. Tomasz z Akwinu,
Summa theologiae III, 71, 4, ad 3).
W KKK 905 czytamy: że świeccy wypełniają swoją misję prorocką
również przez ewangelizację, „to znaczy głoszenie Chrystusa... zarówno
świadectwem życia, jak i słowem”. W przypadku świeckich “ta ewangelizacja... nabiera swoistego charakteru i szczególnej skuteczności przez to,
że dokonuje się w zwykłych warunkach właściwych światu” (KK 35).
Tego rodzaju apostolstwo nie polega jednak na samym tylko świadectwie życia. Prawdziwy apostoł szuka okazji głoszenia Chrystusa również
słowem, bądź to niewierzącym, bądź wierzącym (DA 6, por. DM 15).
Formy pełnienia misji prorockiej przez świeckich:
INDYWIDUALNE
1. świadectwo życia
2. świadectwo słowa
3. świadectwo czynnej miłości
4. szukanie wyższych pobudek w codziennym życiu
5. modlitwa
6. kult publiczny
7. pokuta, dobrowolne podejmowanie utrapień i trudów
8. Jest to początek i warunek wszelkich innych form apostolstwa
(DA 16).
ZESPOŁOWE
1. rodzina
2. parafia, diecezja
3. zrzeszenia (stowarzyszenia, ruchy, wspólnoty)

Misja prorocka - jej celem jest szerzenie Ewangelii, a to domaga się
znajomości Ewangelii, życia według Ewangelii, apostolstwa słowa, apostolstwa przykładu, pouczenia, umocnienia, pobudzenia do gorliwszego

Taka forma pełnienia funkcji prorockiej świeckich... odpowiada
zarówno ludzkim, jak i chrześcijańskim wymogom wiernych, a zarazem
ukazuje znak wspólnoty i jedności Kościoła w Chrystusie..., bowiem
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stowarzyszenia założone dla celów apostolstwa zespołowego niosą pomoc swym członkom i przysposabiają ich do apostolstwa, odpowiednio
ustawiają ich pracę apostolską i kierują nią tak, że o wiele więcej można
się po niej spodziewać owoców, niż gdyby każdy działał na własna rękę
(DA 18).
Misja prorocka według św. Franciszka
Dla św. Franciszka Ewangelia była regułą życia. Ewangelia jest
historią Jezusa, który przyszedł pełnić wolę Ojca. Zbawić ludzi, budować
Królestwo. Ewangelia przekazała mu nakaz Zbawiciela głoszenia pokuty.
Franciszek nie mógł się temu oprzeć. I jeżeli odkrył nową formę życia
zakonnego tak zwaną „mieszaną”, to nie jako teoretyk, ani nawet jako
psycholog; ale dlatego, że „instynktownie dotarł do ukrytych źródeł,
gdzie razem splatają się kontemplacja i apostolstwo”. Pius XII, mianując
go patronem Akcji Katolickiej, podziwiał ową doskonałą harmonię „modlitwy i działania” w życiu tego apostoła.
Po zatwierdzeniu Reguły „Franciszek, który nie ufał własnej swej
przemyślności, ale wszystkie sprawy popierał świętą modlitwą, zdecydował, żeby nie żyć samemu sobie, ale dla Tego, który umarł za wszystkich.
Był bowiem świadomy, że został posłany po to, aby zdobywać Bogu
dusze, które diabeł usiłował porwać” (lCel 14).
„Mawiał, że nie ma nic ważniejszego od zbawienia dusz. Często
dowodził to tym, że Jednorodzony Syn Boży zawisnął na krzyżu za dusze
ludzkie. Stąd dla niego pociecha w modlitwie, wywód w kazaniu, nadmiar
w dawaniu przykładu. Nie miałby się za przyjaciela Chrystusa, jeśliby nie
kochał dusz, które On miłował” (2Cel 172).
To wszystko daje nam kapitalne pouczenie o misji prorockiej w życiu chrześcijańskim, które winno wypływać z naszej miłości do Chrystusa.
Franciszek cały się wydał dla zbawienia ludzi - za przykładem Chrystusa.
Równowaga pomiędzy kontemplacją a czynem nie była u niego kwestią
rozumowania. Nie był teoretykiem. Miał tylko jedno pragnienie: naśladować Chrystusa. Aby wiedzieć, co czynić, wystarczy patrzeć na Chrystusa.
To najistotniejsze źródło misji prorockiej wykluczało fałszywe stawianie problemów. Chodziło o to, aby wydać całego siebie z miłości do
Chrystusa i dać się wciągnąć w dzieło odkupienia. Dla Franciszka misja
prorocka to było zjednoczenie się z misją odkupieńczą Chrystusa.
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Franciszkański Zakon Świeckich bazuje na określonej duchowości.
Byłoby jednak łudzeniem samego siebie twierdzenie, że można dążyć
samemu do świętości - nie troszcząc się o dusze innych. W ten sposób
odeszłoby się od istoty ducha apostolskiego świętego Franciszka.
Udział franciszkanów świeckich w misji prorockiej.
Naśladując św. Franciszka franciszkanin świecki winien:
W swojej modlitwie (Oficjum i modlitwa indywidualna) należy otworzyć swe serce dla całego świata. Być aktywnym członkiem wspólnoty,
to we wspólnej modlitwie przedstawiać Bogu cały świat. W swym życiu
codziennym Franciszkanin świecki powinien starać się przyzwyczajać do
myślenia, mówienia i czynienia jak Chrystus. Chodzi tu o istotę apostolstwa, niech każdy czuje się zobowiązany do coraz głębszego poznawania
i kochania Chrystusa. (KG)
Jest to znak wyróżniający franciszkańską pracę apostolską. Misja
prorocka zobowiązuje do unikania niezgody, do postawy życzliwości, do
czynnego udziału w ruchu pokojowym aprobowanym przez Kościół (KG).
Franciszkanin świecki po wypełnieniu obowiązków osobistych i rodzinnych nie może stronić od apostolstwa organizowanego przez Kościół
(apostolat poprzez prasę, chrześcijański ruch społeczny; KG)
Aby sprostać temu pełnemu odpowiedzialności zaangażowaniu,
franciszkanin świecki winien liczyć na modlitwę swej wspólnoty braterskiej, do której przynależy, a w potrzebie zasięgnąć rady braci bardziej
doświadczonych.
Zakończenie
Jeżeli kochacie rzetelnie Chrystusa, jeśli chcecie żyć i promieniować
wokół siebie Ewangelią, otwiera się przed wami ogromne pole działania.
Nie bądźcie głusi na wołanie papieża: „Idźcie, drodzy bracia i siostry, dla
was wybiła godzina miłości. Wyprzedzajcie i pociągajcie innych przez
wasz dobry przykład. Wy przez stałość i czystość wiary, przez żarliwość
apostolską możecie wiele zdziałać, przeciwstawiając się tajemnym i jawnym projektom wrogów Kościoła i Chrystusa” (Pius XII).
O Panie, myśl o dawaniu świadectwa przenika i pochłania całe
moje życie wewnętrzne. Pragnę żyć w taki sposób, aby móc każdej chwili
świadczyć o Tobie, o Chryste; niechaj każda chwila mojego czasu, jak
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kawałki chleba przez Ciebie rozmnożonego, świadczy o Twojej wszechmocy i miłosierdziu. Ułomki chleba świadczą o Twojej wszechmocy,
która dokonała cudu, i o Twym słodkim miłosierdziu, które go natchnęło.
Spraw, aby o tym również świadczyło nasze życie przez pokój, dobroć,
pogodę ducha w każdej chwili, w nieustannym zjednoczeniu z Tobą i ciągłym oddaniu się miłości.
Zanieść światu, społeczeństwu duszę świętą, prawdziwie świętą,
ozdobioną pełną życzliwością ziemską i najdoskonalszą świętością
niebiańską. Jak wspaniały ideał! Zanieść światu doskonałe świadectwo
o Tobie, o Chryste! Gdybym był świętym, dokonałbym tego. Niestety, nie
jestem święty!... Umieć kochać w pełni po Bożemu; umieć dawać odczuć
w każdym słowie miłość! Rozbudzić każdym gestem zewnętrznym akt
miłości ku Bogu tak gorący, głęboki i całkowity, abym zyskał dla każdego
łaskę. To jest świętość! Panie, daj mi ją, uczyń mnie świętym: błagam Cię
o to każdą kroplą mojej krwi. Rób ze mną to, co chcesz, lecz uczyń mnie
świętym naprawdę, całkowicie. Daj mi wolę mocną jak stal, bo tylko
dusza mocna może otrzymać tę wielką łaskę (G. Canovai).

O. Paweł Sroka OFMConv

Życie w pełnej łączność z Papieżem, Biskupami i Kapłanami
– posłuszeństwo okazywane Kościołowi i przełożonym
Omawiany fragment Reguły FZŚ z punktu 6 brzmi: Natchnieni przez
świętego Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, niech starają
się usilnie, aby żyć w pełnej łączności z Papieżem, Biskupami i Kapłanami,
podtrzymując otwarty i ufny dialog, który przynosi obfite owoce apostolskie. W tekscie użyte są określenia „pełna łączność” oraz „otwarty
i ufny dialog”, nie ma natomiast słowa posłuszeństwo, jakby chciano
wykluczyć analogie do zakonnego ślubu posłuszeństwa i zobowiązań
wynikających z niego, a zaakcentować to, co istotne dla franciszkanów
świeckich. Pomimo tego uzasadnionego braku słowo posłuszeństwo najlepiej opisuje jedną z najbardziej charakterystycznych postaw biblijnych
i Franciszkowych.
Podstawy biblijne posłuszeństwa
Czytając Pismo św., począwszy od Abraham, przez Mojżesza aż
do Jezusa można zauważyć, że jest to historia ludzi, którzy przez posłuszeństwo okazywane Bogu, przywracają utracony ład i harmonię. Cała
tragedia ludzkości i świata rozpoczęła się od nieposłuszeństwa Adama
i Ewy. Na przestrzeni historii Objawienie ukazało nam dwie bardzo ważne
rzeczy: nieposłuszeństwo Bogu sprowadza na człowieka zło i niewolę,
a słuchanie Boga i pełnienie Jego woli jest drogą do wolności; oraz wola
Boga i Jego głos dociera do człowieka poprzez znaki czasu interpretowane przez wybranych ludzi, tzw. pośredników. Wychodząc z niewoli
egipskiej ku wolności Izraelici czuli potrzebę pośrednika między Bogiem,
Jego słowem a ludem, takiego pośrednika, który mógłby tłumaczyć Boże
słowa, aby one docierały do ludu w sposób zrozumiały. Izraelici mówili
do Mojżesza: Rozmawiaj ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg
niech nie rozmawia z nami, abyśmy nie pomarli! (Wj 20,19).
Biblia dla wyrażenia postawy człowieka posłusznego nie używa
słów być posłusznym czy posłuszeństwo, ale używa czasownika słuchać
i rzeczownika słuchanie. Jeden z najważniejszych tekstów Starego
Testamentu zaczyna się: Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan
jedynie (Pwt 6,4). Słuchanie obejmuje wiele rodzajów słuchania, od
gotowości do percepcji słuchowej przez przyjęcie przesłania aż po uległe
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poddanie się i dokładne wypełnienie tego, co zostało polecone. Autentyczne słuchanie jest postawą, z której rodzi się działanie jako odpowiedź
na usłyszane słowo. Działanie staje się miarą jakości słuchania. Organem
odpowiedzialnym za słuchanie nie jest bynajmniej ucho ale serce. Stąd
biblijne słuchanie jest powiązane z miłością: Słuchaj Izraelu… Będziesz
miłował… Dlatego często mówi się w Biblii o nasłuchującym sercu, np.
król Salomon na początku swego panowania w modlitwie przed Bogiem
prosi: Racz więc dać Twemu słudze serce słuchające (rozumne)… (1Krl
3,9).
Misją Jezusa Chrystusa było spełnienie woli Boga, o czym sam
mówi: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał,
i wykonać Jego dzieło (J 4,34). Także celem franciszkanów świeckich,
zresztą jak wszystkich chrześcijan, jest wypełnienie woli Boga w dzisiejszym świecie. Jezus jest posłuszny Ojcu, ponieważ Ojciec ma w stosunku
do Niego pewien zamysł, plan, misje głoszenia Królestwa Bożego.
Posłuszeństwo Jezusa wobec Ojca nie jest celem samym w sobie, nie
polegało na wykonaniu jakiegoś rozkazu, np. trudno sobie wyobrazić,
by Ojciec rozkazał Synowi cierpieć i umrzeć w 33. roku ludzkiego życia.
Posłuszeństwo Jezusa rodzi się z miłości do kochanej osoby Ojca, stąd
Jego modlitwa w Ogrójcu: nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie (Łk
22,42). Nie ma posłuszeństwa, które nie rodziłoby się i nie prowadziło
do miłości. Miłość zawsze jest najważniejsza. Z niej wypływa poddanie
swojej woli ukochanej Osobie. Czysta i głęboka miłość jest zawsze ofiarna
i gotowa do złożenia całkowitego daru z siebie, tak jak uczynił Jezus.
Posłuszeństwo św. Franciszka
Franciszek był przekonany, że tylko Kościół może prowadzić właściwą drogą i czyni to przez swoją hierarchię: papieża, biskupów i kapłanów.
Dlatego po nawróceniu powierzył się kierownictwu najpierw biskupa
Asyżu, później Ojca Świętego i kardynała Hugolina.
U samego początku nowego sposobu życia braci Franciszek udaje
się do Rzymu, aby prosić o aprobatę ówczesnego papieża Innocentego III.
Świadczy to o posłuszeństwie Franciszka względem Kościoła, gdyż miało
to miejsce przed Soborem Lateraneńskim IV, kiedy nie było jeszcze nakazu
zwracania się do Stolicy Apostolskiej o zatwierdzenie nowego stylu życia.
Mandat otrzymany od Chrystusa pragnie potwierdzić u papieża, o czym
sam pisze: I gdy Pan zlecił mi troskę o braci, nikt mi nie wskazywał, co
mam czynić, lecz sam Najwyższy objawił mi, że powinienem żyć według
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Ewangelii świętej. I ja kazałem to spisać w niewielu prostych słowach
i Ojciec Święty potwierdził mi (T 14-15). W słowach tych Franciszek łączy
posłuszeństwo Chrystusowi, który sam objawił mu nową drogę, z posłuszeństwem Kościołowi, któremu poddaje swój charyzmat do weryfikacji.
Znał on doskonale sytuacje, gdy człowiek bierze własne pomysły
za wolę Bożą. Dlatego wszystkie otrzymane łaski poddawał badaniu
przez najwyższy autorytet zastępujący Boga na ziemi. Powołanie swoje
przyjmie i misję zleconą sobie przez Boga wypełni tylko w ścisłym posłuszeństwie Kościołowi. Świadczą o tym słowa Reguły: Brat Franciszek
przyrzeka posłuszeństwo i uszanowanie papieżowi Honoriuszowi i jego
prawowitym następcom, i Kościołowi Rzymskiemu (2Reg 1,2). Pierwszy
raz w historii Kościoła założyciel zakonu łączy tak ściśle siebie samego
oraz swoich następców z Ojcem Świętym i z Kościołem Rzymskim oraz
tak całkowicie oddaje się im w posłuszeństwo.
Franciszek objawia swoją miłość i posłuszeństwo w stosunku do
całej hierarchii, od najprostszego księdza, aż do najważniejszego biskupa.
Wszystkich ich uważa za swoich panów, od których otrzymuje Chrystusa
pod podwójnym znakiem chleba i słowa. Pisze: Potem dał mi Pan i daje
tak wielkie zaufanie do kapłanów, którzy żyją według zasad świętego
Kościoła Rzymskiego ze względu na ich godność kapłańską, że chociaż
prześladowaliby mnie, chcę się do nich zwracać. I chociaż miałbym tak
wielką mądrość jak Salomon, a spotkałbym bardzo biednych kapłanów
tego świata, nie chcę wbrew ich woli nauczać w parafiach, w których oni
przebywają. I tych, i wszystkich innych chcę się bać, kochać i szanować
jako moich panów. I nie chcę dopatrywać się w nich grzechu, ponieważ
rozpoznaję w nich Syna Bożego i są moimi panami. I postępuję tak,
ponieważ na tym świecie nie widzę niczego wzrokiem cielesnym z Najwyższego Syna Bożego, tylko Jego Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew,
którą oni przyjmują i oni tylko innym udzielają (T 6-10).
Franciszek miał świadomość rozwoju zakonu i niemożność kierowania tak dużą liczbą braci. Dlatego postanowił powierzyć swoich
braci Stolicy Apostolskiej, by ona ich strzegła, broniła i nimi kierowała.
Zrozumiał, że najlepszą formą bycia posłusznym Chrystusowi jest być
posłusznym Kościołowi.
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Błędne rozumienie i przeszkody na drodze praktykowania posłuszeństwa
Oto kilka niewłaściwych postaw posłuszeństwa we wspólnotach
franciszkanów świeckich, ale także w odniesieniu do pasterzy Kościoła:
- relacja dziecka do rodziców; dziecko jest poddane rodzicom,
gdyż jest niedojrzałe i niesamodzielne, natomiast franciszkanie
świeccy to osoby dorosłe, dojrzałe i samodzielne, dlatego nie
mogą być między sobą w relacjach infantylnych;
- relacja wychowanek do nauczyciela; życie franciszkańskie
nie odtwarza szkoły czy internatu, obecny przełożony nie ma
autorytetu nauczyciela (tu trzeba przypomnieć, że pasterze
Kościoła często wypowiadają się na mocy autorytetu nauczyciela,
do czego mają prawo), tzn. nie musi wiedzieć wszystkiego lepiej
czy mieć większe doświadczenie, członkowie wspólnoty mogą
być bardziej oczytani, mądrzejsi czy wykształceni;
- relacja pracownik do pracodawcy; wspólnoty franciszkańskie
nie tworzą struktur o odpowiedniej dyscyplinie w celu jak
największej wydajności apostolskiej jej członków; franciszkańskie
wspólnoty są środowiskiem wiary i duchowego wzrostu osób
słabych i grzesznych;
- relacja niewolnicza; przełożony zostaje wystawiony na piedestał,
a jego poglądy, życzenia i słabostki okadza się dymem kadzideł
uniżenia i pochlebstwa; w ten sposób we wspólnocie franciszkanów
świeckich udaremnia się wszelką wymianę myśli czy opinii;
- relacja na wzór feudalny czy monarchii, sługi do pana;
tylko przełożony dobrze i skutecznie poszukuje woli Bożej
i tylko przełożony podejmuje decyzje zgodne z wolą Bożą; we
wspólnocie franciszkańskiej jesteśmy wezwani do wspólnego
poszukiwania woli Bożej i dialogu przed podjęciem decyzji;
- relacja bezmyślna; posłuszeństwo rozumiane jako rezygnacja
z myślenia, bycie bezmyślnym robotem, wykonującym dokładnie
wszystkie polecenia mądre i głupie; wspólnotę tworzą osoby
posiadające bogactwo myśli i duży bagaż doświadczeń, które
należy właściwie wykorzystać dla dobra wszystkich.
Oto kilka przeszkód na drodze praktykowania posłuszeństwa w życiu franciszkanina świeckiego:
- wygodnictwo; unikanie tego, co związane z wysiłkiem i troską,
a koncentracja na tym, co łatwe i przyjemne; np. może to być
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unikanie odpowiedzialnych funkcji we wspólnocie, dlatego żeby
nie mieć zbyt dużo na głowie i całą odpowiedzialność zrzucić na
drugich, a potem ich szczegółowo z tego rozliczać;
chęć przypodobania; wykonuję polecenia tylko po to, aby
otrzymać nagrodę i uniknąć nagany; nie jest to działanie
z wyższych i szlachetnych pobudek, ale lizusostwo; posłuszeństwo
nie ze względu na Boga, a na reakcję przełożonego i wspólnoty,
żeby się na mnie nie gniewali i o mnie źle nie mówili;
nieufność; we własne możliwości i dary, którymi Bóg mnie
ubogacił, stąd rezygnacja z odpowiedzialnych funkcji;
unikanie urazów; zrobię wszystko, co mi powiedzą, choćbym
miał się zaharować na śmierć, byle nie wchodzić w konflikt
z innymi;
indywidualizm; manipulowanie przełożonym i wspólnotą;
jedynym punktem odniesienia jestem ja sam i moje sprawy,
zupełnie nie interesuje mnie wspólnota i jej cele; dobre jest
tylko to, co ja postanowię, a inni mają to jedynie zaakceptować;
szemranie; robienie we wspólnocie złej atmosfery i wieczne
niezadowolenie, kontestowanie każdej decyzji, plotki i obmowy;
brak wiary; w decyzjach przełożonych dostrzega się tylko ludzkie
motywy, nie chce się widzieć, że przez drugiego przemawia Bóg;
zazdrość; porównywanie się z innymi i pielęgnowanie urazów,
niechęci i złości.

Wskazówki zawarte w Konstytucjach Generalnych
W KG 12,2 jest napisane, że franciszkanie świeccy z Jezusem,
posłusznym aż do śmierci, niech się starają poznać i pełnić wolę Ojca.
Niech dziękują Bogu za dar wolności i za objawienie prawa miłości. Niech
przyjmują pomoc, jaka - dla pełnienia woli Bożej – jest im oferowana
za pośrednictwem Kościoła przez tych, którzy są w nim ustanowieni dla
sprawowania władzy, i przez braci. Zatem pasterze Kościoła i przełożeni
wspólnot ustanowieni są jako pomoc dla każdego franciszkanina świeckiego dla szukania i pełnienia woli Bożej.
Co do pogłębienia rozumienia wyrażenia pełnej łączności z Papieżem, Biskupami i Kapłanami zachęcam do odczytania i dyskusji nad
artykułami 99-102 KG, a do pogłębienia rozumienia posłuszeństwo
okazywane przełożonym nad artykułami 30-32 KG.
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