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KONFERENCJA MINISTRÓW GENERALNYCH

PIERWSZEGO ZAKONU FRANCISZKA¡SKIEGO

I TRZECIEGO ZAKONU REGULARNEGO

“Słuchajcie, ubožuchne, wezwane przez Pana …”
List inaugurujàcy 750 rocznic∏ Êmierci  Âwi∏tej Klary

____________________
Do wszystkich Ubogich Paƒ, Córek i Sióstr

naszej Âwi∏tej Matki Klary,
pierwszej i głównej  Ksieni Zakonu1 ;

Do wszystkich Braci Mniejszych každej gał∏zi i obserwancji na Êwiecie;
Do wszystkich naszych Braci i Sióstr w Trzecim Zakonie Regularnym

oraz Franciszkaƒskim Zakonie Âwieckich,

Od ich braci, Ministrów Generalnych Zakonu Êw. Franciszka:
Niech miłosierny Ojciec obdarzy was wszelkim dobrem

i wszelkim doskonałym darem radoÊci w Duchu Âwi∏tym
oraz pokojem od naszego Pana Jezusa Chrystusa,

ubogiego, ukrzyžowanego i wyniesionego do chwały !

Słuchajcie, ubožuchne, wezwane przez Pana,
zebrane z wielu stron i prowincji2 ,

Nadchodzàcy rok, rok 2003, jest dla nas wszystkich rokiem o wielkim znaczeniu, jest
bowiem rokiem łaski. ZostaliÊmy w nadchodzàcym roku zaproszeni do wzi∏cia udziału
w radosnych obchodach na pamiàtk∏ wydarzenia sprzed siedmiuset pi∏çdziesi∏ciu lat,
kiedy to niebiosa otworzyły si∏ na spotkanie siostry Klary w momencie jej Êmierci3 . W
tym samym czasie wspominaç b∏dziemy równiež dzieƒ, w którym papiež Innocenty IV
zatwierdził, napisanà przez siostr∏ Klar∏ Form∏ ðycia czyli Reguł∏ dla Zakonu Ubogich
Sióstr, który załožył błogosławiony Franciszek. W Regule tej Klara zobowiàzała tak
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siebie, jak i Was, ubogie Panie i nasze drogie siostry, do zachowywania Êwi∏tej Ewangelii
naszego Pana Jezusa Chrystusa poprzez žycie w posłuszeƒstwie, bez jakiejkolwiek
własnoÊci i w czystoÊci4 . Wiemy, jak w chwalebny sposób wypełniała ona t∏ obietnic∏ w
swoim žyciu, i wiemy tež jak bardzo poruszył jà fakt zatwierdzenia Reguły, co nastàpiło
po długich latach walki. Dwa dni póêniej, ona, zwierciadło gwiazdy porannej5 , znikn∏ła
nam z oczu. Cudownie przygotowana przez NajÊwi∏tszà chwalebnà Dziewic∏, została
wprowadzona do sali biesiadnej Króla Chwały6 .
Mimo že od tamtego czasu upłyn∏ło 750 lat, to podwójne wydarzenie nadal odbija si∏
echem wÊród nas. Pełni wdzi∏cznoÊci Bogu, ogłaszajmy je radoÊnie w KoÊciele.
Odkryjmy nowe sposoby opowiadania ludziom w naszych niespokojnych czasach o
łagodnej dobroci siostry Klary. Podejmijmy, bracia i siostry, wysiłek oddania czci i
wypełniania jej charyzmatu w KoÊciele, który jest darem dla całego Ludu Božego. I
wreszcie, zach∏cajmy si∏ nawzajem w tej Pielgrzymce Ubóstwa, byÊmy jako ubodzy stali
si∏ zwierciadłem Emmanuela, Boga - z - nami, podobnie jak ona dla ludzi sobie
współczesnych.

Kilka refleksji …
Âmierç Êwi∏tego bardzo cz∏sto odsłania najwažniejsze cechy jego duchowoÊci i jego žycia.
Tak tež było z siostrà Klarà. W misternie utkanym poprzez opowieÊci o jej Êmierci
obrazie možemy zobaczyç wielkie tematy z jej žycia i myÊli: całkowite poÊwi∏cenie si∏
siostrom i braciom i doskonałe naÊladowanie ubogiego Chrystusa.

Przy łó−ku umierajàcej były jej siostry i bracia w Panu, przyjaênie si∏gajàce
tamtych wczesnych wiosennych dni, kiedy układano plany, a ona i Franciszek byli
młodymi i pełnymi žycia ludêmi. Był tam uprzejmy Rajnaldo, obecny był Jałowiec –
znamienity igrzec Paƒski, co z ogniska swego płomiennego serca lÊniàcymi iskry7 

napełniał jà radoÊcià. Był tam Anioł, który jak zwykle pocieszał innych, i był tam Leon,
dzielàcy z nimi smutek na myÊl jej utraty. Jakže to wyraêny dowód długich i wiernych
przyjaêni, trwajàcych ponad czterdzieÊci lat! Jakže musieli si∏ nawzajem wspieraç w tych
trudnych czasach! ObecnoÊç braci przy łožu Êmierci przypomina nam wszystko, co Klara
dzieliła z Franciszkiem. Przypomina nam równiež, že jesteÊmy dziedzicami tego ich
współdzielenia si∏ charyzmatem i uzupełniania powołaniem. Tutaj, w koƒcu jej žycia
widzimy, že siostra Klara nadal pozostaje wierna wi∏zi, która jednoczy Ubogie Panie i
Braci Mniejszych. Jakà radoÊcià musiało byç dla niej to towarzystwo w drodze až do
bram samego nieba.

Umierajàca Klara wzi∏ła w swe r∏ce dwa cenne dokumenty. Pierwszym był
Przywilej Ubóstwa przyznany przez Grzegorza IX. Z relacji siostry Filippy dowiadujemy
si∏, že Klara pod koniec žycia, zwoławszy wszystkie siostry powierzyła im Przywilej

                                                  
4 por. RegKl 1, 2
5 por. Annuncio Ufficiale della morte di Chiara, w: Santa Chiara d’Assisi, scritti e documenti, a cura di
G.G. Zoppetti e M. Bartoli, Editrici Francescane, Assisi 1994, ss. 228-230.
6 por. 4 LKl  31
7 Lg 45
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Ubóstwa8 , zalecajàc im równiež, jak mówi Legenda, ubóstwo Pana9 . Drugim
dokumentem, który wzi∏ła do ràk, a który był realizacjà marzeƒ jej žycia, była Reguła
zakonu, potwierdzona bullà papieskà1 0 . B∏dàc juž na łožu Êmierci, trzymała w r∏kach
bull∏ papieskà i całowała jà.
Przedstawione fakty stanowià dla nas bogaty materiał do refleksji nad wzajemnym
oddziaływaniem charyzmatu i instytucji w naszym žyciu, gdyž właÊnie te dwa
dokumenty próbujà wyraziç w prawnym j∏zyku KoÊcioła, gł∏bokà pobožnoÊç Franciszka
i Klary wzgl∏dem Boga. Który

ubogi połožony w žłobie,
ubogi žył na ziemi
i nagi zawisł na krzyžu1 1 .

Tutaj možemy dostrzec mistycyzm słaboÊci czy bezbronnoÊci, którego Âwi∏ta Klara
nauczyła si∏ od samego Syna Božego, który

Ogołocił samego siebie przyjàwszy postaç sługi
I unižył samego siebie,
Stawszy si∏ posłusznym až do Êmierci
(i to Êmierci krzyžowej)1 2 

W naszym materialistycznym Êwiecie, takie ubóstwo serca jaÊnieje jako znak
sprzeciwu1 3 . W dobie polemik i samoobrony, taka bezbronnoÊç jawi si∏ istotnie
szaleƒstwem Krzyža. To ubóstwo i bezbronnoÊç, które były własnoÊcià samego
Chrystusa, Klara z miłoÊci dla niego uczyniła swoimi. Obleczona w takie ubóstwo,
olÊniewa nas rzadkim i promieniujàcym pi∏knem.

Na dužej ikonie, namalowanej w 1283 na proÊb∏ sióstr, Klara została przedstawiona
jako wielka miłoÊnica Boga. Na obrazie tym staje przed nami ubrana w ubogi habit z
miłoÊci do NajÊwi∏tszego i Najmilszego Dzieciàtka oraz do Jego NajÊwi∏tszej Matki1 4 . Jej
oblicze zdaje si∏ widzieç Króla chwały1 5 . Tak jak Franciszek był alter Christus, drugim
Chrystusem, tak Klara była spełnieniem Franciszkowej obietnicy, že na tych, którzy
takie rzeczy czynià i w nich trwajà, spocznie Duch Paƒski i uczyni u nich mieszkanie i
miejsce pobytu, i sà synami Ojca niebieskiego, którego dzieła czynià, i sà oblubieƒcami,
braçmi, siostrami i matkami naszego Pana Jezusa Chrystusa 1 6 .

                                                  
8 3 P 32
9 Lg 45
10 3 P 32
11 TKl 45
12 Flp 2, 6-8
13 Ant na dzieƒ 1. stycznia
14 RegKl 2, 25
15 4 P 19
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Na ikonie postaç Klary otoczona jest oÊmioma scenami z jej žycia. Cztery z nich
opowiadajà o jej powołaniu, a cztery pozostałe wyražajà franciszkaƒskà form∏ žycia
Âwi∏tej. Jedna ze scen przedstawia umiłowanà siostr∏ Klary – Agnieszk∏; inna cud
rozmnoženia chleba (juž po podarowaniu połowy bochenka braciom)1 7 , który Siostra
Cecylia1 8  dzieliła tak długo, až wszystkie siostry zaspokoiły głód. Była to prawdziwa
Eucharystyczna wieczerza, na której ubodzy karmili si∏ ze stołu Pana. Ostatnie dwie
sceny ikony, przedstawiajà Êmierç i pogrzeb naszej Matki. Widzimy Madonn∏ z jej
orszakiem, przybywajàcà, by ubraç swà córk∏ w cudownà sukni∏, jak Pann∏ młodà
spieszàcà si∏ do poÊlubienia niepokalanego Baranka. W koƒcu widzimy Msz∏
pogrzebowà, celebrowanà przez Papieža Innocentego IV, który, jak wiecie, chciał
natychmiast przystàpiç do wyniesienia jej na ołtarze. Na szcz∏Êcie dla nas, Kardynał
Rajnaldo powstrzymał go, i dzi∏ki temu jesteÊmy w posiadaniu bezcennego tekstu z
procesu kanonizacyjnego, tekstu pełnego historii i refleksji, które zostawili nam žyjàcy z
nià. Na ikonie možemy podziwiaç poverell∏, kobiece oblicze franciszkanizmu, pełne
powagi, inteligencji i czułoÊci1 9 . Widzimy Êredniowieczny opis Božych darów, które teraz
sà w naszych r∏kach, i przez które powinniÊmy byç Êwiadomi naszego dziedzictwa,
którym powinniÊmy zarzàdzaç, rozwijaç je i przekazywaç nast∏pnym pokoleniom
Ubogich Sióstr.

Apel do Ubogich Paƒ, naszych Sióstr
W jaki sposób moglibyÊmy uczciç godnie te wydarzenia, które wydawałoby si∏ sà bez
znaczenia dla Êwiata, prawie nieznane mediom, a przeciež skàdinàd znane, godne
uwagi i istotne dla Królestwa Božego?

Na najbližsze miesiàce chcielibyÊmy zaproponowaç kilka rzeczy, które umožliwiłyby
rozpocz∏cie przygotowaƒ do zbližajàcych si∏ uroczystoÊci. Proponujemy zatem, by
obchody 750-lecia rozpoczàç w Niedziel∏ Palmowà roku 2003, a wi∏c w dniu, kiedy
siostra Klara uciekła z rodzinnego domu i obiecała posłuszeƒstwo Franciszkowi w
koÊciele Matki Božej Anielskiej; zakoƒczyç natomiast wielkà celebracjà Êwi∏ta
chwalebnej Matki Klary w dniu 11 sierpnia 2004. Jako wasi bracia proponujemy wam
naszà pomoc, wsz∏dzie tam, gdzie b∏dzie to tylko možliwe. ChcielibyÊmy podkreÊliç, iž
jednym z najwi∏kszych darów, jakie my bracia otrzymaliÊmy w ostatnich latach była
coraz to wi∏ksza možliwoÊç poznania i odkrywanie znaczenia siostry Klary; wi∏c zatem
naszym szczerym žyczeniem, aby ten dar był wÊród nas piel∏gnowany i systematycznie
wzbogacany.

Dwie sugestie…
Czy na zakoƒczenie možemy podrzuciç dwie sugestie? Z Kwiatków Êw. Franciszka
dowiadujemy si∏, že siostra Klara pragn∏ła zjeÊç posiłek z błogosławionym
Franciszkiem, i že on, poczàtkowo niech∏tny, na usilnà proÊb∏ braci zgodził si∏2 0 . Czy

                                                  
17 Lg 15
18 6 P 16
19 Michel Feuillet, Les visages de François d’Assise, Desclée de Brouwer, Paris 1997, s. 125.
20 Kwiatki Êw. Franciszka, 15.
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my, dzisiejsi bracia i siostry, widzielibyÊmy možliwoÊci ponownego urzeczywistnienia
tego cudownego posiłku? Tak, jak ci pierwsi bracia zach∏cali Franciszka, tak i my
chcielibyÊmy poprosiç was o rozwaženie tej idei. MyÊlimy tu o posiłku, który jest ucztà
dla ciała i dla duszy, prawdziwym Božym Êwi∏tem. Zjednoczmy si∏ wspólnie pod
natchnieniem Božego Ducha, aby ten sam Duch mógł promieniowaç swà chwałà takže
wokół naszych domów tak, aby wszyscy ludzie byli pełni podziwu, widzàc Božy ogieƒ w
ich wn∏trzach.

Naszà drugà sugestià jest, aby každy z nas, w róžnych cz∏Êciach Êwiata, spróbował
znaleêç właÊciwe sposoby do zaangažowania całej franciszkaƒskiej rodziny do uczczenia
Êw. Klary. I chociaž niezwykłe słowa zawarte w jej Regule i listach stanowià dla nas
wszystkich êródło màdroÊci, nieustannie potrzebujemy jej obecnoÊci w naszym
charyzmacie, gdyž ciàgle jeszcze nie jest wystarczajàco poznana i ukochana jak by
naležało. Wykorzystajmy zatem okazj∏ tej rocznicy tak, by žaden franciszkanin nie
mógł nigdy powiedzieç: niezbyt dobrze znam Êw. Klar∏.

Wniosek i Błogosławieƒstwo
Cóž wi∏cej možemy wam powiedzieç? JesteÊmy gł∏boko Êwiadomi obietnicy naszego
Ojca Franciszka, že zawsze b∏dzie otaczał was pełnà miłoÊci opiekà i szczególnà troskà
tak, jak swoich braci. Odczuwamy to jako nasz Êwi∏ty obowiàzek, który on nam nałožył.
Z tym przekonaniem i w zaufaniu w ogromnà dobroç Boga, udzielamy wam naszego
błogosławieƒstwa słowami samej Êwi∏tej Klary:

Błogosławimy was jak tylko možemy i wi∏cej niž možemy. Kochajcie zawsze Boga,
i swoje dusze, i wszystkie swoje siostry i braci, i zachowujcie zawsze starannie to,
co przyrzekłyÊcie Panu. Pan niech b∏dzie zawsze z wami i obyÊcie wy zawsze z
Nim były. Amen

Rzym, 4 paêdziernik 2002.

Br. Giacomo Bini Br. Joachim Giermek
Minister Generalny OFM Minister Generalny OFM Conv.

Br. John Corriveau Br. Ilija Îivkoviç
Minister Generalny OFMCap. Minister Generalny TOR


