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a jej wspó³czesny model
w Zgromadzeniu Misji

Papieski Wydzia³ Teologiczny
Wroc³aw 2001

4
Na ok³adce: RzeŸba œw. Wincentego à Paulo, wyk. P. Rifesser.
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Wstêp
Soborowa Konstytucja dogmatyczna o Koœciele Lumen gentium, odkrywaj¹c
w historii spo³ecznoœci eklezjalnej zbawcz¹ ró¿norodnoœæ i nadprzyrodzone bogactwo powsta³ych dot¹d wspólnot ¿ycia konsekrowanego, z przekonaniem podkreœli³a, ¿e w³aœnie to misterium ewangelicznej konsekracji stanowi³o integraln¹ czêœæ
¿ycia Koœcio³a i jego œwiêtoœci. Nale¿y zatem stwierdziæ, ¿e bez tej szczególnej a
zarazem wyj¹tkowej obecnoœci instytutów ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszeñ
¿ycia apostolskiego, Koœció³ nie by³by w pe³ni Koœcio³em1 . W³aœnie ta prawda
motywowa³a te¿ wewnêtrzne przekonanie uczestników Synodu Biskupów w 1995
roku, którzy wydaj¹c dokument koñcowy napisali, ¿e ¿ycie konsekrowane jako
takie jest niezmienne i nigdy nie mo¿e go zabrakn¹æ w Koœciele2 . By jednak odpowiedzialnie zachowaæ i kontynuowaæ tê prawid³owoœæ w strukturze duchowej i prawnej wspólnoty Koœcio³a, zarówno wszyscy cz³onkowie rodzin zakonnych i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego, jak i osoby sprawuj¹ce w nich w³adzê, powinny z
nale¿nym szacunkiem realizowaæ wiernie charyzmat za³o¿ycielski oraz ukszta³towane przez ten charyzmat duchowe dziedzictwo swego instytutu. Dlatego Ojciec
Œwiêty przekonywa³ wszystkie osoby konsekrowane, ¿e w³aœnie dziêki tej wiernoœci wobec natchnienia za³o¿ycieli i za³o¿ycielek - które samo jest darem Ducha
Œwiêtego - mo¿na ³atwiej odkryæ i gorliwiej prze¿ywaæ zasadnicze elementy ¿ycia
konsekrowanego3 .
Niew¹tpliwie istotnym elementem ¿ycia konsekrowanego, nadaj¹cym istnieniu danej wspólnoty kanoniczny wymiar dzie³a zorganizowanego i zapewniaj¹cym
trwa³oœæ twórczych relacji interpersonalnych w podstawowej prawnej strukturze instytutu oraz pos³annictwa apostolskiego wszystkich cz³onków, jest przyjêta przez
w³asnego prawodawcê struktura sprawowania w³adzy koœcielnej. Bazuje ona na
zespoleniu elementów teologicznych z prawnymi, w których kszta³tuje siê istotna
czêœæ charyzmatu za³o¿yciela, zapewniaj¹ca strukturze prawno-organizacyjnej stabilny rozwój i ewolucyjne kszta³towanie siê prawa w³asnego danej wspólnoty, w
oparciu o kanoniczn¹ bazê Ÿród³ow¹ jak¹ stanowi¹ apostolskie dokumenty Stolicy
Œwiêtej, normy prawa powszechnego, akty prawne Stolicy Apostolskiej przeznaczone

1

Por. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele Lumen gentium z 21 listopada 1964
roku, nr 44, w: SWIIKDD, s.149-150.

2

ORÊDZIE OJCÓW SYNODU do Ludu Bo¿ego, w: L’Osservatore Romano 169(1995) 1, s.44; Por. G.
GHIRLANDA, La vita consacrata nella Chiesa, w: Informationes SCRIS 1994-1995, s.94-131.

3

JAN PAWE£ II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Vita Consecrata z 25 marca 1996 roku, nr 36, w:
Adhortacje Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, t. II, s.669-670.
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wy³¹cznie dla danego instytutu ¿ycia konsekrowanego lub stowarzyszenia ¿ycia
apostolskiego, jak równie¿ zachowane pisma za³o¿yciela oraz ich konstytucyjne i
statutowe prawo w³asne4 .
Na pocz¹tku nale¿y ju¿ zauwa¿yæ, ¿e przyjêcie lub wypracowanie przez zakonodawcê jakiegoœ konkretnego modelu sprawowania w³adzy w instytucie by³o integralnie powi¹zane z jego osobistym doœwiadczeniem, zdobyt¹ praktyk¹ w czasie
organizowania i indywidualnego kierowania wspólnot¹. Pierwszych Ÿróde³ takiej
zdolnoœci nale¿y zapewne szukaæ w osobowym doœwiadczeniu cz³owieka, który
od pocz¹tku swego istnienia, podejmuj¹c wspó³dzia³anie w pierwszych wspólnotach ludzkich, ustali³ jednak licz¹ce siê w spo³ecznych relacjach normy, wa¿ne
regu³y indywidualnego postêpowania, jak równie¿ umiejêtnie zapocz¹tkowa³ organizowanie dzia³añ skutecznie integruj¹cych dan¹ grupê osób. W³aœnie w tych pierwszych regu³ach postêpowania, w doœwiadczeniu i ukazuj¹cym siê autorytecie starszych osób, powszechnie postrzega siê pocz¹tek samego prawa i sprawowania
w³adzy we wspólnocie ludzkiej5 . W stosownym czasie sprawowanie w³adzy nabra³o wymiaru religijnego, co samoczynnie nie eliminowa³o zarzewia Ÿróde³ wzajemnych konfliktów czy nawet podjêcia walki o zdobycie faktycznej dominacji w³adzy w
konkretnej wspólnocie narodowej i spo³ecznej6 . Pomimo takich negatywów nauka
objawiona Nowego Testamentu wprost wskazuje na przekonanie apostolskie, ¿e
„nie ma w³adzy, która by nie pochodzi³a od Boga”7 . Akcentuje tym samym istotny
rodzaj prawid³owoœci, a mianowicie, ¿e legalna w³adza koœcielna, której istnienie
potwierdzaj¹ poszczególni jej depozytariusze i promulgowane przez nich akty prawne, jawi siê jako maj¹ca swoje bezpoœrednie Ÿród³o w Jezusie Chrystusie, jedynym
Prawodawcy Koœcio³a8 . W³adzê Chrystusa okreœla siê s³owami dynamis i eksousia. Pierwsze oznacza moc Bo¿¹, moce niebieskie, moc czynienia cudów i moc
4

Por. P. LISZKA, Charyzmatyczna moc ¿ycia zakonnego, s.181; Por. TEN¯E, Charyzmat za³o¿ycielski
instytutu ¿ycia konsekrowanego, w: ¯ycie Konsekrowane 4(28)2000, s.58-74; Por. K. WONS, Charyzmat w instytucie zakonnym. Podstawy rozwoju i Ÿród³a kryzysów, w: Rozeznaæ zamys³ Boga. Charyzmat Ojca Franciszka Marii od Krzy¿a Jordana wobec wyzwañ wspó³czesnego œwiata, s.139-164.

5

Por. H. OLSZEWSKI, Historia doktryn politycznych i prawnych, s.17; Por. J. BASZKIEWICZ – F. RYSZKA,
Historia doktryn politycznych i prawnych, s.8 nn.

6

Np. konflikt Saula z Salomonem (1 Sm 13,7-15), Achaba z Eliaszem (3 Krl 21,17-24). Por. S³ownik
teologii biblijnej, s.1048-1049.

7

Rz 13,1.

8

•ród³em w³adzy œwieckiej jest Bo¿e prawo naturalne. Natomiast w³adza i panowanie Boga rozwija
siê dziêki temu, ¿e Chrystusowe odkupiaj¹ce S³owo i wspomagaj¹ce czyny, przejawiaj¹ce pe³niê
w³adzy Bo¿ej, przynosz¹ uciœnionym i zagubionym dar nowego ¿ycia. W³adza Boga jest przeciwna
panowaniu nad cz³owiekiem, prowadzi do pojednania, a przez zaakceptowan¹ przez Chrystusa
œmieræ staje siê znakiem solidarnoœci Boga z bezsilnoœci¹ opuszczonego sprawiedliwego cz³owieka. Tym samym stanowi historyczn¹ podstawê w³adzy Ewangelii prowadz¹cej wy³¹cznie do zbawienia. Por. F. L EMPA, Pojêcie i podzia³ w³adzy w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, w:
Koœció³ i prawo, t. 9, s.223-240; Por. K. F., W³adza (panowanie), w: K. RAHNER – H. VORGRIMLER, Ma³y
S³ownik Teologiczny, k.642-643; Por. J.L. MCKENZIE, W³adza w Koœciele, s.9-29.
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zbawcz¹, natomiast drugie mo¿noœæ lub upowa¿nienie do stanowienia konkretnych
i wszechstronnych aktów prawnych, np. autorytatywne nauczanie, odpuszczanie
grzechów czy s¹dzenie9 . Teksty objawione, choæ wskazuj¹ na posiadanie przez
Chrystusa pe³ni w³adzy, co oznacza ¿e posiada³ mo¿noœæ ingerowania we wszystkie sprawy ludzkie, to jednak akcentuj¹ wyraŸnie, ¿e Jezus nie korzysta³ z przys³uguj¹cej mu w³adzy w sprawach œwieckich. Dzia³o siê tak zapewne dlatego, ¿e sprawowanie przez Niego w³adzy by³o œciœle powi¹zane ze zbawczym pos³annictwem
wobec Ludu Bo¿ego10 . Te wartoœci odzwierciedla³y siê równie¿ w codziennej dzia³alnoœci Jezusa, ukazuj¹cej boski i ludzki wymiar Jego w³adzy, u¿ywanej nie dla
uzyskania spotêgowanego efektu chwa³y ze strony ludzi, osi¹gniêcia swojej wygody czy korzyœci, lecz dla zwrócenia uwagi na s³u¿ebny wymiar posiadanej i realizowanej w³adzy11 . St¹d w³aœciwy sposób sprawowania w³adzy we wspólnocie Koœcio³a powinien mieæ swoje Ÿród³o w bezpoœrednim zwi¹zku z Chrystusem, z którego
czerpie moc pos³ugiwania, pozostawiaj¹c miejsce dla aktualizacji form jej pojmowania i sprawowania. W³aœnie ten zwi¹zek z Jezusem jest najistotniejszy, bowiem
samo sprawowanie w³adzy w Koœciele czyni w³aœnie odmienne od œwieckiego modelu, tym bardziej ¿e Jezus nieustannie spe³nia w Ludzie Bo¿ym swoje zwierzchnictwo a Koœció³ we wszystkich swoich cz³onkach permanentnie urzeczywistnia
misterium Jego ¿ycia12 .
Aposto³owie i Koœció³ pierwszych wieków posiadali pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e
s¹ depozytariuszami w³adzy Jezusa oraz ¿e Zbawiciel poleci³ swojej wspólnocie religijnej odkrywanie nowych form i struktur prze¿ywania szczególnego braterstwa, które realizuje siê zw³aszcza przez tworzenie wspólnoty mi³oœci, korzystaj¹cej z Chrystusowego idea³u „s³u¿by w mi³oœci” i nieustannej obecnoœci
Ducha Œwiêtego. Dlatego œw. Pawe³ stwierdzi³ wprost, ¿e w³adzê, z której korzysta, otrzyma³ bezpoœrednio od Pana13 , a œw. Piotr z przekonaniem okreœli³
9

Por. O. BETZ, Dynamis – Eksousia, w: Dicionario dei concetti biblici dei Nuovo Testamento, s.1348,
1351; Por. A. URBAN, Panowanie Boga, w: Praktyczny S³ownik Biblijny. Opracowanie zbiorowe
katolickich i protestanckich teologów pod redakcj¹ Antona Grabner-Haidera, k.920-925; Dynamis
Jezusa jest Jego moc¹ dzia³ania cudów, a zw³aszcza Jego moc¹ wypêdzania szatana. Natomiast
eksousia jest przypisywana Jego s³owu (Mt 7,29; Mk 1,22; £k 4,32) i oznacza, ¿e Jezus ma pe³nomocnictwo nauczania, •ród³em tego pe³nomocnictwa jest Ojciec. Por. J.L. MCKENZIE, W³adza w
Koœciele, s.38 nn.

10

Por. J 17,2; Por. F. LEMPA, Pojêcie i podzia³ w³adzy w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku,
w: Koœció³ i prawo, t. 9, s.224.

11

Por. Mk 10,45; Por. J 13,1-20. S³owa greckiego diakonia i wyrazów od niego pochodz¹cych u¿ywano na pos³ugiwanie w grupach religijnych. Dlatego w pierwotnym znaczeniu diakonos to cz³owiek,
którego dzia³ania nie okreœla³a jego w³asna wola, by³ on wy³¹cznie do dyspozycji innych. Szczególne pos³ugiwanie Jezusa zosta³o okreœlone przez wolê Ojca, zgodnie z któr¹ diakonos powinien
ludowi s³u¿yæ przez ca³kowite wyrzeczenie siê siebie. Por. J.L. MCKENZIE, W³adza w Koœciele, s.3337; Por. J 10,11-18.

12

To w³aœnie ¿ycie Koœcio³a jest celem, który okreœla, czym powinno byæ sprawowanie w³adzy jako
œrodka prowadz¹cego do realizacji celu. Por. J.L. MCKENZIE, W³adza w Koœciele, s.34.

13

Por. 2 KOR 10,8.
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j¹ jako szczególny i wyj¹tkowy dar Bo¿y, czuwaj¹c by nie zosta³a przejêta przez
niegodziwe rêce14 . Ten ostatni akcent wskazuje na pewne niebezpieczeñstwo i
zagro¿enie dla religijnego wymiaru sprawowania w³adzy, a mianowicie na okolicznoœci gro¿¹cego jej zeœwiecczenia. St¹d ci, którzy sprawuj¹ w³adzê w Koœciele,
maj¹ obowi¹zek poœwiadczaæ, ¿e kontynuuj¹ misjê Jezusa. Dlatego powierzona im
w³adza powinna wy³¹cznie s³u¿yæ do wype³nienia zbawczej pos³ugi Koœcio³a przez
s³owo i sakramenty. Tak rozumiana misja sprawowania w³adzy we wspólnocie eklezjalnej zawsze sprzyja³a rozwojowi niezbêdnych form rz¹dzenia w Koœciele i jego
podstawowych wspólnotach, a szczególnym momentem uzdalniaj¹cym do podjêcia tego uprawnienia pozostawa³o niezmiennie liturgiczne udzielenie sakramentu
œwiêceñ, powierzenie urzêdu koœcielnego lub delegacjê stosownych uprawnieñ, czy
te¿ przez specjalne nadanie z ³aski Stolicy Apostolskiej15 . Dlatego nie dziwi fakt,
¿e Stolica Apostolska, dzia³aj¹c na mocy mandatu Chrystusowego, roztacza³a na
przestrzeni wieków opiekê nad powstaj¹cymi instytutami ¿ycia zakonnego, zapewniaj¹c im stabilny rozwój zgodnie z zatwierdzonym charyzmatem swoich za³o¿ycieli. Historia ¿ycia konsekrowanego w Koœciele znamiennie potwierdza zró¿nicowane formy stosownej interwencji w³adzy koœcielnej, która obligowa³a dzia³aj¹ce
wspólnoty do budowania mistycznego Cia³a Chrystusa, z zachowaniem jednoœci
wiary i porz¹dku kanonicznego. Pierwsza bardzo istotna i znamienna interwencja
wyp³ynê³a z gremium uczestników Soboru Chalcedoñskiego16 , nastêpna od ojców
14

Por. Dz 8,20.

15

To zagadnienie podzia³u w³adzy zosta³o ju¿ szczegó³owo opracowane w licznych publikacjach.
Dlatego nie ma takiej potrzeby, by na nowo je eksplikowaæ. Nale¿y zatem tylko przywo³aæ jej aspekt
podmiotowy i przedmiotowy, jak równie¿ wskazaæ na inspiracjê soborow¹ wyró¿niaj¹c¹ koœcieln¹
w³adzê w zakresie nauczania, uœwiêcania i rz¹dzenia. W³adza koœcielna w aspekcie podmiotowym
odnosi siê do osób fizycznych lub kolegialnych osób prawnych, które sprawuj¹ w Koœciele kanoniczn¹
potestas w imieniu Chrystusa lub Jego zastêpców, a mianowicie papie¿a i biskupów. Rodzaj zaktualizowanej w³adzy dzieli te osoby na podmioty aktywne w³adzy œwiêceñ (sacri ministri - duchowni oraz
ministri) lub podmioty aktywne koœcielnej w³adzy rz¹dzenia (autoritas ecclesiastica). W³adza koœcielna w aspekcie przedmiotowym oznacza uprawnienie zaktualizowane w Koœciele na podstawie prawa
Bo¿ego lub koœcielnego przez wa¿ne przyjêcie œwiêceñ (potestas ordinis) albo w zakresie rz¹dzenia
przez powierzenie urzêdu koœcielnego lub stosown¹ delegacjê (potestas regiminis seu iurisdictionis).
W historii Koœcio³a szczególn¹ p³aszczyznê realizowania w³adzy œwiêceñ i koœcielnej w³adzy rz¹dzenia stanowi od pocz¹tku instytucja ¿ycia konsekrowanego. Potwierdzaj¹ to stosowne akty i normy
prawne Stolicy Apostolskiej, okreœlaj¹ce w tych wspólnotach sposób aktualizacji w³adzy koœcielnej.
Prawo zakonne, inspirowane w tej materii prawem powszechnym, zosta³o przez prawodawcê koœcielnego zaakceptowane jako prawo w³asne danego instytutu. Por. M. ¯UROWSKI, Problem w³adzy i powierzania urzêdów w Koœciele katolickim, s.21-185; Por. TEN¯E, Wspó³uczestnictwo koœcielne „Ius ad
Communionem”, s.210-259; Por. TEN¯E, Prawo Nowego Przymierza, s.27 nn.; Por. TEN¯E, Hierarchiczne
funkcje zarz¹dzania Koœcio³em, t. 1, s.196 nn., t. 2, s.135 nn.; Por. R. SOBAÑSKI, Koœció³ jako podmiot
prawa. Elementy eklezjologii prawnej, s.151 nn.; Por. TEN¯E, Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teoria prawa kanonicznego, s. 24 nn.; Por. J.L. MCKENZIE, W³adza w Koœciele, s.49-66; Por. L.
GEROSA, Prawo Koœcio³a, s.257-263; Por. F. ST. PASTERNAK, Ordynariusz miejsca a wspólnoty zakonne
w nowym prawie kanonicznym, w: Duszpasterstwo w œwietle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego,
s.95-116; Por. E. GAMBARI, ¯ycie zakonne po Soborze Watykañskim II, s.54-64.

16

W³adza koœcielna postrzegaj¹c wszelkie nieprawid³owoœci w ¿yciu zakonnym podejmowa³a stosown¹ interwencjê. Pierwszy przypadek tego rodzaju mia³ miejsce w okresie obrad Soboru Chalcedoñskiego (451). Sobór ten wyda³ dekret dotycz¹cy ¿ycia zakonnego, polecaj¹c by: 1 – w ¿yciu zakon-
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drugiego Soboru Nicejskiego17 . Wyj¹tkowe znaczenie dla ¿ycia zakonnego mia³y w
tej materii uchwa³y czterech soborów Laterañskich18 , których epokow¹ spuœciznê
potwierdzi³ swoim autorytetem równie¿ Sobór Lioñski II (1274), akcentuj¹c normy
prawne obliguj¹ce Stolicê Apostolsk¹ do wyraŸnej i uprzedniej interwencji kanonicznej przy powstawaniu nowych wspólnot ¿ycia konsekrowanego19 . W tym miejnym stosowano regu³y prawa w³asnego; 2 – bez zgody biskupa nie budowano klasztorów, koœcio³ów
oraz nie podejmowano czynnoœci nawet koœcielnych; 3 – mnisi zawsze byli ulegli biskupowi; 4 –
pielêgnowano ciszê, skupienie, modlitwê i umartwienie; 5 – nie zajmowano siê sprawami œwieckimi; 6 – zakonnicy swobodnie nie zmieniali klasztoru; 7 – w klasztorze nie zak³ócano ciszy, spokoju
i unikano wzajemnych sporów oraz k³ótni; 8 – podejmowano pos³ugi apostolskie i duszpasterskie za
zgod¹ i w jednoœci z biskupem. Sobór nie zgodzi³ siê, aby ci, którzy z³o¿yli œluby i obrali w ten sposób
lepsz¹ cz¹stkê mogli opuœciæ klasztor, zawrzeæ ma³¿eñstwo, zaci¹gn¹æ siê do wojska, poœwiêciæ siê
sprawom œwieckim, wykonywaæ zadania sprzeczne z ich powo³aniem zakonnym, wykorzystywaæ
klasztor na cele œwieckie. Kto przekroczy³ te wymagania i porzuci³ drogê ¿ycia zakonnego, pope³nia³
grzech i by³ stosownie ukarany. By³ równie¿ zobligowany do odprawienia pokuty. Por. Concilium
Chalcedonense (451), w: COD, s.75-103; Por. E. GAMBARI, ¯ycie zakonne po Soborze Watykañskim
II, s.57; Por. J. KA£OWSKI, ¯ycie braterskie we wspólnocie. Studium prawno-historyczne, s.136-138.
17

Wytyczne Soboru Nicejskiego II (787) maj¹ bardzo radykalny i restrykcyjny ton. Jednak¿e chc¹c
wyeliminowaæ nieprawid³owoœci z dyscypliny monastycznej, zw³aszcza w zakresie utrwalonego ju¿
w³óczêgostwa zakonników, obligatoryjnie postanowiono, ¿e ani mnich, ani mniszka nie bêd¹ mogli
opuœciæ swego klasztoru, powróciæ do œwieckiego stylu ¿ycia lub zmieniæ wspólnotê klasztoru. Por.
Concilium Niceanum II (787), w: COD, s.131-156; Por. E. G AMBARI, ¯ycie zakonne po Soborze
Watykañskim II, s.57; Por. J. KA£OWSKI, ¯ycie braterskie we wspólnocie, s.138.

18

Sobory odby³y siê w latach: Laterañski I (1123), Laterañski II (1139), Laterañski III (1179), Laterañski
IV (1215). Normy tych soborów stawia³y ¿yciu wspólnot zakonnych istotne wymagania, zw³aszcza w
kwestii przyjêcia przez poszczególne zakony jednej z wielkich regu³ zatwierdzonych przez Koœció³
(regu³a œw. Benedykta, Bazylego lub Augustyna) i dostosowania jej do w³asnych struktur (Laterañski
II), jak równie¿ w zakresie obowi¹zku regularnego, co trzy lata, zwo³ywania kapitu³ wszystkich opatów
lub przeorów klasztorów tej samej prowincji w celu przeprowadzenia potrzebnych reform i okresowej
kontroli dyscypliny zakonnej (Laterañski IV). Sobory poleca³y: - ograniczyæ dzia³alnoœæ zewnêtrzn¹;
- zabroniæ zarobkowego wykonywania zawodów œwieckich; - prowadziæ ¿ycie wspólne; - zachowaæ
klauzurê; - unikaæ wszelkiej niestosownoœci i dwuznacznoœci (wspólne odmawianie brewiarza z
kanonikami i mnichami). Sobory III i IV zobowi¹za³y do przebywania w liczniejszej wspólnocie
klasztornej, korzystania ze wspólnych œrodków materialnych, kontaktowania siê z osobami œwieckimi.
Osoba zakonna, która z³o¿y³a œluby, powinna ju¿ na sta³e pozostaæ w tym samym klasztorze, zachowuj¹c cz³onkostwo wy³¹cznie w jednej wspólnocie. Zachowano obowi¹zek odbywania co trzy kapitu³. Wszelkie nieprawid³owoœci powodowa³y zaci¹gniêcie sankcji karnych. Por. Concilium Lateranense II (1139), w: COD, s.197-204; Por. Concilium Lateranense III (1179), w: COD, s.205-225; Por.
Concilium Lateranense IV (1215), w: COD, s.227-271; Por. E. GAMBARI, ¯ycie zakonne po Soborze
Watykañskim II, s.57; Por. J. KA£OWSKI, ¯ycie braterskie we wspólnocie, s.138-142. Nale¿y te¿
uzupe³niæ, i¿ Sobór Laterañski IV wyraŸnie zakaza³ tworzenia w przysz³oœci nowych wspólnot zakonnych, zachêcaj¹c: „Je¿eli ktoœ czuje siê powo³any do stanu zakonnego, niech wst¹pi we w³aœciwym
czasie do któregoœ z zakonów ju¿ istniej¹cych. Je¿eli pragnie za³o¿yæ nowy klasztor, niech przyjmie
jedn¹ z regu³ ju¿ zatwierdzonych przez Koœció³”. I.D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Paris 1901-1927, t. 22, 1002.

19

Rekapituluj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e ca³okszta³t prawa zakonnego w okresie przedtrydenckim zosta³
zebrany w trzech urzêdowych zbiorach Corpus Iuris Canonici, tj. w: 1– „Decretales Gregorii Papae
IX”; 2 – „Liber Sextus Bonifatii Papae VIII”; 3 – „Constitutiones Clementis Papae V”. Nie wspominam
Dekretu Gracjana oraz dwu zbiorów Extravagantes (Joannis Papae XXII, Communes), poniewa¿
by³y to zbiory prywatne. Por. A.M. STICKLER, Historia iuris latini, I: Historia fontium, s.210-212, 247248, 262, 265-266, 270; Por. W.M. PLOCHL, Geschichte des Kirchenrechts, Band II, Das Kirchenrecht
der abendlandischen Christenheit 1055 bis 1517, s.411-415; Por. F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne.
Podrêcznik dla duchowieñstwa, t.1, s.63 nn.; Por. P. HEMPEREK – W. GÓRALSKI, Historia Ÿróde³ i nauki
prawa kanonicznego. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t.1, cz. I, s.85-114;
Por. J. DUDZIAK, Wprowadzenie do nauki prawa kanonicznego, s.35-37. Najobszerniejszy materia³
poœwiêcony zakonom znajduje siê w „Dekreta³ach Papie¿a Grzegorza IX” (1234) w Ksiêdze III, w
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scu nale¿y stwierdziæ, ¿e najbardziej jasn¹ i skuteczn¹ reformê ¿ycia zakonnego,
równie¿ odnoœnie struktur sprawowania w³adzy we wspólnotach zakonnych, zaproponowano na Soborze Trydenckim (1545-1563), o czym œwiadcz¹ dobitnie regu³y
dekretu De regularibus et monialibus, wydanego w dniach 3-4 XII 1563 r., w ramach
XXV Sesji Soboru20 . Wspomniany dekret zawiera 22 postanowienia wprowadzaj¹ce
reformê ¿ycia konsekrowanego we wszystkich wspólnotach zakonnych, wyznaczaj¹c¹ kierunek ich duchowego odnowienia i odrodzenia, zapewniaj¹c¹ permanentny rozwój ukszta³towanego charyzmatu dzia³aj¹cego ju¿ instytutu, w³¹czaj¹c¹
wspólnoty zakonne w nurt apostolskiej pracy i duszpasterskiej troski Koœcio³a o
wiernych œwieckich, obdarzaj¹c w tej sferze niezmiennym szacunkiem decyzjê i
wolê miejscowych biskupów21 . Istotnym uzupe³nieniem nauki uczestników Soboru

tytule 31 „De regularibus et transeuntibus ad religionem” – O osobach zakonnych i wstêpuj¹cych do
zakonu. Zagadnienia poœrednio zwi¹zane z ¿yciem konsekrowanym mieszcz¹ siê równie¿ w tytule
32: „De conversione coniugatorum” – O nawróceniu ¿onatych, gdzie prawodawca okreœla bli¿ej
mo¿liwoœæ dopuszczenia mê¿czyzn ¿onatych do œlubów zakonnych oraz w tytule 35: „De statu
monachorum et Canonicorum Regularium” – O statusie mnichów i Kanoników Regularnych, gdzie
prawodawca podaje szczegó³owe przepisy odnosz¹ce siê do zakonów mniszych i odrêbnej ga³êzi
¿ycia zakonnego, jak¹ stanowili Kanonicy Regularni Lateraneñscy. Por. c. 1-24, X, III, 31; c. 1-21, X,
III, 32; c. 1-8, X, III, 35. Natomiast w zbiorach póŸniejszych, np. „Liber VI Papae Bonifatii VIII” (1298)
oraz „Constitutiones Clementiae” (1317) zamieszczono tylko nieznaczne uzupe³nienia poprzednich ustaleñ. Np. „Liber VI” Papie¿a Bonifacego VIII poœwiêca tej sprawie ex professo Tytu³y:14-18,
lecz treœciowo s¹ one szczup³e, obejmuj¹ w sumie 10 rozdzia³ów (capita). „Constitutiones Clementinae” ograniczaj¹ siê jeszcze bardziej do szczuplejszego materia³u w Ksiêdze III, w Tytu³ach: IX-XI,
w sumie 6 rozdzia³ów. Zob. w: Liber VI, Lib.III, Titulus XIV-XVIII; Const. Clem,. Lib. III, Titulus IX-XI.
20

Por. CDCT, s.393-438; Por. W. WÓJCIK, Znaczenie uchwa³ Soboru Trydenckiego dla historii prawa
kanonicznego, w: ZN KUL 8:1965 nr 2, s.3-12; Por. J. DUDZIAK, Wprowadzenie do nauki prawa
kanonicznego, s.37; Por. P. HEMPEREK – W. GÓRALSKI, Historia Ÿróde³ i nauki prawa kanonicznego.
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t.1, cz. I, s.116-117.

21

Nauka prawna Soboru Trydenckiego zmierza³a ogólnie ku temu, aby w³adzê nad poszczególnymi
klasztorami i rodzinami zakonnymi przekazaæ biskupom diecezji, jako prawnym delegatom apostolskim, co powa¿nie ograniczy³o korzystanie z uprzednio nadanych przywilejów, zw³aszcza prawa
egzempcji. W zakresie spraw duszpasterskich postanowiono, ¿e zakonnicy bêd¹ zale¿eæ od biskupa
w kwestii g³oszenia s³owa Bo¿ego, spowiadania wiernych, zachowania i przestrzegania œwi¹t. Ordynariusz posiada³ równie¿ uprawnienia w materii podejmowania decyzji o kanonicznym erygowaniu
nowych klasztorów, mia³ czuwaæ nad prawid³owym wyborem prze³o¿onych i zachowaniu klauzury w
klasztorach ¿eñskich. W³adzy biskupa powierzono równie¿ sprawê decydowania o udzieleniu œwiêceñ sakramentalnych zakonnikom. Z innych ustaleñ Soboru na szczególn¹ uwagê zas³uguje: uporz¹dkowanie regu³ prawa wyborczego w zakonach, dokonywanie kanonicznych wyborów odbywanych w sposób wolny z zachowaniem tajnoœci g³osowania, zniesienie g³osowania przez zastêpców,
okreœlenie regu³ czynnego prawa wyborczego, postawienie prawnych wymagañ kandydatom do
¿ycia zakonnego, wprowadzenie przynajmniej rocznego nowicjatu oraz zbadanie, czy decyzja
wstêpuj¹cego kandydata jest wolna od wszelkiego przymusu, sprecyzowanie regu³ dotycz¹cych
przejœcia zakonnika do innej wspólnoty ¿ycia konsekrowanego, okreœlenie wskazañ dotycz¹cych
sprawowania Sakramentu Pokuty i korzystania w zakonach ze spowiedzi œwiêtej, przy zapewnieniu
swobody sumienia penitentów. Por. Concilium Tridentini, sess. XXV, Decretum de regularibus et
monialibus, c. I – XXII, w: COD, s.776-784; Por. A. PETRANI, Reforma trydencka. W czterechsetlecie
zakoñczenia Soboru Trydenckiego, w: PK 7(1964) nr 3-4, s.1-3; Por. J. KA£OWSKI, Ewolucja prawodawstwa koœcielnego dotycz¹cego instytutów zakonnych o œlubach prostych, w: PK 34(1991) nr 34, s.75-103; Por. TEN¯E, Czas trwania nowicjatu, w: PK 31(1988) nr 1-2, s.111-126; Por. TEN¯E, ¯ycie
braterskie we wspólnocie, s.142-149; Por. W. WENZ, Prawna wartoœæ trydenckich regu³ ¿ycia doskona³ego, w: Quaestiones Selectae, Rok VII (2000) nr 10, s.115-139; Por. TEN¯E, Nowy kszta³t ¿ycia
zakonnego na podstawie regu³ trydenckich, w: Unxit et misit. Ksiêga Jubileuszowa ku czci Ksiêdza
Biskupa Józefa Pazdura, s.279-304.
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Trydenckiego, pod wzglêdem przestrzegania w zakonach dyscypliny prawnej, zw³aszcza w instytutach zakonnych o œlubach prostych, sta³y siê dwie konstytucje apostolskie wydane przez Papie¿a Piusa V (1566-1572), który zaledwie w trzy lata po
promulgowaniu regu³ trydenckich zaj¹³ siê dalsz¹ reform¹ ¿ycia zakonnego. Niew¹tpliwie prawodawstwo pap. Piusa V mia³o tak¿e bezpoœredni wp³yw na ukszta³towanie siê i utrwalenie form sprawowania w³adzy we wspólnotach ¿ycia konsekrowanego. Pierwsza konstytucja Circa pastoralis22 odnosi³a siê wy³¹cznie do wspólnot
mniszek, którym najwy¿szy prawodawca na nowo usystematyzowa³ normy prawne, kszta³tuj¹ce porz¹dek kanoniczny ich ¿ycia wspólnotowego, usuwaj¹c trwaj¹ce nadal nadu¿ycia - mimo promulgowania regu³ trydenckich23 , a tym samym przywo³uj¹c zawsze aktualne zobowi¹zanie, aby osoby zakonne ¿yj¹ce w ¿eñskich
wspólnotach mniszek, œciœle pe³ni³y w³aœciw¹ rolê w pos³ugiwaniu ca³ego Koœcio³a.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e szczegó³owe dyspozycje Papie¿a Piusa V z wielk¹ determinacj¹, radykalniej ni¿ poprzednie zapisy prawne, kszta³towa³y now¹ rzeczywistoœæ
¿ycia konsekrowanego w Koœciele, co tylko na pewien czas wstrzyma³o w tym
zbawczym organizmie dynamiczne powstawanie nowych wspólnot osób konsekrowanych24 . Druga konstytucja wspomnianego pap. Piusa V Lubricum vitae genus
okreœli³a status prawny mêskich wspólnot zakonnych25 . Prawodawca apostolski
zobowi¹za³ cz³onków wszystkich instytutów mêskich, którzy dotychczas pielêgnowali wspólnotowoœæ ¿ycia i nosili inny strój ni¿ duchowieñstwo diecezjalne, lecz nie
22

Por. PIUS V, Konstytucja Apostolska Circa pastoralis z dnia 29 maja 1566 r., w: CIC Fontes, n.112.

23

Dekret soborowy De regularibus et monialibus przyjêto 3-4 grudnia 1563 roku na XXV sesji.

24

Normy papieskiej konstytucji zobowi¹zywa³y wszystkie mniszki do œcis³ego przestrzegania klauzury,
polecaj¹c ³¹cznie ordynariuszom miejsca i prawnym prze³o¿onym zaprowadzenie w tej sprawie
stosownej dyscypliny, co oznacza³o, ¿e mogli przy u¿yciu dostêpnych œrodków prawnych i faktycznych, zmusiæ mniszki do podporz¹dkowania siê prawu klauzury (§2). Niewiasty, które ¿y³y wspólnie
jako tercjarki i pokutnice, zobowi¹zano do z³o¿enia uroczystej profesji i poddania siê prawu klauzury. Uprawnienia dyscyplinarne w tej materii posiadali ordynariusze miejsca i prze³o¿eni zakonów
mêskich, którym podlega³y tercjarki (§3). Pozosta³ym grupom kobiet, które nie sk³ada³y œlubów
uroczystych i nie praktykowa³y klauzury zakazano przyjmowania nowych kandydatek. Zlekcewa¿enie
zakazu Piusa V powodowa³o prawn¹ niewa¿noœæ kanonicznego przyjêcia do wspólnoty, sk³adanej
profesji lub innych aktów prawnych (§4). Na utrzymanie mniszek przeznaczano dary materialne ze
zbiórek, które organizowali ordynariusze i prze³o¿eni zakonów mêskich, pos³uguj¹c siê konwerskami, które ¿yj¹c bez œlubów mieszka³y obok klasztoru. Prawo dok³adnie okreœla³o, kiedy one mog³y
przebywaæ w klasztorze i kiedy mog³y go opuœciæ. Prawodawca nie wyrazi³ zgody, aby przyjmowano
nowe kandydatki na konwerski . Ordynariusze i prze³o¿eni powinni równie¿ organizowaæ pomoc,
aby mniszkom zapewniæ wystarczaj¹ce œrodki na utrzymanie (§5-6). Obowi¹zywa³ równie¿ limit w
przyjmowaniu do klasztoru nowych kandydatek. Nale¿a³o przyj¹æ tylko tyle, ilu mo¿na by³o zapewniæ byt materialny (§7). Papie¿ zobowi¹za³ wszystkich odpowiedzialnych (patriarchów, prymasów,
arcybiskupów, biskupów, prze³o¿onych klasztorów) do opublikowania i wprowadzenia w ¿ycie zaleceñ konstytucji, co obligowa³o ich do respektowania woli papie¿a w urzêdowym sprawowaniu
w³adzy. Wobec opornych mo¿na by³o skorzystaæ z pomocy w³adzy œwieckiej (§8-9). Por. PIUS V,
Konstytucja Apostolska Circa pastoralis z dnia 29 maja 1566 r., w: CIC Fontes, n.112 § 1-9; Por. J.
K A£OWSKI , Ewolucja prawodawstwa koœcielnego dotycz¹cego instytutów zakonnych o œlubach
prostych, w: PK 34(1991) nr 3-4, s.76-78; Por. J. DELUMEAU, Reformy chrzeœcijañstwa w XVI i XVII
wieku, t. 2, Katolicyzm miêdzy Lutrem a Wolterem, s.47-54.

25

Por. PIUS V, Konstytucja Apostolska Lubricum vitae genus z dnia 17 listopada 1568 r., w: Enchiridion
de statibus perfectionis. Documenta Ecclesiae sodalibus instituendis, n.105.
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sk³adali do tej pory œlubów uroczystych, aby tak¹ profesjê obowi¹zkowo z³o¿yli. W
ten sposób konstytucja Piusa V w sensie prawnym sprowadzi³a ¿ycie zakonne
wy³¹cznie do wspólnot, których cz³onkowie obowi¹zkowo powinni sk³adaæ uroczyst¹ profesjê i poddaæ siê prawu klauzury papieskiej, co równoczeœnie mia³o pozbawiæ osobowoœci prawnej cz³onków innych instytutów i stowarzyszeñ26 . Wspomniana doktryna istotnie nawi¹zywa³a do wczeœniej promulgowanego prawa i regu³ trydenckich27 oraz znacz¹co wspiera³a przekonanie teologów i kanonistów oraz w³adzy koœcielnej, ¿e tylko uroczysta profesja zakonna mo¿e zapewniæ stabilitas w
¿yciu osób konsekrowanych, a wiêc ze swej natury wieczyst¹ pe³n¹ osobowoœæ
prawn¹. Na znacz¹ce z³agodzenie w tej kwestii odwa¿y³ siê ju¿ nastêpca Piusa V,
pap. Grzegorz XIII (1572-1585), uznaj¹c za prawdziwych zakonników braci konwersów z Towarzystwa Jezusowego œw. Ignacego Loyoli, którzy sk³adali tylko œluby
proste, jak to wynika³o z prawa Towarzystwa28 . Rozstrzygniêcie papieskie, zawieraj¹ce tezê, ¿e œluby uroczyste nie mog¹ wy³¹cznie decydowaæ o istocie ¿ycia
zakonnego, zmobilizowa³o ludzi Koœcio³a ¿yj¹cych w nastêpnych dziesiêcioleciach
do inicjowania nowych form ¿ycia konsekrowanego. Osoby te koniecznie musia³y
poszukiwaæ sposobów, aby w swoich propozycjach prawnych przebiæ siê przez
dotychczasowe normy kanoniczne, które de facto zabrania³y zak³adania i erygowania nowych instytutów pielêgnuj¹cych wspólnotowoœæ ¿ycia i proponuj¹cych swoim cz³onkom sk³adanie œlubów prostych29 . Nale¿y chyba przyj¹æ, ¿e Stolica Apo-

26

Por. J. KA£OWSKI, Ewolucja prawodawstwa koœcielnego dotycz¹cego instytutów zakonnych o œlubach prostych, w: PK 34(1991) nr 3-4, s.78-80.

27

Por. Concilium Tridentini, sess. XXV, Decretum de regularibus et monialibus, c. V, w: COD, s.777778; Por. W. WENZ, Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do
powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.71-73.

28

Prawodawca oficjalnie stwierdzi³, ¿e uroczysty œlub zakonny jest wy³¹cznie ustanowienia koœcielnego, dlatego nie mo¿e okreœlaæ istoty stanu zakonnego. Por. GREGORIUS XIII, Konstytucja Apostolska
Ascendente Domino z 24 maja 1584 roku, w: CIC Fontes, n.153 § 18-20; Por. J. KA£OWSKI, Ewolucja
prawodawstwa koœcielnego dotycz¹cego instytutów zakonnych o œlubach prostych, w: PK 34(1991)
nr 3-4, s.80-81; Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.88 –114, 505-534. W Towarzystwie ró¿nicowa³
wspólnotê cz³onków rodzaj z³o¿onych œlubów. Najpierw po dwóch latach nowicjatu wszyscy sk³adali
pierwsze œluby. Natomiast w chwili „ostatnich œlubów” koadiutorzy sk³adali trzy œluby ubóstwa, czystoœci i pos³uszeñstwa, podobnie jak przy pierwszej profesji, choæ w praktyce najistotniejsz¹ zmian¹
by³o to, ¿e osoba sk³adaj¹ca ostatnie œluby nie mog³a byæ zbyt ³atwo zwolniona ze œlubów, jak
równie¿ Towarzystwo nie mog³o zbyt ³atwo usun¹æ osób, z których nie by³o zadowolone. W przypadku profesów te „ostatnie œluby” by³y bardziej z³o¿one ni¿ u koadiutorów, bowiem oprócz œlubów
ubóstwa, czystoœci i pos³uszeñstwa profesi sk³adali specjalny œlub dotycz¹cy misji i nauczania
katechizmu. Do tych œlubów dodano piêæ kolejnych: 1 – nie czyniæ ¿adnych zmian w prawie
Towarzystwa dotycz¹cym ubóstwa, chyba ¿eby je jeszcze bardziej zacieœniæ; 2 – nigdy nie staraæ
siê o ¿adn¹ w³adzê w Towarzystwie; 3 – nie staraæ siê o godnoœci poza Towarzystwem; 4 – donieœæ
prze³o¿onym, jeœliby ktoœ wykroczy³ przeciw powy¿szym dwom zakazom; 5 – jeœli ktoœ zosta³ zobowi¹zany bezpoœrednim poleceniem papieskim do przyjêcia jakiejœ godnoœci, powinien wys³uchaæ
(choæ niekoniecznie przyj¹æ) rady genera³a Towarzystwa w sprawie, któr¹ okreœli. Por. KTJ, p.553554, 817-818.

29

Nadal powo³ywano siê na decyzjê Soboru Laterañskiego IV, wyraŸnie zakazuj¹cego tworzenia w
przysz³oœci nowych wspólnot zakonnych, który jednak zachêca³ kandydatów do podjêcia ¿ycia konsekrowanego: „Je¿eli ktoœ czuje siê powo³any do stanu zakonnego, niech wst¹pi we w³aœciwym
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stolska w swoim czasie, wyra¿aj¹c zgodê na erygowanie nowych instytutów o œlubach prostych, zastosowa³a ³agodniejsz¹ interpretacjê uprzednio wydanych aktów
prawnych i ju¿ tak kategorycznie nie sprzeciwia³a siê powstawaniu ró¿norodnych
stowarzyszeñ, inspirowanych zakonnym stylem ¿ycia i pos³ugiwania30 . W praktyce jednak nie by³o to równoznaczne z natychmiastow¹ apostolsk¹ akceptacj¹ wszystkich propozycji nowych charyzmatyków Koœcio³a. Stawiane przez urzêdy Stolicy
Apostolskiej wymagania kanoniczne istotnie wp³ywa³y na kszta³towanie siê oryginalnej to¿samoœci nowych instytutów i de facto wymog³y na ich za³o¿ycielach tworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych oraz pomog³y im w doprecyzowaniu
ich w³asnych regu³ fundamentalnych, dotycz¹cych w tych wspólnotach celu podstawowego oraz œrodków warunkuj¹cych jego realizacjê31 . Niew¹tpliwie na z³agodzon¹ postawê Stolicy Apostolskiej, akceptuj¹c¹ powstanie nowych wspólnot w
Koœciele, mia³y wp³yw warunki spo³eczne i ekonomiczne ówczesnej epoki, a zw³aszcza koniecznoœæ zaspokojenia ró¿norodnych i wa¿nych potrzeb spo³eczeñstwa,
tak w wymiarze duchowo-religijnym, jak i na p³aszczyŸnie czysto materialnej troski, której spe³nienie nie by³oby mo¿liwie przy zastosowaniu norm prawnych zobowi¹zuj¹cych osoby zakonne do z³o¿enia uroczystej profesji zakonnej, zachowaniu
prawa klauzury papieskiej oraz ograniczeniu ich dzia³alnoœci wy³¹cznie do zabudowañ i murów macierzystego klasztoru32 . Tak wiêc na nowe uwarunkowania spo³eczne oraz istotne potrzeby duchowe i materialne Ludu Bo¿ego, prawodawca koœcielny musia³ odpowiedzieæ w kontekœcie rozwi¹zañ proponowanych przez nowych charyzmatyków Koœcio³a, którzy domagali siê dla swoich wspólnot apostolczasie do któregoœ z zakonów ju¿ istniej¹cych. Je¿eli pragnie za³o¿yæ nowy klasztor, niech przyjmie
jedn¹ z regu³ ju¿ zatwierdzonych przez Koœció³”. I.D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Paris 1901-1927, t. 22, 1002. Dyscyplinê prawn¹ kszta³towa³y równie¿ regu³y Soboru
Trydenckiego. Por. CDCT, s.393-438; Por. W. WÓJCIK, Znaczenie uchwa³ Soboru Trydenckiego dla
historii prawa kanonicznego, w: ZN KUL 8:1965 nr 2, s.3-12.
30

Por. J. KA£OWSKI, Ewolucja prawodawstwa koœcielnego dotycz¹cego instytutów zakonnych o œlubach prostych, w: PK 34(1991) nr 3-4, s.82-83.

31

Tak nale¿y spojrzeæ na dzia³ania np. œw. Wincenty à Paulo, zmierzaj¹ce do zatwierdzenia apostolskiego za³o¿onego instytutu. Por. JAN P AWE £ II, List Apostolski do Prze³o¿onego Generalnego
Zgromadzenia Misji z okazji czterechsetnej rocznicy urodzin œw. Wincenty à Paulo, z 12 maja 1981
roku, w: W Nurcie zagadnieñ posoborowych, t. 15, Kontemplacja i dzia³anie, s.183-187; Por. L.
MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. 1, Od za³o¿enia do koñca XVII wieku (16251697), s.39-73. Dok³adniejsza analiza tych dzia³añ zosta³a ju¿ ukazana w literaturze wincentyñskiej.
Por. W. WENZ, Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do
powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.151-165.

32

Por. J. KA£OWSKI, Ewolucja prawodawstwa koœcielnego dotycz¹cego instytutów zakonnych o œlubach prostych, w: PK 34(1991) nr 3-4, s.83.

33

Por. URBANUS VIII, Bulla Salvatoris nostri z dnia 12 stycznia 1632 roku, w: AACM, s.3-9; Por.
ALEKSANDER VII, Breve Ex commissa nobis z dnia 22 wrzeœnia 1655 roku, w: AACM, s.16-18; Por.
TEN¯E, Breve Alias nos supplicationibus z dnia 12 sierpnia 1659 roku, w: AACM, s.23-24; Por. M.
PEREZ FLORES, La Bulle „Salvatoris nostri” et la Congregation de la Mission, w: Vincentiana 45(1983), s.326-363; Por. W. WENZ, Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji
Wincentyñskiej do powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.151-185; Por. J.M.
ROMAN, Œw. Wincenty à Paulo. Biografia, s.354.
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skiej akceptacji w zakresie integralnoœci ¿ycia wed³ug rad ewangelicznych z równoczesn¹ mo¿liwoœci¹ realizacji ró¿nego rodzaju koœcielnej dzia³alnoœci zewnêtrznej.
W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pomimo pocz¹tkowych wyraŸnych nacisków ze strony urzêdów apostolskich na obranie „starego porz¹dku” w nowym ¿yciu konsekrowanym, np. w decyzjach œw. Wincentego à Paulo (1581-1660) mo¿na
by³o odnaleŸæ jego bardzo znacz¹c¹ determinacjê, sk³aniaj¹c¹ w konsekwencji
Stolicê Œwiêt¹ do zaakceptowania projektowanych przez tego œwiêtego wspólnot i
ich struktur organizacyjno-prawnych, co wymownie potwierdzaj¹ w procesie erygowania nowego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego dokumenty najwy¿szej rangi33 .
W przedstawionym powy¿ej kontekœcie historycznym oraz w tak wyj¹tkowych dla
Koœcio³a okolicznoœciach prawnych i kanonicznych rozpoczyna³ swoj¹ dzia³alnoœæ
wspólnoto-twórcz¹ œw. Wincenty à Paulo, inspirowany przede wszystkim osobistym duchowym doœwiadczeniem i praktycznym poznaniem warunków ¿ycia ludzi
ubogich, ich ówczesnej kondycji, tak w wymiarze duchowym, religijnym, moralnym
i materialnym.
Dok³adniejsze poznanie instytucji kanonicznych, tworz¹cych integralnie prawn¹ strukturê charyzmatu wincentyñskiego, szczególnie w zakresie funkcjonowania
Zgromadzenia Misji, sta³o siê dla mnie g³ówn¹ inspiracj¹ badawcz¹, zw³aszcza od
momentu rozpoczêcia badañ nad prawno-teologicznymi elementami charyzmatu
œw. Wincenty à Paulo do chwili powstania „Regu³ Wspólnych”, wydanych ostatecznie drukiem w 1658 roku. Najpowa¿niejszy impuls do podjêcia pracy badawczej
stanowi³o dok³adniejsze poznanie treœci rêkopisu, który zosta³ odnaleziony w 1957
roku w Sarzana przez misjonarza w³oskiego Angelo Coppo (st¹d w dalszej czêœci
pracy bêdê stosowa³ termin „Rêkopis Sarzana”), zawieraj¹cego odpisy - kopie dokumentów wyj¹tkowo istotnych dla poznania pierwotnej prawnej struktury w³adzy w
ujêciu œw. Wincentego, sprawowanej wówczas w Zgromadzeniu Misji. Pierwszy
dokument bêd¹cy w Rêkopisie Sarzana projektem regu³ wspólnych zosta³ ju¿ opracowany w polskiej literaturze wincentyñskiej34 , w kontekœcie dziedzictwa charyzmatu zawartego we wspomnianych ju¿ regu³ach z 1658 roku. Ta praca badawcza
umo¿liwi³a bli¿sze zapoznanie siê z zasadami, okreœlaj¹cymi to¿samoœæ nowej
wspólnoty wincentyñskiego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, jak równie¿ poszerzy³a sam¹ Ÿród³ow¹ bazê rzetelnego poznania i zrozumienia póŸniejszych przemian oraz zastosowanych koniecznych modyfikacji prawnych w Zgromadzeniu Misji35 . Natomiast w dalszej zawartoœci Rêkopisu Sarzana pozosta³y jeszcze kopie
dokumentów, dotycz¹cych bezpoœrednio instytucjonalnych struktur Zgromadzenia
34

Por. W. WENZ, Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do
powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.191-292.

35

Por. REGULAE COMMUNES et Constit[utio]nes Congregationis Missionis, w: RS, s.1-39/40; Por. J.E.
RYBOLT, Codex Sarzana. Transcribed and edited, w: Vincentiana 4-5(1991), s.307-312.

Wstêp

37

Misji, warunkuj¹cych efektywnoœæ zarz¹dzania dzie³ami, tworz¹cymi w historii wspólnoty charyzmat wincentyñski, co z kolei pozwoli³o Zgromadzeniu Misji wypracowaæ
oryginaln¹ swoj¹ specyfikê, maj¹c¹ istotne znaczenie tak¿e dla rozwoju ogólnego
prawodawstwa zakonnego36 .
Interesuj¹ca nas zawartoœæ Rêkopisu Sarzana to regu³y szczegó³owe u³o¿one
przez prawodawcê, a wiêc osobiœcie przez œw. Wincentego à Paulo, dok³adnie
opisuj¹ce sposób sprawowania w³adzy we wspólnocie Zgromadzenia Misji, zw³aszcza w zakresie urzêdu prze³o¿onego generalnego, prze³o¿onego prowincji – wizytatora i prze³o¿onego domu jako superiora podstawowej wspólnoty w nowym stowarzyszeniu ¿ycia apostolskiego. Na szczególne zainteresowanie badawcze zas³uguj¹ pozosta³e dokumenty szczegó³owe rêkopisu, ujawniaj¹ce wincentyñski zamys³ odnosz¹cy siê do tzw. wspólnotowych gremiów ustawodawczo-decyzyjnych, jakie w Zgromadzeniu Misji mia³y spe³niaæ konwenty generalne, zgromadzenia prowincjalne oraz sta³e spotkania delegatów b¹dŸ przedstawicieli prowincji z prze³o¿onym generalnym, które de facto powinny obradowaæ co trzy lata37 .
Jednorodnoœæ wspomnianych dokumentów stanowi bardzo powa¿n¹ przes³ankê,
wed³ug mnie wystarczaj¹c¹, aby wskazania prawne tych¿e regu³ szczegó³owych potraktowaæ ³¹cznie i w procesie badawczym, na ich podstawie, podj¹æ siê próby ukazania pierwotnej struktury w³adzy, zaproponowanej osobiœcie przez œw. Wincentego à
Paulo, zachowuj¹cego niezmienne przekonanie o perspektywicznej dzia³alnoœci Zgromadzenia Misji we wspólnocie Koœcio³a. Problem badawczy niniejszej rozprawy zosta³ okreœlony tematem: Struktura w³adzy w ujêciu œw. Wincentego à Paulo a jej wspó³czesny model w Zgromadzeniu Misji, co motywuje autora do udzielenia odpowiedzi na
najistotniejsze pytania. Pierwsze – w jakim zakresie wincentyñska koncepcja sprawowania w³adzy faktycznie mia³a decyduj¹cy wp³yw na kszta³t prawny instytucji kanonicznych nowego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego w Koœciele? Drugie – które z
tych instytucji przetrwa³y wymagaj¹c¹ próbê czasu, umacniaj¹c tym samym aktualn¹
strukturê prawn¹ i organizacyjn¹ Zgromadzenia Misji? Trzecie – na ile pocz¹tkowe
formy prawnych rozwi¹zañ sprawowania w³adzy w Zgromadzeniu Misji permanentnie
zachowywa³y swoj¹ ¿ywotnoœæ i skutecznoœæ prawn¹ w póŸniejszym, ju¿ promulgowanym prawie konstytucyjnym, statutowym i w normach prowincjalnych wincentyñskiego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego? Jestem przekonany, ¿e równie¿ wa¿nym motywem inspiruj¹cym podjêcie badañ sta³a siê intencja i wola ukazania, w jakim
zakresie œw. Wincenty à Paulo, jako charyzmatyk XVII wieku w historii Koœcio³a, w
procesie kszta³towania struktur w³adzy w swoim stowarzyszeniu, kierowa³ siê tzw.

36

Por. J. KA£OWSKI, Ewolucja prawodawstwa koœcielnego dotycz¹cego instytutów zakonnych o œlubach prostych, w: PK 34(1991) nr 3-4, s.84.

37

Por. RSG, w: RS, s.46-56; Por. RV, w: RS, s.56-83; Por. RSP, w: RS, s.83-99; Por. DE CONGREGATIONE
GENERALI, w: RS, s.99-111; Por. DE CONGREGATIONE PROVINCIALI, w: RS, s.111-112; Por. DE TRIENNALI
CONGREGATIONE seu Convocatione, w: RS, s.112-114.
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„intuicj¹ prawn¹” i czy faktycznie j¹ posiada³, kiedy wytrwale zabiega³ w Koœciele o
apostolskie zatwierdzenie nowej wspólnoty. Czy ow¹ „intuicjê prawn¹” posiada³ równie¿ kiedy nadawa³ kszta³t prawny erygowanym dzie³om i s³u¿¹cym im instytucjom
kanonicznym, postêpuj¹c stosownie do zakresu uprawnieñ zawartych w bulli pap.
Urbana VIII zatwierdzaj¹cej Zgromadzenie Misji38 i w kolejno wydawanych aktach prawnych Stolicy Apostolskiej39 . W tym miejscu nieco uprzedzaj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e
historyczny zamach na owoce tej¿e „intuicji prawnej” œw. Wincentego odnotowano
dopiero na skutek zmian prawnych, wprowadzonych w Koœciele przez pap. Leona XIII,
a zawartych w jego konstytucji apostolskiej Conditae a Christo40 , jak równie¿ przez
kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku41 oraz Konstytucje Zgromadzenia
Misji promulgowane w 1954 roku42 , które to akty prawne wybitnie zmierza³y do uzakonnienia równie¿ wincentyñskiego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego. Natomiast
prawodawstwo posoborowe, a zw³aszcza promulgowane najnowsze prawo kodeksowe Koœcio³a katolickiego, ostatecznie zagwarantowa³o potrzebê zachowania wincentyñskiej specyfiki i to¿samoœci Zgromadzenia Misji, co na nowo potwierdzi³o s³usznoœæ „intuicji prawnej” i zmys³u kanonicznego œw. Wincentego à Paulo43 . Dlatego uzasadnione bêdzie, aby przygotowuj¹c rozprawê, siêgaæ stale do Ÿróde³ to¿samoœci i
charyzmatu wincentyñskiej wspólnoty ¿ycia apostolskiego oraz g³êbiej poznaæ dziedzictwo oryginalnych form i treœci merytorycznych, zw³aszcza dotycz¹cych sprawowania w³adzy w Zgromadzeniu Misji.

38

Por. URBANUS VIII, Bulla Salvatoris nostri z 12 stycznia 1632 roku, w: AACM, s.3-9; Por. M. PEREZ
FLORES, La Bulle „Salvatoris nostri” et la Congregation de la Mission, w: Vincentiana 4-5(1983),
s.342.

39

Por. ALEKSANDER VII, Breve Ex commissa nobis z 22 wrzeœnia 1655 roku, w: AACM, s.16-18. Dokument ten dotyczy³ œlubów w wincentyñskim instytucie oraz „œwieckiego” charakteru Zgromadzenia
Misji. Wspólnota mia³a kierowaæ siê œlubami zwyk³ymi, sk³adanymi po dwóch latach praktyki ¿ycia w
czystoœci, ubóstwie i pos³uszeñstwie oraz wytrwania w Zgromadzeniu, aby ca³kowicie poœwiêciæ siê
przez ca³e ¿ycie pracy nad zbawieniem ubogich. Ten czwarty „œlub wytrwania” w Zgromadzeniu
Misji by³ w praktyce dotychczasowego ¿ycia nowoœci¹. Papie¿ potwierdzi³ tak¿e, i¿ podczas sk³adania œlubów nikt, tak ze strony Zgromadzenia jak i Koœcio³a, nie bêdzie ich urzêdowo przyjmowa³.
Zwolniæ z nich mo¿e Ojciec Œwiêty lub prze³o¿ony generalny, a samo Zgromadzenie nie bêdzie
zaliczane wed³ug prawa do instytutów zakonnych, lecz do kleru œwieckiego. Por. TAM¯E, s.17.

40

Por. LEON XIII, Konstytucja Apostolska Conditae a Christo z 8 grudnia 1900 roku, w: CIC Fontes, vol.
III, n.644; Por. J. KA£OWSKI, Ewolucja prawodawstwa koœcielnego dotycz¹cego instytutów zakonnych o œlubach prostych, w: PK 34(1991), s.93-94.

41

Por. CIC, can. 487 nn.; Por. I. GRABOWSKI, Prawo kanoniczne wed³ug nowego Kodeksu, s.291-329.

42

„Zgromadzenie Misji, za³o¿one przez œw. Wincentego à Paulo w roku 1625, jest Stowarzyszeniem
kleryckim wyjêtym, którego cz³onkowie, nie bêd¹c zakonnikami w œcis³ym tego s³owa znaczeniu,
naœladuj¹ jednak sposób ¿ycia zakonników, prowadz¹ ¿ycie wspólne pod kierunkiem Prze³o¿onych,
wed³ug w³asnych Konstytucji i sk³adaj¹ œluby, wprawdzie nie publiczne, ale uprzywilejowane”.
KIRZM, 1. Wtedy zosta³a wprowadzona praktyka œlubów czasowych i wieczystych. Por. TAM¯E, 160 –
164.

43

Prawodawca Koœcio³a orzek³: „Do instytutów ¿ycia konsekrowanego dochodz¹ stowarzyszenia ¿ycia
apostolskiego, których cz³onkowie – bez œlubów zakonnych – realizuj¹ w³asny cel apostolski stowarzyszenia i prowadz¹c ¿ycie braterskie we wspólnocie, zgodnie z w³asnym sposobem ¿ycia, d¹¿¹ do
doskona³ej mi³oœci przez zachowanie konstytucji”. KPK, KAN. 731 §1.

Wstêp

39

Pierwotna struktura w³adzy, zaproponowana przez œw. Wincentego à Paulo w
regu³ach szczegó³owych zawartych w Rêkopisie Sarzana, nie by³a jak dot¹d przedmiotem dociekañ naukowych, a to z racji póŸnego czasu odkrycia wspomnianego
rêkopisu, którego w 1957 roku dokona³ ks. Angelo Coppo. Wspomniany misjonarz
przeprowadzi³ badanie krytyczne rêkopisu, potwierdzi³ autentycznoœæ odkrytego
dokumentu, jak równie¿ wstêpnie opracowa³ zawarty tam projekt regu³ wspólnych
Zgromadzenia Misji44 . Do 1991 roku, poza ma³ymi fragmentami45 , dokumenty szczegó³owe rêkopisu nie by³y opublikowane w ca³oœci46 . Dotychczasowa prezentacja
rêkopisu dotyczy³a jego waloru dokumentalnego, krytycznego i informacyjnego.
Zrodzi³a siê wiêc potrzeba dokonania analizy treœciowej i porównawczej prezentowanych w jego regu³ach szczegó³owych zagadnieñ, dotycz¹cych projektu regu³
wspólnych47 , a przede wszystkim erygowanych w Zgromadzeniu Misji instytucji
prawnych, od których zale¿a³o sprawowanie w³adzy. Metoda podjêtej refleksji w
niniejszej rozprawie bêdzie nastêpuj¹ca; najpierw zostanie ukazana szczegó³owa
problematyka w zakresie inspiracji prawnej Wincentego zawarta w regu³ach szczegó³owych, odnosz¹cych siê do instytucji kanonicznych w Zgromadzeniu Misji (prze³o¿ony generalny, wizytator, superior, konwent generalny, prowincjalny, konwent
domowy, konwokacja misjonarska), a nastêpnie dokona siê porównania z tekstami
promulgowanego kolejno w Zgromadzeniu prawa konstytucyjnego i statutowego.
Takie dzia³anie powinno umo¿liwiæ wyprowadzenie stosownych wniosków, które z
kolei stan¹ siê pomocne w zobiektywizowaniu prawnej wartoœci wspomnianych regu³ szczegó³owych. W³aœnie regu³y szczegó³owe, obok Regu³ Wspólnych, w zamyœle œw. Wincentego mia³y stanowiæ mocny i trwa³y fundament koœcielnej dzia³alnoœci powo³anego nowego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego.
Równie¿ w podjêtej pracy badawczej, id¹c za wyraŸn¹ sugesti¹ zawart¹ w
nauczaniu Koœcio³a, nale¿a³o z pietyzmem pochyliæ siê nad dziedzictwem to¿samoœci i charyzmatu wincentyñskiego, którego jednym z istotnych elementów jest
struktura sprawowania w³adzy we wspólnocie. Zatem sam proces bli¿szego poznania struktury prawnej i organizacyjnej wincentyñskiego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego móg³ siê zrealizowaæ podczas korzystania z licznych publikacji i opracowañ dotycz¹cych historii Zgromadzenia Misji, realizacji jego celów i apostolskich
zadañ oraz dzia³alnoœci instytucji, erygowanych z inspiracji Wincenty à Paulo, prowadz¹cych dzie³a mi³osierdzia chrzeœcijañskiego. Szczególn¹ wartoœæ w literatu44

Por. A. COPPO, La prima stesura delle Regole e Constituzioni della Congregazione della Missione
in un inedito manoscritto del 1655, w: AI (1961), s.206-254.
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Por. Vincentiana 6-7(1957), s.62, 73-74; 16(1972), s.115-124.
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Tekst Rêkopisu z Sarzana zosta³ opublikowany w Vincentiana 4-5(1991), s.313-406. Por. J.E. RYCodex Sarzana, w: Vincentiana 4-5(1991), s.307-311; Por. R. MCCULLEN, Codex Sarzana, w:
Vincentiana 4-5(1991), s.307-308.
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To zagadnienie zosta³o opracowane. Por. W. WENZ, Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.187292.
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rze wincentyñskiej posiada opracowanie Pierre Coste48 , staj¹c siê baz¹ Ÿród³ow¹
dla pozosta³ych prac, podejmuj¹cych ogólnie b¹dŸ szczegó³owo tematykê prezentacji istotnych elementów charyzmatu wincentyñskiego. W przygotowaniu niniejszej rozprawy istotne wsparcie dla bazy Ÿród³owej stanowi³y pozycje z dotychczasowego dorobku literatury wincentyñskiej, wykorzystanego równie¿ przy pracy doktorskiej49 , z którego wspó³czeœnie na szczególn¹ uwagê zas³uguje dwutomowe
opracowanie dokonane w wiêkszoœci przez konfratrów hiszpañskojêzycznych.
Owoce ich badañ naukowych zwi¹zanych integralnie z charyzmatem wincentyñskim przybli¿y³ polskiemu czytelnikowi ks. W³adys³aw Bomba50 . Bezsprzecznie
najwa¿niejszy materia³ Ÿród³owy dla niniejszej monografii stanowi¹ dokumenty prawne, wydane przez Stolicê Apostolsk¹ na potrzeby Zgromadzenia Misji, okreœlaj¹ce
duchowy i kanoniczny wymiar to¿samoœci nowego instytutu i charyzmatu za³o¿yciela51 , Regu³y Wspólne z 1658 roku52 , a przede wszystkim sama zawartoœæ Rêkopisu Sarzana, a wiêc wyj¹tkowe pod wzglêdem badawczym pierwsze regu³y szczegó³owe œw. Wincentego a Paulo, okreœlaj¹ce kszta³t prawnego pos³ugiwania prze³o¿onego generalnego, wizytatora, superiora domu misjonarskiego oraz instytucji
ustawodawczych, a mianowicie konwentu generalnego, prowincjalnego i sta³ej konwokacji przedstawicieli wspólnoty misjonarskiej53 . Równie¿ integraln¹ czêœæ materia³u Ÿród³owego stanowi¹ póŸniejsze normy prawa w³asnego wincentyñskiego stowarzyszenia, a zw³aszcza prawo konstytucyjne Zgromadzenia Misji, wydane po
promulgowaniu konstytucji apostolskiej Leona XIII Conditae a Christo z 8 grudnia
1900 r. i po og³oszeniu pierwszego Kodeksu Prawa Kanonicznego, jako promulgo-

48

Por. SAINT VINCENT DE PAUL. Correspondance, Entretiens, Documents. Edition publiee et annotee par
Pierre Coste, t. I – XIV, Paris 1920-1925.
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Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ A. ORCAJO, Œwiêty Wincenty à Paulo. Studium duchowoœci, zawieraj¹ce siê w publikacji Instytutu Wydawniczego Ksiê¿y Misjonarzy „Nasza Przesz³oœæ” pt. Œwiêty
Wincenty à Paulo. Duchowoœæ. Teksty, [Redaktor ksi¹¿ki Jan Duka³a CM], Kraków 1987. Inne wa¿ne
pozycje to: J.M. ROMAN, Œwiêty Wincenty à Paulo. Biografia, [T³umaczenie z jêzyka hiszpañskiego
Ireneusz Kania], Kraków 1990; L. MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t.1, Od
za³o¿enia do koñca XVII wieku (1625-1697), [T³umaczenie z jêzyka w³oskiego W³adys³aw Bomba
CM], Kraków 1995. Szczegó³owy wykaz polskiej bibliografii wincentyñskiej zosta³ opracowany przez
ks. Aleksandra Usowicza i ks. Stanis³awa Wypycha, zamieszczono go w: Œwiêty Wincenty à Paulo.
Duchowoœæ. Teksty, Kraków 1987, s.359-366. Por. równie¿ pozycje stanowi¹ce bibliografiê w rozprawie doktorskiej. W. WENZ, Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.17-33.
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Por. S³ownik duchowoœci wincentyñskiej, tom 1 * a – m, [T³umaczenie z jêzyka hiszpañskiego
W³adys³aw Bomba CM], Instytut Wydawniczy Ksiê¿y Misjonarzy „Nasza Przesz³oœæ”, Kraków 1997,
ss.594; tom 2 * n – ¿, Kraków 1998, ss.620.
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Podstawowe dokumenty apostolskie zosta³y zebrane w ACTA APOSTOLICA in gratiam Congregationis
Missionis, Bullae, Brevia et Rescripta, Parisiis 1876.
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Por. RWZM, w: RiKZM, s.5-83.
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Por. RSG, w: RS, s.46-56; Por. RV, w: RS, s.56-83; Por. RSP, w: RS, s.83-99; Por. DE CONGREGATIONE
GENERALI, w: RS, s.99-111; Por. DE CONGREGATIONE PROVINCIALI, w: RS, s.111-112; Por. DE TRIENNALI
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wane 25 stycznia 1954 roku Konstytucje i Regu³y Zgromadzenia Misji54 . Wyj¹tkowe zwieñczenie prawodawcze stanowi¹ normy aktualnie obowi¹zuj¹cego prawa
w³asnego Zgromadzenia, a zw³aszcza najnowsze Konstytucje i Statuty Zgromadzenia Misji, promulgowane 27 wrzeœnia 1984 r., a na forum Prowincji Polskiej jej
w³asne przepisy zmodyfikowane w 1995 roku55 . Koniecznie nale¿y uzupe³niæ, i¿
bazê Ÿród³ow¹ wspomagaj¹c¹ bardziej obiektywne poznanie prawodawczych decyzji œw. Wincentego à Paulo, stanowi¹ te¿ Konstytucje Towarzystwa Jezusowego,
które by³y dla niego wzorem roztropnego dzia³ania i m¹droœci prawnej œw. Ignacego
Loyoli56 .
Przedmiotem refleksji w niniejszej rozprawie jest owa pierwotna struktura prawna
sprawowania w³adzy w Zgromadzeniu Misji oraz zakres jej recepcji w aktualnym
prawie w³asnym wincentyñskiego stowarzyszenia. Naturalnie w toku studium zostanie podjêta próba wskazania na elementy sta³e, od samego pocz¹tku niezmienne dla istoty charyzmatu za³o¿yciela, jak równie¿ zostanie zwrócona uwaga na
ró¿nice pojawiaj¹ce siê w strukturze w³adzy, na skutek historycznych przemian tak
w nauce jak i w dyscyplinie prawnej Koœcio³a. W literaturze wincentyñskiej takie
ujêcie zagadnienia i to w opracowaniu monograficznym zosta³o podjête po raz pierwszy, zw³aszcza w zakresie prac porównawczych, obejmuj¹cych omówienie norm
prawnych z regu³ szczegó³owych Rêkopisu Sarzana w relacji do wspó³czesnego
prawa w³asnego Zgromadzenia Misji. Prezentowana monografia pragnie ukazaæ
donios³oœæ normatywno-prawnej dzia³alnoœci œw. Wincentego à Paulo oraz organiczny zwi¹zek wincentyñskiego prawa w³asnego i jego kanonicznych dzia³añ z
promulgowanymi aktami ustawodawczymi Koœcio³a (regu³y trydenckie, konstytucje Piusa V i póŸniejsze), a¿ do czasów najbardziej wspó³czesnych, które wywar³y
znamienny wp³yw w historycznym ju¿ dzisiaj procesie kszta³towania siê zawartoœci prawa konstytucyjnego Zgromadzenia Misji z 1954 i 1984 roku57 .
Z charakteru pracy wynik³a koniecznoœæ zastosowania z³o¿onej metody. Dlatego przygotowuj¹c rozprawê korzystano z metody historyczno-kanonicznej, anali54

Zatwierdzi³ je Papie¿ Pius XII listem Apostolskim Evangelizare pauperibus z 19 lipca 1953 roku,
wydanym w uroczystoœæ œw. Wincenty à Paulo. Konstytucje zosta³y og³oszone i obwieszczone przez
prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia Misji ks. Wilhelma Slattery 25 stycznia 1954 roku. Por.
KiRZM, s.11-15.
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Aktualne prawo w³asne odpowiada ¿yczeniu Koœcio³a, aby Zgromadzenie Misji wiernie rozezna³o
i zachowa³o ducha i w³aœciwe zamiary swego za³o¿yciela, jak równie¿ zdrowe tradycje, bowiem to
wszystko niezaprzeczalnie stanowi w³asnoœæ dziedziczn¹ ka¿dego instytutu. Pracê dostosowawcz¹
podjê³o gremium konwentu generalnego XXXIV i XXXV, a konwent XXXVI nada³ ostateczny kszta³t
konstytucjom i statutom wspólnoty Wincentyñskiej, zatwierdzonych przez Stolicê Apostolsk¹ 29
czerwca 1984 roku. Obecny kszta³t prawny stanowi integraln¹ ca³oœæ z historycznym dziedzictwem
wincentyñskim i obowi¹zuje wszystkich misjonarzy od 25 stycznia 1985 roku. Por. RiKZM; Por.
NPPZM, w: RiKZM, s.239-286; Por. NPPZM (1995).
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Chodzi o now¹ kodyfikacjê i poprzedzaj¹ce j¹ ustawodawstwo Soboru Watykañskiego II, do którego
bêdê odsy³a³ w toku rozprawy.
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tyczno-syntetycznej, analizy porównawczej, tak, aby w toku opracowywania interesuj¹cego nas zagadnienia w³aœciwie odnieœæ siê do prawnego dziedzictwa charyzmatu wincentyñskiego, a zw³aszcza kszta³towania siê specyfiki prawa w³asnego
w zakresie sprawowania w³adzy, jak równie¿ w kontekœcie wspó³czeœnie obowi¹zuj¹cego prawa powszechnego i prawnych norm w³asnych Zgromadzenia Misji.
W zwi¹zku z powy¿szymi za³o¿eniami zasadnicza konstrukcja niniejszej
monografii rozpracowuje postawiony problem struktury w³adzy w ujêciu œw. Wincentego à Paulo a jej wspó³czesny model w Zgromadzeniu Misji w piêciu rozdzia³ach, z
których pierwszy ma dla podjêtej tematyki charakter wprowadzaj¹cy, bowiem prawna struktura w³adzy i zarz¹dzanie Towarzystwem Jezusowym, osobiœcie dla œw.
Wincentego à Paulo stanowi³o licz¹cy siê i powa¿ny wzorzec skutecznego kanonicznego dzia³ania we wspólnocie. Natomiast kolejne trzy rozdzia³y zostan¹ poœwiêcone szczegó³owemu rozwiniêciu zagadnienia sprawowania w³adzy w wincentyñskiej wspólnocie, prawnie powierzonej prze³o¿onemu generalnemu, wizytatorowi i superiorowi domu. Natomiast w rozdziale ostatnim zostan¹ omówione instytucje kanoniczne w Zgromadzeniu Misji, które od pocz¹tku istnienia tego instytutu
by³y nieodzowne w procesie realizacji wspólnotowej troski o zachowanie charyzmatu œw. Wincentego à Paulo. Na pocz¹tku rozdzia³ów zamieszczono stosowne
wprowadzenia, zaœ na koñcu ka¿dego zwiêz³e podsumowanie, które stanowiæ mo¿e
krótk¹ rekapitulacjê poruszanych zagadnieñ.
W pierwszym rozdziale, w oparciu o podstawowe Ÿród³a dotycz¹ce w³adzy w
Towarzystwie Jezusowym, a wiêc kolejne wersje Formu³ i Regu³y Towarzystwa Jezusowego, stanowi¹ce w tej wspólnocie stabilny fundament apostolstwa w Koœciele,
wskazano na ignacjañsk¹ ideê kierowania wspólnot¹ i jej apostolskimi dzie³ami, która
stanowi³a dla œw. Wincentego à Paulo najistotniejsz¹ inspiracjê do stworzenia jego
pierwotnego modelu sprawowania w³adzy. Dok³adnej analizie zosta³y poddane dwie
wersje jezuickich Formu³, og³aszanych kolejno dla tego zakonu przez Papie¿a Paw³a
III (Bulla Regimini militantis Ecclesiae z 27 IX 1540) i Juliusza III (Bulla Exposcit debitum z 21 VII 1550), które tworzy³y istotny zbiór norm prawnych, stabilizuj¹cych apostolsk¹ dzia³alnoœæ Jezuitów. Natomiast z Konstytucji Towarzystwa Jezusowego analizie zosta³y poddane trzy ostatnie rozdzia³y, integralnie tworz¹ce zbiór norm obliguj¹cych prze³o¿onych do urzêdowego pos³ugiwania w³adzy we wspólnocie. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje stworzony wówczas system skutecznego kierowania wspólnot¹
zakonn¹ i rola lidera tej wspólnoty, jakim by³ prze³o¿ony generalny. Przez dok³adn¹
analizê wspomnianych norm prawnych starano siê wskazaæ, ¿e wypracowane z tak¹
mi³oœci¹ regu³y szczegó³owe, dotycz¹ce pos³ugiwania w³adzy mog³y nieco póŸniej
zainspirowaæ œw. Wincentego à Paulo do ich przyjêcia w procesie tworzenia trwa³ego
fundamentu prawnego swego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego.
Rozdzia³ drugi jest prezentacj¹ urzêdu i funkcji prze³o¿onego generalnego w
koncepcji kierowania Zgromadzeniem Misji. Na tym etapie badañ nale¿a³o odnieœæ
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siê do pierwotnego zamys³u œw. Wincentego à Paulo, który z pocz¹tku by³ w pewnym stopniu zdominowany przez prawne ustalenia Papie¿a Urbana VIII, wypowiedziane w tekœcie Bulli zatwierdzaj¹cej Zgromadzenie Misji w ca³ym Koœciele (Salvatoris nostri z 12 I 1632). Na tym tle podjêto nastêpnie szczegó³ow¹ analizê porównawcz¹ wincentyñskich regu³ szczegó³owych, u³o¿onych dla prze³o¿onego generalnego, z póŸniejszymi normami w³asnego prawa konstytucyjnego i statutowego Zgromadzenia Misji oraz starano siê wskazaæ na punkty styczne z normami
przejêtymi z Konstytucji Towarzystwa Jezusowego. W taki sposób zaprezentowano
wa¿ne elementy sk³adaj¹ce siê pos³ugê rz¹dzenia prze³o¿onego generalnego we
wspólnocie wincentyñskiej, wspomagan¹ przez prawnie powo³ywanych asystentów, a nawet znamiennie ograniczan¹ przez zaistnienie sytuacji nadzwyczajnych i
nietypowych. Prawodawca przewidywa³ i projektowa³ takie szczegó³owe rozwi¹zania, aby prze³o¿ony generalny autentycznie troszczy³ siê o duchow¹ ¿ywotnoœæ
Zgromadzenia Misji i ewangeliczn¹ skutecznoœæ w realizowanych dzie³ach apostolskich.
Rozdzia³ trzeci zatytu³owany: Uprawnienia i zakres w³adzy wizytatora jako prze³o¿onego prowincji w Zgromadzeniu Misji szczegó³owo podejmuje istotne problemy,
dotycz¹ce odpowiedzialnej realizacji pos³ugi kierowania prowincj¹ jako kanoniczn¹
cz¹stk¹ wincentyñskiego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego. Dok³adne wskazania pierwszego prawodawcy zawieraj¹ wiêc œcis³¹ charakterystykê osobowych przymiotów kandydata na prze³o¿onego prowincji, formu³uj¹ w systematyczn¹ ca³oœæ
sposób zarz¹dzania prowincj¹ jako struktur¹ prawn¹, jak równie¿ zespo³em osób
tworz¹cych podstawowe wspólnoty Zgromadzenia Misji. Prawodawca w regu³ach
szczegó³owych dla wizytatora bardzo klarownie wyznaczy³ zakres jego kanonicznych uprawnieñ i koniecznych obowi¹zków, które powinny utrwalaæ wewn¹trz prowincji pozytywne relacje interpersonalne, zapewniæ ze strony wizytatora odpowiedzialn¹ postawê wobec podejmowanych aktów prawnych, przejawiaæ wszechstronn¹ troskê prze³o¿onego prowincji o rozwój elementów formacji misjonarskiej wszystkich cz³onków, jak równie¿ zadbaæ o wielk¹ poprawnoœæ w realizowaniu kanonicznych przeniesieñ cz³onków misjonarskich domów. Uprawnienia i prawne obowi¹zki
obligowa³y równie¿ wizytatora do w³aœciwej Zgromadzeniu troski o ubogich, którym
mia³y s³u¿yæ dobra materialne ka¿dej prowincji. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
zalecana przez prawodawcê wielop³aszczyznowoœæ dzia³añ wizytatora w czasie
dokonywania kanonicznej wizytacji podleg³ych mu wspólnot wincentyñskich. Tematyka tego rozdzia³u powinna dopomóc w umocnieniu wewnêtrznego przekonania, ¿e o ca³ej strukturze i istocie sprawowania w³adzy w prowincjach Zgromadzenia Misji na równi decydowa³y wymogi prawne Koœcio³a, praktyczna wiedza œw.
Wincentego à Paulo oraz zastosowanie w przyjêtej przez niego strukturze w³adzy,
rozwi¹zañ ju¿ sprawdzonych i w³aœciwych dla ¿ycia wspólnotowego, co w postawie
prawodawcy mo¿e œwiadczyæ o ponadczasowej aktualnoœci przyjmowanych przez
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niego rozwi¹zañ, zw³aszcza w zakresie zarz¹dzania prawnie erygowan¹ prowincj¹
Zgromadzenia Misji.
W rozdziale czwartym niniejszej rozprawy zostan¹ podjête wa¿kie problemy
dotycz¹ce pos³ugi superiora wspólnoty wincentyñskiej jako prawnie mianowanego
prze³o¿onego domu instytutu. Na regu³y szczegó³owe napisane przez prawodawcê
dla wszystkich, którzy bêd¹ pe³niæ ten urz¹d w strukturze sprawowania w³adzy w
Zgromadzeniu, najwiêkszy wp³yw wywar³o osobiste duchowe i praktyczne doœwiadczenie œw. Wincentego à Paulo, maj¹ce swe Ÿród³o w organizowaniu podstaw nowej wspólnoty ¿ycia apostolskiego i zapewnieniu harmonijnego wspó³dzia³ania w
realizacji ewangelicznych dzie³. St¹d istotny akcent w pos³udze superiora domu
zosta³ po³o¿ony przez prawodawcê na posiadanie przez niego praktycznej umiejêtnoœci stworzenia braterskiej wspólnoty ¿ycia, poszanowanie osób i innych dóbr
wspólnoty misjonarskiej. Te zadania, wed³ug zamys³u prawodawczego œw. Wincentego à Paulo, mia³y siê realizowaæ w kanonicznych dzia³aniach superiora oraz ustalonych w stowarzyszeniu ¿ycia apostolskiego personalnych formach jego prawnego pos³ugiwania. W podjêtej analizie porównawczej postaramy siê odpowiedzieæ na
pytanie, czy wskazania prawodawcy instytutu w tym zakresie by³y kompatybilne z
dziedzictwem dyscypliny kanonicznej Koœcio³a i w jakim stopniu zosta³y przejête w
aktualnym prawie w³asnym Zgromadzenia Misji oraz sta³y siê cenn¹ inspiracj¹ dla
wspó³czesnych rozwi¹zañ preferowanych w prawie powszechnym Koœcio³a?
Natomiast w rozdziale pi¹tym, który jest ostatnim w niniejszej monografii traktuj¹cej o strukturze sprawowania w³adzy w ujêciu œw. Wincentego à Paulo i jej
wp³ywie na wspó³czesny model kierowania stowarzyszeniem ¿ycia apostolskiego,
podjêto trud ukazania prawnych form wspólnotowej odpowiedzialnoœci za Zgromadzenie Misji. Œw. Wincentemu à Paulo jeszcze za ¿ycia bardzo zale¿a³o na bezpoœrednim zaanga¿owaniu wszystkich cz³onków wspólnoty w procedury podejmowania wa¿nych decyzji i aktów prawnych, czego dowodem by³y obrady pierwszego
konwentu generalnego Zgromadzenia Misji (13-23 X 1642). Wówczas to gremium
konwentowe podjêto wspólnie decyzjê o podziale Zgromadzenia Misji na prowincje,
a œw. Wincenty à Paulo osobiœcie i oficjalnie zrezygnowa³ z jednoosobowej odpowiedzialnoœci za pracê i kszta³t nowej wspólnoty. Inspiracja prawodawcza œw. Wincentego à Paulo obejmowa³a równie¿ propozycjê dotycz¹c¹ sta³ych form „kolegialnej” odpowiedzialnoœci za utrwalanie charyzmatu i to¿samoœci misjonarskiej w ³onie Koœcio³a, co mia³o siê przejawiaæ w powo³anych instytucjach kanonicznych,
które stanowi³y: konwent generalny, zgromadzenie prowincjalne oraz obraduj¹ca w
ustawowym cyklu konwokacja wspólnoty wincentyñskiej. Prawodawca w regu³ach
szczegó³owych œciœle okreœli³ wymagania prawne postawione tym gremiom Zgromadzenia, a podjêta analiza porównawcza pomo¿e uszczegó³owiæ, w jakim zakresie wincentyñska propozycja kanonicznie ewoluowa³a w historii tych instytucji, a¿
do wspó³czesnych norm prawa w³asnego Zgromadzenia w interesuj¹cej nas kwe-
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stii. Dope³nieniem tego rozdzia³u bêdzie omówienie Ÿróde³ powstania instytucji konwentu domowego, zakresu jego uprawnieñ oraz realizacji podstawowych zadañ jako
najm³odszej formy wspólnotowej odpowiedzialnoœci za Zgromadzenie Misji. Ca³oœæ
pracy zamyka podsumowanie oraz specjalny aneks, zawieraj¹cy reprint omawianych dokumentów Rêkopisu Sarzana.
Podjêty temat Struktura w³adzy w ujêciu œw. Wincentego à Paulo a jej wspó³czesny model w Zgromadzeniu Misji, w przeœwiadczeniu autora monografii, powinien umo¿liwiæ osi¹gniêcie kilku celów. Pierwszym z nich bêdzie nowatorskie postawienie problemu, co sta³o siê mo¿liwe dopiero po odkryciu kopii dokumentów
zawartych w Rêkopisie Sarzana, a dotycz¹cych istotnego elementu w charyzmacie wincentyñskim, jakim by³o i pozostanie sprawowanie w³adzy na wszystkich
szczeblach nowego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, w ujêciu œw. Wincentego. Drugim celem by³o dokonanie szczegó³owej analizy treœciowej zachowanych
prawodawczych propozycji œw. Wincentego à Paulo w zakresie pos³ugiwania prze³o¿onego generalnego, wizytatora i superiora domu, w kontekœcie ewolucji norm
prawa w³asnego misjonarskiego instytutu. Takie badania powinny ukazaæ niekwestionowan¹ „intuicjê prawn¹” za³o¿yciela instytutu, jak równie¿ trafnoœæ jego pierwszych prawnych decyzji, perspektywicznie wyznaczaj¹cych tak¿e aktualne dziœ
formy pos³ugiwania wspomnianych prze³o¿onych. Trzecim celem by³o ukazanie form
wspólnotowej odpowiedzialnoœci cz³onków Zgromadzenia Misji za ¿ywotnoœæ instytutu, wiernoœæ podstawowemu celowi i regule wspólnoty, równie¿ w kontekœcie
dziœ obowi¹zuj¹cego prawa konstytucyjnego, statutowego i norm prowincjalnych
Zgromadzenia Misji. Ostatnim celem niniejszej monografii bêdzie postawienie stosownych wniosków, jakie stanowiæ bêd¹ zwieñczenie naukowego trudu.

Rozdzia³ I
Ignacjañska idea kierowania wspólnot¹
i apostolskimi dzie³ami jako
inspiracja dla wincentyñskiego modelu rz¹dzenia
W XV i XVI stuleciu we wspólnocie Koœcio³a prawie powszechnie odczuwano
potrzebê dokonania reformy, zw³aszcza struktur, warunkuj¹cych dynamizm ¿ycia
chrzeœcijañskiego. Odnosi³o siê to równie¿ do spo³ecznoœci, które podjê³y swoist¹
autoreformê ¿ycia zakonnego. Owocem tego by³o powstanie nowych wspólnot
np. reformatów i obserwantów z rodziny franciszkañskiej1 . Zosta³y powo³ane do
istnienia nowe wspólnoty zakonne, których podstawowym celem i g³ównym zadaniem by³o prowadzenie i rozpowszechnianie dynamicznej dzia³alnoœci apostolskiej, tym bardziej, ¿e upragniona reforma Koœcio³a do czasu inauguracji obrad
Soboru Trydenckiego by³a prawie niezauwa¿alna.
W takich historycznych okolicznoœciach zaistnia³o Towarzystwo Jezusowe,
którego charyzmatycznym za³o¿ycielem by³ œw. Ignacy Loyola (1491-1556)2 . Cz³onkowie nowej wspólnoty nale¿eli, w strukturze ¿ycia zakonnego, do grupy kleryków
regularnych, których podstawowym zadaniem by³o inicjowanie dzie³ apostolskich.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ wizja œw. Ignacego Loyoli, dotycz¹ca tak samej wspólnoty zakonnej, jak i sprawowania w niej w³adzy, zdecydowanie ró¿ni³a siê od tradycyjnych norm zakonnych, zasadniczo zobowi¹zuj¹cych tak mnichów, jak i zakonników do sta³ego przebywania w klasztorach, sk³adania uroczystej profesji
zakonnej oraz do wspólnej chórowej celebracji modlitwy brewiarzowej3 . Œwiêty
Ignacy Loyola wskaza³, i¿ najskuteczniejszym œrodkiem prowadz¹cym do zachowania jednoœci nowej wspólnoty oraz osi¹gniêcia skutecznoœci w apostolskim
pos³ugiwaniu jest bezwzglêdne pos³uszeñstwo Papie¿owi oraz prze³o¿onym danej wspólnoty. Œwiadcz¹ o tym dobitnie jego s³owa, które nale¿¹ do istotnych
wskazañ Konstytucji Towarzystwa: „Im trudniej jest zachowaæ jednoœæ cz³onków
1

2

Por. F. CIARDI, Koinonia. Itinerario teologico-spirituale della comunita religiosa, s.135; Por. J.KA£OWSKI,
¯ycie braterskie we wspólnocie. Studium prawno-historyczne, s.127-129.
Podstawowy zbiór w jêzyku polskim traktuj¹cy Ÿród³owo o jego dziele i charyzmacie zakonnym to: I. LOYOLA, Pisma wybrane. Komentarze I – II, Opracowa³ M. Bednarz S.I. przy wspó³pracy S. Filipowicza, S.I., R.

Skórki, S.I., Kraków 1968; Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.50-86; Por. S. DECLOUX, Na wiêksz¹
chwa³ê Bo¿¹, s.8-11; F. CIARDI, Koinonia. Itinerario teologico-spirituale della comunita religiosa, s.135; J.
LACUTURE, Jezuici, t.1, Zdobywcy, s.7-46.
3

Por. J.M. LOZANO, La comunita religiosa nel suo sviluppo storico, w: Vita comunitaria. Studi a cura dell’Istituto di Teologia della Vita Religiosa <Claretianum>, s.38-40.
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tego zgromadzenia z ich g³ow¹ i wzajemnie miêdzy sob¹ z powodu rozsiania ich
po ró¿nych czêœciach œwiata miêdzy wiernymi i niewiernymi, tym usilniej trzeba
szukaæ œrodków pomocnych do tej jednoœci. Towarzystwo bowiem nie potrafi ani
siebie zachowaæ, ani sob¹ kierowaæ, ani te¿ osi¹gn¹æ celu, do którego zmierza ku
wiêkszej chwale Boga, jeœli jego cz³onkowie nie bêd¹ zjednoczeni miêdzy sob¹ i
ze swoj¹ g³ow¹ /.../ im bardziej bowiem bêd¹ podw³adni zale¿eæ od swoich prze³o¿onych, tym lepiej zachowa siê mi³oœæ, pos³uszeñstwo i jednoœæ miêdzy nimi”4 .
Ignacjañska wizja wspólnoty, realizacja przyjêtych celów, jak i sposób sprawowania w niej w³adzy zosta³y przejête przez wielu za³o¿ycieli nowych wspólnot ¿ycia
apostolskiego, które powstawa³y po XVI stuleciu. Jedn¹ z nich jest Zgromadzenie
Misji œw. Wincentego à Paulo (1581-1660)5 . Dla niniejszego opracowania, bêdzie
po¿yteczne, aby przed dog³êbn¹ prezentacj¹ analizy zachowanych dokumentów
w zakresie sprawowania w³adzy w wincentyñskim Zgromadzeniu Misji, przedstawiæ – choæby schematycznie – merytoryczne przes³anki wypracowane przez œw.
Ignacego Loyolê w kontekœcie sprawowania w³adzy w powstaj¹cym Towarzystwie
Jezusowym.

1. Korzenie wspólnoty Ignacjañskiej
Œw. Ignacy podejmuj¹c decyzjê o za³o¿eniu nowej wspólnoty zakonnej w
³onie Koœcio³a Katolickiego mia³ wewnêtrzne przekonanie i generaln¹ wizjê odnoœnie celów apostolskich, jakie powinny byæ podjête i zrealizowane. W sposób
charyzmatyczny formu³owa³ normy i wskazywa³ na idea³y, którymi mia³y siê kierowaæ poszczególne wspólnoty domowe, prowincje, jak równie¿ pojedynczy Jezuici.
Pierwszym dokumentem okreœlaj¹cym to, co podstawowe, a wiêc fundamentalne dla Towarzystwa Jezusowego by³a tzw. Formu³a, któr¹ w imieniu Koœcio³a zatwierdzi³ Pawe³ III w bulli Regimini militantis Ecclesiae, wydanej 27 IX
1540 roku6 . Formu³a zwiêŸle kodyfikowa³a niektóre normy i idea³y, które z kolei
zosta³y szczegó³owo rozwiniête w opublikowanych póŸniej Konstytucjach, a w
Autobiografii podane przez Ignacego jako zachêta7 .
Tekst Formu³y zosta³ podzielony na 9 akapitów i zawiera istotne wskazania,
maj¹ce byæ Ÿród³em tworzenia scalonej w dzia³aniu i codziennym ¿yciu apostolskim wspólnoty. St¹d Ignacy Loyola od ka¿dego cz³onka Towarzystwa, który wy-

4

KTJ, cz.VIII, rozdz. 1,1,6 (655,666).

5

Por. L. MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t.I, Od za³o¿enia do koñca XVII wieku (16251697), s.39 nn.

6

Por. Formu³y Instytutu Towarzystwa Jezusowego uznane i zatwierdzone przez papie¿y, w: KTJ, s.7-11.
Pierwszy przek³ad na jêzyk polski zosta³ opublikowany w 1968 roku. Por. Formu³a Instytutu Towarzystwa
Jezusowego (Prima Societatis Iesu Institutu Summa), w: I. LOYOLA, Pisma wybrane, I, s.454-458.

7

Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.87.
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razi³ gotowoœæ do ¿ycia we wspólnocie i z³o¿y³ ju¿ œlub czystoœci, wymaga³ niczym niezam¹conej œwiadomoœci, ¿e jest cz³onkiem Towarzystwa, którego g³ównym celem jest przyczyniaæ siê do postêpu dusz w ¿yciu i nauce chrzeœcijañskiej,
do szerzenia wiary przez publiczne kazania, pos³ugê S³owa Bo¿ego, Æwiczenia
duchowne i dzie³a mi³oœci, a w szczególnoœci przez nauczanie religii chrzeœcijañskiej dzieci i ludzi niewykszta³conych oraz przez niesienie pociechy duchowej w
s³uchaniu spowiedzi wiernych8 . Wspomnian¹ œwiadomoœæ powinna potêgowaæ
nieustanna pamiêæ na obecnoœæ Boga oraz sposób ¿ycia swego Instytutu, który
jest pewnego rodzaju drog¹ do Niego9 . Œw. Ignacy by³ doœwiadczonym realist¹,
dlatego te¿ ukaza³, ¿e ka¿dy Jezuita wykona wspomnian¹ misjê zgodnie z otrzymanym od Ducha Œwiêtego darem, jak równie¿ zgodnie z osobistymi mo¿liwoœciami swego powo³ania. Ignacy przestrzega i przekonuje, by ka¿dy dostosowa³
swoj¹ gorliwoœæ apostolsk¹ do realnych mo¿liwoœci.
Najpewniejsz¹ pomoc¹ w ocenie mo¿liwoœci zdolnoœci apostolskich ka¿dego jezuity bêdzie ocena wydana przez prze³o¿onego generalnego (zwierzchnika),
którego wspólnota ma wybraæ dla zachowania porz¹dku koniecznego w ka¿dej
dobrze zorganizowanej spo³ecznoœci10 . Zosta³y okreœlone podstawowe kompetencje prawne prze³o¿onego, który za rad¹ wspó³towarzyszy ma w³adzê u³o¿yæ
Konstytucje pomocne do urzeczywistniania tego ukazanego nam celu11 . Zadeklarowano równie¿, ¿e pe³niê w³adzy rozkazywania w Towarzystwie zachowuje
zwyczajnie prze³o¿ony generalny12 .
Kolejn¹ norm¹ dla ka¿dego cz³onka Towarzystwa Jezusowego jest g³êbokie
wewnêtrzne przekonanie, ¿e ca³a zintegrowana wspólnota oraz ka¿dy z jej cz³onków winni troszczyæ siê o sprawy Bo¿e w œcis³ym pos³uszeñstwie wzglêdem Ojca
Œwiêtego i jego nastêpców. Realizacja tego œwiadomego poddania siê i ca³kowitej zale¿noœci powinna w istocie opieraæ siê o z³o¿ony œlub religijnego pos³uszeñstwa, innej natury ni¿ wynika to z rady ewangelicznego pos³uszeñstwa13 .

8

Formu³y Instytutu Towarzystwa Jezusowego uznane i zatwierdzone przez papie¿y, w: KTJ, p.1, s.7.

9

Por. TAM¯E.

10

Por. TAM¯E, p.2, s.7-8.

11

„W radzie prawo decydowania ma zawsze wiêkszoœæ g³osów. Przez „radê” rozumie siê w sprawach wa¿niejszych i maj¹cych trwa³e znaczenie wiêksz¹ czêœæ ca³ego Towarzystwa, któr¹ prze³o¿ony mo¿e bez trudnoœci
zwo³aæ. W sprawach zaœ mniejszej wagi i przemijaj¹cych przez „radê” rozumie siê tych wszystkich, którzy
znajduj¹ siê w miejscu, gdzie bêdzie rezydowa³ prze³o¿ony”. TAM¯E, p.2, s.7.

12

Por. TAM¯E; Por. S. DECLOUX, Na wiêksz¹ chwa³ê Bo¿¹, s.131-137.

13

Ignacemu chodzi³o o wypracowanie postawy sta³ej dyspozycyjnoœci i bezwzglêdnej gotowoœci do podjêcia
siê zadañ okreœlonych przez Stolicê Apostolsk¹: „/.../ uznaliœmy za rzecz bardzo pomocn¹, by ka¿dy z nas
oprócz tego ogólnego wêz³a zale¿noœci zwi¹za³ siê jeszcze szczególnym œlubem zobowi¹zuj¹cym do wype³nienia tego, co rozkaza³by obecny Ojciec œwiêty i wszyscy jego nastêpcy, biskupi rzymscy, a co odnosi³oby siê do postêpu dusz i szerzenia wiary. A gdyby nas chcieli pos³aæ do jakiegokolwiek kraju, to natychmiast, bez ¿adnego oci¹gania siê i bez wymówek mamy to wykonaæ, o ile to tylko od nas zale¿eæ bêdzie...”.
KTJ, p.3, s.8; Por. S. DECLOUX, Na wiêksz¹ chwa³ê Bo¿¹, s.137-142.
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Gotowoœæ do bezwzglêdnego pos³uszeñstwa i permanentna dyspozycyjnoœæ
wymagaj¹ od wstêpuj¹cych do Towarzystwa szczególnych zdolnoœci. St¹d Ignacy zobowi¹za³ wszystkich maj¹cych pierwsz¹ wolê wst¹pienia do wspólnoty, aby
rozwa¿yli, czy maj¹ wystarczaj¹cy kapita³ duchowy /.../, by zawsze byæ gotowym
do wype³nienia tak wielkiego zobowi¹zania14 .
W ignacjañskim porz¹dku zobowi¹zañ na mocy specjalnych œlubów znalaz³a siê równie¿ sprawa zdobywania wprost nowych placówek i terenów misyjnych.
Otó¿ Ignacy wymaga³ od ka¿dego cz³onka Towarzystwa, aby w tej kwestii ca³kowicie zdaæ siê na wolê Ojca Œwiêtego lub genera³a zakonu. Równie¿ prze³o¿ony
generalny powinien z³o¿yæ œlub, ¿e nie bêdzie zabiega³ u papie¿a o tak¹ czy inn¹
decyzjê w sprawie swojej misji, chyba tylko za rad¹ Towarzystwa15 . Równie¿ relacje wewnêtrzne w Towarzystwie Jezusowym maj¹ byæ oparte o œlub pos³uszeñstwa prze³o¿onemu generalnemu, zw³aszcza w zachowaniu Regu³y. Motywem
takiego pos³uszeñstwa wobec prze³o¿onego Towarzystwa s¹ ogromne korzyœci
porz¹dku wewn¹trz wspólnoty ¿ycia, jak równie¿ ustawiczne æwiczenie siê w pokorze16 . Na prze³o¿onym spoczywaæ bêdzie wydawanie poleceñ, które istotnie
powinny kszta³towaæ realizacjê celów zamierzonych przez Boga i Towarzystwo.
Ignacy w Formule wymaga od prze³o¿onego, aby w relacjach braterskich kierowa³
siê dobroci¹, ³agodnoœci¹ i mi³oœci¹ Chrystusa i wskazaniami aposto³ów Piotra i
Paw³a, zw³aszcza przy podejmowaniu istotnych celów apostolskich Towarzystwa17 .
Istotnym elementem warunkuj¹cym harmonijn¹ jednoœæ wspólnoty i dzia³ania apostolskiego Towarzystwa jest osobisty œlub dozgonnego ubóstwa ka¿dego
cz³onka ignacjañskiej wspólnoty. Skutkiem tego cz³onkowie Towarzystwa ani osobiœcie, ani wspólnie nie mog¹ nabywaæ prawa cywilnego do sta³ych dóbr albo
dochodów czy korzyœci materialnych dla utrzymania Towarzystwa. Maj¹ siê zadowalaæ jedynie przyjmowaniem do u¿ywania rzeczy im ofiarowanych dla zdobycia
(w ten sposób) œrodków koniecznych (do ¿ycia)18 . Jedynym wyj¹tkiem od tego
by³a zgoda na posiadanie przy prowadzonych uniwersytetach dochodowego kolegium lub kolegiów, wp³at i posiad³oœci na u¿ytek i potrzeby studentów. Nad wszystkim jednak musi czuwaæ prze³o¿ony i Towarzystwo. Ten nadzór obejmowa³ wybór
rektora i wszystkie sprawy zwi¹zane z funkcjonowaniem uczelni i ¿yciem studen-

14

KTJ, p.4, s.9.

15

TAM¯E, p.5, s.9.

16

Cz³onkowie Towarzystwa „winni zawsze s³uchaæ prze³o¿onego we wszystkich sprawach dotycz¹cych Instytutu Towarzystwa, widzieæ w nim jakby obecnego Chrystusa i szanowaæ go jak nale¿y”. TAM¯E, p.6, s.10.

17

„Tak on sam jak i rada niech pilnie zwracaj¹ uwagê na tê normê, a w szczególnoœci niech za swoj¹
powinnoœæ uwa¿aj¹ nauczanie dzieci i ludzi niewykszta³conych nauki chrzeœcijañskiej, dekalogu i innych
podstawowych prawd (wiary), które w danym wypadku uznaj¹ za stosowne ze wzglêdu na okolicznoœci
osób, miejsca i czasu.” TAM¯E, p.6, s.9.

18

TAM¯E, p.7, s.10.
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tów, którzy po bacznej obserwacji mogli zostaæ przyjêci do Towarzystwa19 . Prawne posiadanie danego beneficjum rodzi³o konkretne kanoniczne obowi¹zki materialne lub duchowe np. wspólne odmawianie brewiarza czy sprawowanie innych
czynnoœci liturgicznych. Natomiast kap³ani Towarzystwa, chocia¿ nie posiadali
¿adnych beneficjów koœcielnych, to jednak zostali zobowi¹zani do odmawiania
brewiarza zgodnie z przepisami Koœcio³a. Ten obowi¹zek mieli spe³niaæ 21 lipca
1550 roku20 . Motywem do uzupe³nienia poprzedniego tekstu sta³a siê dok³adniejsza i wyraŸniejsza wizja to¿samoœci nowej wspólnoty zakonnej, tak co do apostolskiego celu, jak i stylu ¿ycia cz³onków w oparciu o nowe doœwiadczenie i praktykê
¿ycia. Tak wiêc œwiadomoœæ bycia cz³onkiem Towarzystwa powinna byæ ju¿ prywatnie i pojedynczo21 .
W zakoñczeniu Formu³y œw. Ignacy postanowi³, ¿e ze wzglêdu na liczne i
du¿e trudnoœci zwi¹zane z ¿yciem cz³onków wspólnoty, mo¿na przyjmowaæ nowych cz³onków tylko po odbyciu d³ugiego i bardzo starannego wypróbowania.
Tylko w taki sposób mo¿liwe bêdzie rozpoznanie, czy ktoœ jest cz³owiekiem m¹drym w Chrystusie i wybitnym w nauce, czy te¿ czystoœci ¿ycia chrzeœcijañskiego, by zasili³ szeregi ¿o³nierz Jezusa Chrystusa22 .
Drug¹ redakcjê Formu³y Ignacego Loyoli dla Towarzystwa zatwierdzi³ papie¿
Juliusz III w bulli Exposcit debitum wydanej pog³êbiana w oparciu o z³o¿ony uroczyœcie œlub dozgonnej czystoœci, ubóstwa i pos³uszeñstwa a nie sam œlub czystoœci jak w tekœcie Paw³a III23 . Do realizacji celu dodano jeszcze pos³ugê kap³anów z racji celebracji innych sakramentów, a nie tylko spowiedŸ wiernych, jednanie zwaœnionych, niesienie mi³osiernej pomocy i pos³ugiwanie wiêŸniom oraz chorym oraz spe³nianie innych uczynków mi³oœci. Wszystkie te czynnoœci powinny
byæ spe³niane za darmo, nikt nie mo¿e przyjmowaæ ¿adnego wynagrodzenia za
wykonane prace24 . Zachowano równie¿ kompetencje prze³o¿onego generalnego
w kwestii oceny powo³ania poszczególnych cz³onków Towarzystwa, przydzielania
im obowi¹zków. Nowoœci¹ sta³o siê powo³anie urzêdu zastêpców prze³o¿onego
generalnego, którym on osobiœcie móg³ zlecaæ moc¹ swej w³adzy utrzymanie
nale¿ytego porz¹dku, koniecznego w ka¿dej dobrze zorganizowanej spo³ecznoœci25 . Prze³o¿ony generalny otrzyma³ równie¿ uprawnienia do urzêdowej interpre19

„/.../ wybierania i dopuszczania, przyjmowania i wydalania studentów, uk³adanie statutów dotycz¹cych nauczania, kszta³cenia, zbudowania i karcenia studentów, sposobu dostarczania im po¿ywienia i ubrania, a
tak¿e wszelkiego zarz¹dzania, kierowania i troszczenia siê o nich. TAM¯E, p.8, s.10-11.

20

Interesuj¹cy nas tekst znajduje siê w: Formu³y Instytutu Towarzystwa Jezusowego uznane i zatwierdzone
przez papie¿y, w: KTJ, S.12-18.

21

TAM¯E, p.8, s.11.

22

TAM¯E, p.9, s.11.

23

Por. TAM¯E, p.1, s.12.

24

TAM¯E.

25

TAM¯E, p.2, s.13.
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tacji, czyli w³adzê wyjaœniania tego, co mog³oby byæ w¹tpliwe w przedstawionej
nowej Formule. Doœwiadczenia historyczne i rozwój ¿ycia wspólnotowego w Towarzystwie sprawi³, ¿e w nowym tekœcie Formu³y dok³adniej okreœlono powinnoœci genera³a w kwestii u³o¿enia Konstytucji, czuwania nad zmian¹ poszczególnych jej norm, dyscyplin¹ prawn¹ wspólnoty, jak równie¿ uprawnieñ wszystkich
profesów Towarzystwa26 . W innych kwestiach zachowano poprzednie ustalenia.
Jaœniej opisano tak¿e zachowanie pos³uszeñstwa Towarzystwa wzglêdem
Stolicy Apostolskiej. Dlatego szczególn¹ wymowê religijn¹ i kanoniczn¹ ma nie
tylko profesja rad ewangelicznych, ale nadto szczególny œlub, zobowi¹zuj¹cy
ka¿dego cz³onka ignacjañskiej wspólnoty do natychmiastowego spe³nienia tego,
co Ojciec Œwiêty rozka¿e w dziedzinie postêpu i szerzenia wiary27 .
Odnoœnie codziennych relacji na p³aszczyŸnie pos³uszeñstwa prze³o¿onemu
w zachowaniu regu³y podtrzymano poprzednie wskazania. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e uszczegó³owiono wymagania dotycz¹ce urzêdu prze³o¿onego Towarzystwa. Na ten urz¹d nale¿y wybraæ najgodniejszego i to wiêkszoœci¹ g³osów. Powinien posiadaæ pe³niê autorytetu i w³adzy nad Towarzystwem w sprawach, które
bêd¹ po¿yteczne dla dobrego zarz¹dzania, napominania i kierowania Towarzystwem w celu osi¹gniêcia istotnego celu28 . Podtrzymano tak¿e normy i wskazania dotycz¹ce istoty realizowanego œlubu ubóstwa29 .
Nowoœci¹ Formu³y zatwierdzonej przez Juliusza III jest dojrzalsza wizja Ignacego odnoœnie realizacji apostolskiego celu przez nowe Towarzystwo. St¹d œw.
Ignacy z przekonaniem poda, ¿e domy powinny byæ przeznaczone do pracy w
winnicy Pana, a nie odbywania w nim studiów, choæ nie wyklucza i takiej mo¿liwoœci, by Towarzystwo posiada³o oddzielne domy – kolegia dla studentów, w których
u³atwi siê formalne przygotowanie kandydatów do ignacjañskiej wspólnoty. Zarz¹d i nadzór nad tymi domami sprawowa³ prze³o¿ony generalny i Towarzystwo30 .
Potwierdzono tak¿e wczeœniejsze normy, dotycz¹ce kap³anów Towarzystwa w sprawie obowi¹zku odmawiania brewiarza i dodatkowo objaœniono egzystencjalne problemy ¿ycia we wspólnocie31 .

26

Ich zdanie musi byæ brane pod uwagê w wa¿nych kwestiach Towarzystwa takich jak: „zmiany w Konstytucji, /.../ przekazywanie w inne rêce domów i raz za³o¿onych kolegiów, czy ich likwidacja”. Por. TAM¯E.

27

Por. TAM¯E, p.3, s.13-14.

28

Por. TAM¯E, p.6, s.15.

29

Por. S. DECLOUX, Na wiêksz¹ chwa³ê Bo¿¹, s.124-129; Por. KTJ, p.7, s.15.

30

Pozosta³e zasady s¹ zasadniczo zgodne z tekstem Formu³y zatwierdzonej przez Paw³a III. Por. TAM¯E, p.8,
s.16.

31

„W tym zaœ co dotyczy po¿ywienia, ubrania i innych zewnêtrznych rzeczy, niech naœladuj¹ zwyczajny i
zatwierdzony sposób postêpowania zacnych kap³anów; jeœli zaœ ktoœ ujmie coœ z tego wedle w³asnej duchowej potrzeby lub z pragnienia postêpu, niech to bêdzie Bogu ofiarowane jako rozumna ofiara cia³a, jak
bêdzie korzystniej, z pobo¿noœci, a nie z obowi¹zku”. TAM¯E, p.8, s.17.
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W zakoñczeniu tekstu nowej Formu³y spotykamy dodatkow¹ motywacjê, zwi¹zan¹ z okresem przygotowania kandydatów do ¿ycia w Towarzystwie Jezusowym. Z naciskiem zaakcentowano potrzebê solidnej formacji wstêpnej, duchowej
kondycji dla skutecznego przezwyciê¿ania trudnoœci, a o jej ostatecznym kszta³cie zadecyduj¹ nowe Konstytucje32 . WyraŸnie wskazano ju¿ na przyjêt¹ praktykê
sk³adania œlubów œwiêtych, które zasadniczo nie bêd¹ mia³y charakteru uroczystej profesji zakonnej. Jednak w gestii prze³o¿onego generalnego bêdzie wyra¿enie zgody na uroczyste œluby dla tych cz³onków Towarzystwa, którzy zostan¹ uznani
za godnych tej profesji ze wzglêdu na wyj¹tkow¹ pobo¿noœæ i osobiste przymioty33 .
Patrz¹c krytycznie na zaproponowany przez œw. Ignacego tekst obu Formu³
trzeba stwierdziæ, ¿e za³o¿yciel Towarzystwa Jezusowego wstêpnie zwiêŸle skodyfikowa³ zaledwie niektóre normy i idea³y, jakie mia³y stanowiæ o istocie apostolskiej pracy Jezuitów. Rozwiniêcie ignacjañskich projektów nast¹pi³o w póŸniejszych Konstytucjach Towarzystwa. Trzeba te¿ zauwa¿yæ, ¿e doœwiadczenie codzienne wymaga³o od samego Ignacego i jego wspó³pracowników podejmowania
coraz to nowych decyzji oraz wskazañ, a wiêc rozwi¹zywania bie¿¹cych spraw.
Dlatego okaza³o siê, ¿e pewne aspekty rozwi¹zañ, podane w treœci zatwierdzonej
Formu³y z czasem stawa³y siê nieadekwatne, a nawet anachroniczne. Mo¿na by³o
to zauwa¿yæ podczas analizy i porównania treœci prezentowanych Formu³, choæ
bardzo pozytywnie nale¿y oceniæ otwartoœæ Ignacego na nowe potrzeby, które
mo¿na bêdzie uj¹æ w przepisy przygotowywanych Konstytucji Towarzystwa34 .

2. Kszta³towanie siê charyzmatu Towarzystwa Jezusowego
w zakresie sprawowania w³adzy
Analiza Formu³ pozwala odtworzyæ istotne elementy w pierwotnej strukturze
sprawowania w³adzy w Towarzystwie Jezusowym, które sta³y na stra¿y ochrony
charyzmatu wspólnoty w tej kwestii. W momencie powstawania tej zakonnej wspól32

Por. TAM¯E, p.9, s.17.

33

Obiektywnie trzeba stwierdziæ, ¿e propozycja Formu³y zatwierdzonej przez pap. Juliusza III wprowadza co
najmniej dwie kategorie zakonników w Towarzystwie Jezusowym, a wiêc tych, którzy jako koadiutorzy w
rzeczach duchowych i doczesnych i scholastycy w wyznaczonym przez Konstytucje czasie powinni z³o¿yæ
œluby nie uroczyste oraz tych, którzy za zgod¹ prze³o¿onych otrzymali specjalne pozwolenie na uroczyst¹
formê œlubowania. W swoim czasie przyczyni³o siê to do wprowadzenia zamieszania, które rozwia³ pap.
Grzegorz XIII (1572-1585) wydaj¹c konstytucje apostolskie, najpierw Quanto fructuosius (1 II 1583) i Ascendente Domino (24 V 1584), w których uzna³ za prawdziwych zakonników braci koadiutorów, konwersów, a
wiêc tych cz³onków Towarzystwa Jezusowego, którzy nie sk³adali œlubów uroczystych, lecz tylko proste.
Papie¿ stwierdzi³ urzêdowo, czyni¹c powa¿ny wy³om w dotychczasowej doktrynie kanonicznej, ¿e uroczysty œlub zakonny jest ustanowienia czysto koœcielnego, a wiêc nie nale¿y do istoty stanu zakonnego. Por.
GREGORIUS XIII, Const. Quanto fructuosius, 1 feb. 1583, § 5, w: CIC Fontes, n.150; GREGORIUS XIII, Const.
Ascendente Domino, 25 maii 1584 §18,20, w: CIC Fontes, n.153; Por. J. KA£OWSKI, Ewolucja prawodawstwa koœcielnego dotycz¹cego instytutów zakonnych o œlubach prostych, w: PK 34 (1991) nr 3-4, s.80-81;
Por. Formu³y Instytutu Towarzystwa Jezusowego uznane i zatwierdzone przez papie¿y, w: KTJ, S.17-18.

34

Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.87.
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noty instancj¹ decyzyjn¹ by³ œw. Ignacy Loyola. On wypowiedzia³ pierwsz¹ myœl o
powstaniu nowego dzie³a apostolskiego, od niego pochodzi³a pierwsza wizja, pierwszy zamys³ u³o¿enia wszelkich relacji ludzkich we wspólnocie zwi¹zanej bezpoœrednio z zarz¹dem Towarzystwa i podejmowaniem pionierskich apostolskich dzie³.
Rozwojem Towarzystwa od pierwszych chwil powstania kierowa³ Ignacy, który by³
otwarty na pomoc wspó³braci i faktycznie przez nich wspomagany. Wspó³pracownicy odpowiadali nade wszystko za zapewnienie zachowania i szerzenia pierwotnego charyzmatu35 , który by³ jasno sprecyzowany. Towarzystwo zosta³o ustanowione g³ównie w tym celu, aby zmierza³o do obrony i szerzenia wiary oraz doskonalenia dusz w ¿yciu i nauce chrzeœcijañskiej 36 . Pierwsi cz³onkowie wspólnoty
ignacjañskiej zabiegali o to, by w trudnych i ciê¿kich próbach oraz w nieoczekiwanych doœwiadczeniach nadaæ Towarzystwu takie formy apostolskiego dzia³ania i
wypracowaæ takie struktury skutecznego zarz¹dzania dzie³ami i wspólnot¹, aby
nowa societas37 by³a faktycznie stabilna i z powodzeniem rozprzestrzenia³a siê
po ca³ym œwiecie38 .
Przypomnijmy, ¿e wraz z bull¹ Regimini militantis Ecclesiae z 27 wrzeœnia
1540 roku Towarzystwo Jezusowe otrzyma³o oficjalny status we wspólnocie Koœcio³a Katolickiego. W zatwierdzonym przez papie¿a Paw³a III a póŸniej Juliusza
III tekœcie Formu³y odnajdujemy prawny status Towarzystwa, który gwarantuje tej
nowej wspólnocie prawo do niezale¿nego funkcjonowania. Wspomniana bulla
Paw³a III wprost udziela³a zezwolenia na dzia³anie zgodne z celami Towarzystwa.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ nie ma podstaw, by twierdziæ, ze ustanawia³a jezuitów jako
swoist¹ komórkê w obrêbie kurii papieskiej39 .
W tekœcie Formu³y zamieszczono pierwotn¹ strukturê sprawowania w³adzy i
czuwania nad realizacj¹ dzie³ apostolskich. Bezpoœrednio wskazuje siê na prze³o¿onego generalnego, od którego praktycznie wszystko zale¿y. Takie postawienie
sprawy nie dziwi, bowiem zawsze w pierwszym okresie powstawania konkretnej
wspólnoty zakonnej na za³o¿ycielu spoczywa³ praktycznie obowi¹zek ukszta³towania ca³ej struktury zarz¹dzania wspólnot¹ i dokonanie podzia³u kompetencyjnego.

35

Por. TAM¯E, s.87-88.

36

Por. Formu³y Instytutu Towarzystwa Jezusowego uznane i zatwierdzone przez papie¿y, w: KTJ, S.12. Wydaje siê, ¿e pierwsza czêœæ tego celu odpowiada³a ju¿ faktycznie zdobytemu doœwiadczeniu przez jezuitów,
natomiast druga wyra¿a³a nadziejê na pe³niejsze zaanga¿owanie siê cz³onków Towarzystwa w misjê nawracania niewiernych. Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.114-115.

37

Zgodnie z pierwszym dokumentem u³o¿onym przez Ignacego i wspó³braci podano do zatwierdzenia nazwê
nowej organizacji: Prima Societatis Jesu instituti summa. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e Ignacy i wspó³bracia myœleli po hiszpañsku, a w tym jêzyku nazwa Towarzystwa to Compania [de Jesus], nie maj¹ca dok³adnego
odpowiednika w jêzyku ³aciñskim, wiêc mo¿e dlatego musiano przyj¹æ okreœlenie societas. Por. J. LACUTURE, Jezuici, t.1, Zdobywcy, s.99.

38

Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.87-88.

39

Por. TAM¯E, s.432-433.
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Szczegó³owe uprawnienia i obowi¹zki w zakresie sprawowania w³adzy przez
genera³a jezuitów zosta³y okreœlone w tekœcie Konstytucji. Jednak¿e z przyjmowanej kolejno Formu³y mo¿na wskazaæ, ¿e w gestii prze³o¿onego generalnego znajdowa³a siê w³adza decydowania o okreœleniu i doprecyzowaniu celów wspólnoty, rodzaju podejmowanych prac apostolskich, warunków ¿ycia, rozumienia i praktykowania ewangelicznej rady czystoœci, ubóstwa i pos³uszeñstwa. Równie¿ prze³o¿ony generalny podejmowa³ decyzjê o permanentnej dyspozycyjnoœci wobec postanowieñ Stolicy Apostolskiej, codziennej dyscyplinie zakonnej we wspólnotach, arbitra¿u w rozstrzyganiu spraw spornych w zakonie, przydziale pracy zgodnie z
indywidualnymi mo¿liwoœciami poszczególnych cz³onków Towarzystwa, erygowaniu nowych wspólnot i miejsc pracy apostolskiej i o bezpoœrednich kontaktach z
Ojcem Œwiêtym40 . Przyjête ustalenia zawarte w Formule kszta³towa³y tê specyfikê
sprawowania w³adzy przez pierwszych kilkanaœcie lat, faktycznie a¿ do ukazania
siê Konstytucji drukiem w 1559 roku41 , choæ trzeba zaakcentowaæ, ¿e pierwszy
prze³o¿ony generalny, którym by³ Ignacy Loyola, podejmowa³ na bie¿¹co istotne
decyzje, zwi¹zane bezpoœrednio z bardzo dynamicznym rozwojem Towarzystwa
Jezusowego.
Ju¿ w pierwszej dekadzie powsta³y pierwsze prowincje zakonne jako podstawowe jednostki administracyjne Towarzystwa, podobnie jak by³o u dominikanów,
synów œw. Franciszka czy w innych wspólnotach zakonnych. Po dziesiêciu latach
od powstania Towarzystwa istnia³y ju¿ prowincje portugalska, hiszpañska oraz w
Indiach. Prze³o¿ony generalny zatroszczy³ siê, by ka¿da prowincja mia³a w³asnego prze³o¿onego lub prowincja³a, który jurysdykcyjnie podlega³ bezpoœrednio
Ignacemu. W tym okresie sam genera³ sprawowa³ w³adzê i bezpoœrednio zarz¹dza³
na pozosta³ych terenach, a wiêc we W³oszech, Sycylii, w Niemczech i we Francji42 .
W obrêbie prowincji zak³adano domy Towarzystwa, które zazwyczaj jako prze³o¿onego bezpoœredniego mia³y superiora lub rektora, hierarchicznie podlegaj¹cy
prowincja³owi. W sytuacji kiedy nie by³o prowincja³a, jurysdykcjê sprawowa³ genera³. Znane s¹ przyk³ady, ¿e wspólnoty lokalne mia³y czasami tzw. prze³o¿onego
równoleg³ego (collaterale) – asystenta rektora, który bezpoœrednio podlega³ prowincja³owi. Jednak¿e ta praktyka zosta³a zarzucona43 .
Tak w zarysie jawi³a siê podstawowa struktura sprawowania w³adzy w Towarzystwie Jezusowym. Trzeba przyznaæ, ¿e powy¿szy uk³ad przedstawia siê jako
bardzo prosty i czytelny. W praktyce jednak by³ bardziej skomplikowany poprzez
40

Por. Formu³y Instytutu Towarzystwa Jezusowego uznane i zatwierdzone przez papie¿y, w: KTJ, s.7-11 i 1218; J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.431-435.

41

Por. KTJ, s.6; J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.104.

42

Por. TAM¯E, s.88.

43

O jego szczegó³owych uprawnieniach i zobowi¹zaniach traktuj¹ Konstytucje ignacjañskie. Por. KTJ, 661,
s.222-224; Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.88.
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ustanowion¹ instytucjê tzw. komisarzy, którzy w istocie rzeczy byli bezpoœrednimi
przedstawicielami prze³o¿onego generalnego. W pierwszym okresie Ignacy mianowa³ ich dla kilku prowincji zakonnych i wyposa¿y³ we wszelkie potrzebne uprawnienia kanoniczne, ³¹cznie z mo¿liwoœci¹ anulowania przez nich uprzednio powziêtych przez genera³a nominacji prowincja³ów. Mogli te¿ ingerowaæ w sposób sprawowania w³adzy przez prowincja³a i zmieniaæ b¹dŸ ca³kowicie odwo³ywaæ jego decyzje. Badania historyczne, a wczeœniej jeszcze praktyka ¿ycia wspólnoty ingacjañskiej dowiod³y, ¿e swobodna interpretacja uprawnieñ, jaka mia³a miejsce w dzia³alnoœci niektórych komisarzy, wywo³ywa³a wiele zamieszania, wzajemnych oskar¿eñ i niekorzystnego napiêcia w relacjach osobowych. Dlatego z powy¿szych racji
urz¹d ten zosta³ oficjalnie zniesiony w 1565 roku44 .
W strukturze rz¹dzenia Towarzystwo Jezusowe najbardziej odesz³o od tradycji przyjêtej przez wspólnoty zakonne monastyczne i ¿ebracze przez wyeliminowanie tzw. Kapitu³ 45 , a wiêc regularnych spotkañ danej wspólnoty. Zgromadzeni uczestnicy kapitu³y wybierali prze³o¿onych, a tak¿e ustalali b¹dŸ poddawali
rewizji i korekcie pierwotnie przyjêty plan dzia³ania dla wspólnot lokalnych, prowincji czy nawet ca³ej wspólnoty danego zakonu. W gestii uczestników kapitu³y
le¿a³y równie¿ decyzje dotycz¹ce cz³onków i konkretnych wa¿nych problemów,
czêsto dyscyplinarnych, zwi¹zanych bezpoœrednio ze sprawowaniem w³adzy46 .
W tym kontekœcie warto zaznaczyæ, ¿e œw. Ignacy Loyola przed og³oszeniem
Konstytucji pozwala³ na wybór prze³o¿onych, jednak w póŸniejszym czasie zdecydowanie zarz¹dzi³, by prze³o¿ony generalny mianowa³ prowincja³ów, a z kolei
prowincja³owie by byli odpowiedzialni za nominacje superiorów i rektorów poszczególnych wspólnot lokalnych. Istnia³a równie¿ praktyka, ¿e prze³o¿onych poszczególnych domów móg³ mianowaæ sam genera³. Powy¿sz¹ praktykê faktycznie usankcjonowa³y dopiero Kongregacje Generalne 47 , a wiêc ignacjañski odpowiednik Kapitu³ Generalnych w tradycyjnych wspólnotach zakonnych48 .

44

Por. TAM¯E.

45

Kapitu³a (³ac. Capitulum) to zgromadzenie prze³o¿onych i specjalnie wybranych delegatów zakonnych,
którzy omawiaj¹ sprawy dotycz¹ce ca³ego zakonu, instytutu zakonnego (kapitu³a generalna) lub danej prowincji zakonnej (kapitu³a prowincjalna) i dokonuj¹ wyboru odpowiednich w³adz zakonnych. Por. M. DANILUK
– K. KLUZA, Podrêczna encyklopedia instytutów ¿ycia konsekrowanego, pojêcia, terminy, Instytucje, dokumenty, czasopisma, sigla, s.149.

46

Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.88-89.

47

Por. M. DANILUK – K. KLUZA, Podrêczna encyklopedia instytutów ¿ycia konsekrowanego, s.170.

48

Wed³ug zamys³u œw. Ignacego Kongregacje Generalne mia³y siê zbieraæ bardzo rzadko, np. po œmierci
genera³a, aby wybraæ jego nastêpcê i dla innych szczególnie wa¿nych racji np. dla których genera³ mo¿e
byæ usuniêty ze swego stanowiska. Por. KTJ, p. 677, s.230. Dla przyk³adu mo¿na podaæ, ¿e po œmierci
Ignacego (+1556) I Kongregacja nie mog³a siê zebraæ przez dwa lata z powodu szczególnych okolicznoœci,
a II Kongregacja zebra³a siê w styczniu 1565. Do tej pory odby³y siê dopiero 34 Kongregacje Generalne.
Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.89.
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W tym miejscu warto przytoczyæ podan¹ póŸniej przez Konstytucje motywacjê dla braku zwo³ywania regularnych Kapitu³ Generalnych w Towarzystwie Jezusowym. Jest ona bardzo pragmatyczna; chodzi o to, by oszczêdziæ Towarzystwu
tego trudu i k³opotu, a to z tej racji, ¿e prze³o¿ony generalny utrzymuje permanentn¹ ³¹cznoœæ z ca³ym zakonem osobiœcie lub przez swoich przedstawicieli49 .
Te same racje zastosowano odnoœnie zwo³ywania Kongregacji Prowincjalnych i
lokalnych, jak równie¿ kiedy podejmowano decyzjê w sprawie rezygnacji Towarzystwa ze wspólnej celebracji modlitwy brewiarzowej. Takie tworzenie wspólnoty
zabiera³o zbyt wiele czasu i wymaga³o regularnego odwo³ywania jezuitów od domowych wspólnot i odrywania ich od wyznaczonych codziennych pos³ug i podejmowanych prac apostolskich50 .
Wyeliminowanie przez Ignacego instytucji kapitu³ ze stylu zakonnego dzia³ania jezuitów przyczyni³o siê do historycznego utrwalenia obrazu Towarzystwa jako
zakonnego wojska. Wielu uwa¿a³o, ¿e cz³onkowie Towarzystwa dzia³aj¹ tylko na
rozkaz swoich prze³o¿onych, których uto¿samiano z dowódcami wojskowymi. Ogarniaj¹c jednak ró¿norodnoœæ w dzia³alnoœci jezuitów i czêste ich rozproszenie trzeba stwierdziæ, ¿e powy¿szy styl zarz¹dzania wspólnot¹ przynosi³ oczekiwane owoce. Jeden z badaczy i znawców Towarzystwa stwierdzi³, ¿e dodatkowym motywem istotnie wp³ywaj¹cym na taki model sprawowania w³adzy w nowej wspólnocie by³y czynniki charakterologiczne, kulturowe i koœcielne51 .
Dotychczas do¿ywotnio sprawowali swoje urzêdy tylko Ojciec Œwiêty i opat
we wspólnotach zakonnych monastycznych. Nie uczestniczyli w tym przywileju
np. najwy¿si prze³o¿eni zakonów ¿ebraczych. Genera³ Towarzystwa by³ wybierany do¿ywotnio, jednak po przyjêciu Konstytucji w hierarchii w³adzy podlega³ bezpoœrednio Kongregacji Generalnej, której dekrety zobowi¹zywa³y go do dzia³ania
jako wiernego jej wykonawcê. Prze³o¿ony Generalny mianowa³ bezpoœrednio prowincja³ów i rektorów, którzy jednak nie byli uwa¿ani za jego przedstawiciela, lecz
za osoby zachowuj¹ce w³adzê zgodnie z w³asnym rozeznaniem. Dla jasnoœci trzeba
zauwa¿yæ, ¿e z kolei prowincje Towarzystwa mia³y mniejsz¹ w³adzê samoorganizowania siê ani¿eli np. prowincje w zakonie dominikañskim czy franciszkañskim. Kuratelê nad istotnymi zmianami w prowincjach sprawowa³a Kongregacja
Generalna, bowiem zachowa³a wiêksz¹ w³adzê ni¿ kapitu³y generalne w zakonach ¿ebraczych52 . Taka struktura przyjê³a siê i utrwali³a bardzo szybko, bowiem

49

Por. KTJ, p. 677,s.230. „£¹cznoœæ genera³a z Towarzystwem odbywa siê poprzez listy i osoby, które powinny przybywaæ z prowincji. Jeden delegat winien siê zjawiæ z ka¿dej prowincji przynajmniej co trzy lata, a z
Indii co cztery lata”. TAM¯E, p. 679, s.230.

50

Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.89; Por. S. DECLOUX, Na wiêksz¹ chwa³ê Bo¿¹, s.119-124.

51

Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.89.

52

Por. TAM¯E, s.90.
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Towarzystwo rozwija³o siê dynamicznie nie tylko odnoœnie liczby cz³onków, ale i
co do nowych terenów misyjnego i apostolskiego pos³annictwa53 .
To jednak nastrêcza³o wiele problemów zwi¹zanych z praktyk¹ przyjmowania nowych kandydatów na cz³onków Towarzystwa, jak równie¿ z rzeczywistym
zró¿nicowaniem klasowym poœród cz³onków ignacjañskiej wspólnoty, chocia¿ teoretycznie tak znacznego zró¿nicowania nie zak³adano. Praktyka codzienna, a
zw³aszcza objawiaj¹ce siê wœród cz³onków Towarzystwa braki - szczególnie w
zdolnoœci do budowania wspólnoty tak w ¿yciu, jak i w dzia³aniu, niejako wymog³y
w tej materii korektê wskazañ zawartych w Formule. Zalecenia kierowane do
osób odpowiedzialnych za formacjê zawiera³y ponaglenie, aby zwróciæ baczniejsz¹ uwagê na przeprowadzenie egzaminu dla pragn¹cych wst¹piæ do Towarzystwa; gruntowniej sprawdzaæ tych, którzy odprawiaj¹ ju¿ nowicjat; bardziej zdecydowane i szybsze usuwanie osób, uznanych za niezdatnych lub nieodpowiednich54 . Nie mo¿na zrezygnowaæ z wymagañ, choæby nieustannie ros³o oczekiwanie spo³eczne na podejmowanie wiêkszej liczby dzie³ apostolskich przez Towarzystwo, bowiem w przeciwnym razie mo¿na odkryæ po czasie bardzo negatywne
zjawiska we wspólnocie np. czêœci zakonników nie bêdzie mo¿na powierzyæ wa¿nej misji, czêœæ bêdzie s³abego zdrowia fizycznego i psychicznego55 .
Powa¿nym utrudnieniem w sprawowaniu w³adzy w Towarzystwie Jezusowym
by³o rzeczywiste zró¿nicowanie klasowe cz³onków tej wspólnoty i to zarówno na
p³aszczyŸnie zobowi¹zañ i uprawnieñ, jak i mo¿liwoœci rozwijania osobistych uzdolnieñ, co wczeœniej by³o gwarantowane wskazaniami obowi¹zuj¹cej Formu³y56 .
Bulla Juliusza III Exposcit debitum z 21 lipca 1550 roku wymienia w sk³adzie
osobowym Towarzystwa koadiutorów w rzeczach doczesnych i duchowych, jak
równie¿ tych, którzy za wyraŸn¹ zgod¹ i akceptacj¹ prze³o¿onych bêd¹ mogli
z³o¿yæ uroczyste œluby œwiête57 . Prze³o¿eni przekonali siê, ¿e takie postawienie
sprawy nie przyczynia siê do budowania autentycznej jednoœci, st¹d w motywacjach ascetycznych wskazywali na zdobycie swoistej obojêtnoœci na te zró¿nicowania i nalegali, by wszystkim cz³onkom powierzaæ prace odpowiadaj¹ce ich realnym zdolnoœciom i mo¿liwoœciom.

53

W 1549 r. jezuici byli ju¿ obecni w 22 miastach, choæ dopiero posiadali 7 w³asnych domów. Przyk³adowo w
samym tylko 1552 r. utworzono jedenaœcie kolegiów, byli ju¿ obecni w Japonii i Brazylii, a rok póŸniej formalnie funkcjonowa³o ju¿ w pe³ni 6 prowincji: w Indiach, Portugalii, Kastylii, Aragonii, Brazylii i we W³oszech.
Ignacy nadal by³ bezpoœrednim prze³o¿onym domów rzymskich oraz tych jezuitów, którzy dzia³ali poza prawnie ustanowionymi prowincjami. Por. TAM¯E, S.90-91.
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Por. Formu³y Instytutu Towarzystwa Jezusowego uznane i zatwierdzone przez papie¿y, w: KTJ, p.4, s.9 i
p.4, s.14; J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.103-104.

55

Por. TAM¯E, s.103; Epistolae P. Hieronymi Nadal Societatis Iesu ab anno 1546 ad 1577, 4, s.633-635.
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Por. Formu³y Instytutu Towarzystwa Jezusowego uznane i zatwierdzone przez papie¿y, w: KTJ, p.1, s.7.

57

Por. TAM¯E, p.9, s.17.
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Koadiutorzy doczeœni, którzy byli braæmi, wywodzili siê z rodzin ciesz¹cych
siê spo³ecznym szacunkiem i pewn¹ stabilizacj¹. Byli wœród nich synowie rzemieœlników, ch³opów (w³aœcicieli ziemi), drobnych kupców. Wstêpowali do Towarzystwa posiadaj¹c ju¿ praktyczne uzdolnienia i przygotowanie zawodowe i nosili
siê z zamiarem udoskonalenia swojego fachu. Na placówkach Towarzystwa pracowali jako kucharze, krawcy, ogrodnicy, murarze, stolarze a nawet architekci. W
sposób znacz¹cy faktycznie pomagali w rzeczach doczesnych, których nie mo¿na by³o zbagatelizowaæ, zwa¿ywszy na dynamiczny rozwój Towarzystwa i dzie³
powierzanych zakonowi. W pierwszych dziesiêcioleciach istnienia wspólnoty jezuickiej stanowili a¿ 25 procent sk³adu osobowego Towarzystwa58 . Koadiutorzy
duchowni byli kap³anami, pomagali w sprawach ewangelizacyjnych i apostolskich,
jednak¿e równie¿ cierpieli na skutek wyraŸnej rozbie¿noœci, jaka siê rysowa³a
miêdzy tym, co deklarowano o braterstwie, a pozycj¹ spo³eczn¹ i prawn¹ w Towarzystwie. Wydaje siê, ¿e przyczyn¹ wprowadzonego zró¿nicowania by³a sprawa
formy sk³adanych œlubów œwiêtych. Koadiutorzy zawsze sk³adali œluby proste, zaœ
inni uroczyst¹ profesjê zakonn¹. Koadiutorzy nie mogli zostaæ prze³o¿onymi.
Najbardziej jednak od czêœci wspólnoty Towarzystwa byli odseparowani koadiutorzy doczeœni, bowiem nie posiadali wiêkszego teoretycznego czy formalnego
wykszta³cenia, a Konstytucje wydrukowane w 1559 roku odrzuca³y mo¿liwoœæ zdobycia lub uzupe³nienia przez nich wspomnianego wykszta³cenia59 . Tak wiêc jeœli
ktoœ przy wst¹pieniu do zakonu by³ analfabet¹, takim musia³ pozostaæ.
W poruszanej kwestii sprawowania w³adzy w Towarzystwie trzeba jeszcze
zwróciæ uwagê na miejsce wype³niania tego kanonicznego uprawnienia. Podstawowym miejscem jest dom wspólnoty lub kolegium, w odró¿nieniu od klasztoru
czy konwentu, jak to jest praktykowane w innych wspólnotach zakonnych. Trzeba
tak¿e wskazaæ, ¿e jezuici na pocz¹tku odró¿niali siê od cz³onków innych wspólnot
tym, ¿e ich „najlepszym domem” by³y „pielgrzymki” oraz „misje”, a wiêc podró¿owanie w celach apostolskich60 . Jednak¿e w zewnêtrznym stylu ¿ycia cz³onkowie
Towarzystwa powinni siê dostosowaæ do stylu ¿ycia zacnych kap³anów 61 . Cz³onkowie Towarzystwa Jezusowego podejmuj¹c codzienn¹ dzia³alnoœæ ewangelizacyj-
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Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.101-102.
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„Podobnie i ten, którego przeegzaminowano i pouczono na przysz³ego koadiutora w rzeczach doczesnych
(na brata), tak siê ma oddaæ ca³kowicie sprawom, które s¹ szczególnie zwi¹zane z jego pierwszym powo³aniem, ¿eby dla ¿adnej racji nie stara³ siê przechodziæ ze stopnia koadiutora doczesnego na stopieñ koadiutora duchownego czy scholastyka lub profesa. Pozostaj¹c zaœ na swym stopniu nie powinien zabiegaæ
o wiêksze wykszta³cenie ni¿ to, z którym wst¹pi³ /.../ powinien trwaæ z wielk¹ pokor¹ /.../ wed³ug swego
pierwszego powo³ania”. KTJ, p. 117.
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Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.111.
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„W tym zaœ co dotyczy po¿ywienia, ubrania i innych zewnêtrznych rzeczy, niech naœladuj¹ zwyczajny i
zatwierdzony sposób postêpowania zacnych kap³anów”. Formu³y Instytutu Towarzystwa Jezusowego uznane
i zatwierdzone przez papie¿y, w: KTJ, p.8, s.16.
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n¹, czerpali z przyk³adu Aposto³ów, równie¿ towarzyszy³a im œwiadomoœæ, ¿e zostali pos³ani, by wype³niaæ zadania apostolskie, lecz sami nie traktowali siebie na
równi z Aposto³ami62 . Podejmuj¹c charyzmatyczn¹ dzia³alnoœæ, zachowali szacunek dla sprawuj¹cych w³adzê nad realizacj¹ uprzednio przyjêtych zadañ, jak
równie¿ przejawiali troskê o to, by rodzaj pracy w istotnym stopniu odzwierciedla³
œciœle okreœlone cele nowej wspólnoty, a zw³aszcza przyczyniaæ siê do postêpu
dusz w ¿yciu i nauce chrzeœcijañskiej oraz dla szerzenia wiary 63 .

3. System zarz¹dzania wspólnot¹
Dzisiaj nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e Towarzystwo Jezusowe od samego pocz¹tku mia³o œciœle okreœlone cele czyli zadania, zw³aszcza, ¿e zosta³o powo³ane
po to, by byæ po¿yteczne dla ludu chrzeœcijañskiego i rozwoju wiary. Najpierw te
cele zosta³y okreœlone przez wspomniane ju¿ Formu³y zatwierdzone przez papie¿y Paw³a III i Juliusza III i przez ca³y czas realizowano je w Towarzystwie. Ten
okres wstêpny zosta³ równie¿ wykorzystany na przygotowanie Konstytucji, w których bêdzie mo¿na ostateczne opisaæ cele wspólnoty, charakter pos³annictwa jej
cz³onków, charyzmat i dziedzictwo ukszta³towane ju¿ w dotychczasowej historii
wspólnoty64 . Konstytucje Towarzystwa wydane drukiem w 1559 roku okreœli³y
bardzo skrupulatnie, na czym ma polegaæ miêdzy innymi skuteczny styl zarz¹dzania wspólnot¹ ignacjañsk¹ oraz poda³y ca³¹ prawn¹ strukturê tych instytucji i
osób, które bezpoœrednio czuwaj¹ nad realizacj¹ uprzednio okreœlonych celów65 .
Chodzi³o wiêc o to, by jasno okreœliæ, do czego zmierza Towarzystwo Jezusowe,
co chce osi¹gn¹æ przez swoich cz³onków oraz w jaki sposób bêd¹ realizowaæ
idea³ ¿ycia zakonnego, wyra¿ony w z³o¿onych œlubach œwiêtych66 . Nad realizacj¹
tych wszystkich zamierzeñ mieli czuwaæ w Towarzystwie powo³ani do tego na
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Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.113.
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Formu³y Instytutu Towarzystwa Jezusowego uznane i zatwierdzone przez papie¿y, w: KTJ, p.1, s.7. W
Formule pap. Juliusza III zapisano: ”/.../ Towarzystwa ustanowionego g³ównie w tym celu, ¿eby zmierza³o
do obrony i szerzenia wiary oraz doskonalenia dusz w ¿yciu i nauce chrzeœcijañskiej”. TAM¯E, p.1, s.12.

64

Tak patrzy Koœció³ z perspektywy historii na zadania poszczególnych rodzin zakonnych: „St¹d te¿ wyros³y
niby na drzewie, które siê cudownie i bujnie rozkrzewi³o na roli Pañskiej z danego przez Boga zal¹¿ka,
rozmaite formy ¿ycia samotnego lub wspólnego, rozmaite rodziny zakonne, które pomna¿aj¹ to, co s³u¿y
zarówno po¿ytkowi ich cz³onków, jak i dobru ca³ego cia³a Chrystusowego. Rodziny te bowiem daj¹ cz³onkom swym pomoc polegaj¹c¹ na umocnieniu ich w danym sposobie ¿ycia na wypróbowanej nauce prowadz¹cej do osi¹gniêcia doskona³oœci, na wspólnocie braterskiej w s³u¿bie Chrystusowej i na umocnionej
przez pos³uszeñstwo wolnoœci, tak i¿ mog¹ oni bezpiecznie wype³niaæ œluby zakonne i zachowywaæ je
wiernie oraz czyniæ radoœnie postêpy na drodze mi³oœci”. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Konstytucja dogmatyczna o
Koœciele Lumen gentium, n.44, w: SWIIKDD, s.149.
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Por. R. BERNINI, Consacrati a Dio Solo. Catechismo della vita religiosa, s.269; G. GHIRLANDA, Il diritto nella
Chiesa mistero de comunione. Compendio di diritto ecclesiale, s.179 nn.
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Por. J. KA£OWSKI, Konstytucje jako zabezpieczenie celu i zadañ Instytutów ¯ycia Konsekrowanego, w: PK
36(1993), nr 3-4, s.6-7;
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podstawie prawa koœcielnego urzêdnicy i instytucje zakonne, tym bardziej, ¿e
zatwierdzona wczeœniej Formu³a gwarantowa³a tej wspólnocie prawo do niezale¿nego funkcjonowania, a bulla papie¿a Paw³a III i Juliusza III stanowi³a niejako
faktyczne zezwolenie na koœcielne dzia³anie67 . Jezuici mogli bez przeszkód g³osiæ kazania i spe³niaæ pos³ugê sakramentaln¹ oraz cieszyli siê przywilejem egzempcji, który wynika³ z bulli Paw³a III Regimini militantis Ecclesiae z 27 wrzeœnia
1540 roku68 , a któremu towarzyszy³a swoista dwuznacznoœæ. Towarzystwo z jednej strony broni³o prawowitego charakteru episkopatu, hierarchii i kanonicznego
statusu Koœcio³a oraz beneficjów, a z drugiej strony wspólnota jezuitów z nieugiêt¹ i oficjaln¹ opcj¹ przeciwstawia³a siê przyjmowaniu dla swoich cz³onków godnoœci koœcielnych i beneficjów69 .
W zamyœle œw. Ignacego i pierwszych jezuitów tworzenie i utrwalanie nowego porz¹dku prawnego w kierowaniu wspólnot¹ konsekrowan¹ mia³o byæ bezpoœrednim uczestniczeniem w prawdziwej reformie Koœcio³a, która w istocie polega
na przemianie pojedynczej osoby poprzez spowiedŸ, codzienny rachunek sumienia, Komuniê œw., i osobiste przyjêcie nauki objawionej, pog³êbion¹ œwiadomoœæ
nowego porz¹dku prawnego i kanonicznego w Koœciele, który jednak bardzo powoli, czasem w ogniu trudnoœci i przeciwnoœci, zjednywa³ sobie coraz liczniejszych zwolenników70 . Wydaje siê zatem, ¿e dla zrozumienia istotnego zamys³u
67

Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.432.
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Jest to równie¿ wspó³czesna praktyka Koœcio³a, bowiem „maj¹c na uwadze wiêksze dobro instytutów oraz
troskê o zabezpieczenie potrzeb apostolatu, Papie¿, na mocy swego prymatu obejmuj¹cego ca³y Koœció³,
mo¿e ze wzglêdu na wspólny po¿ytek wyjmowaæ instytuty ¿ycia konsekrowanego spod kierownictwa ordynariuszy miejsca i poddawaæ je tylko sobie lub innej w³adzy koœcielnej”. KPK kan. 591. Por. P. LOMBARDIAJ.I. ARRIETA, Codice di diritto canonico. Edizione bilinque commentata, vol.I, s.446; H. SCHWENDENWEIN,
Das neue Kirchenrecht. Gesamtdarstellung, s.259.
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Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.433.

70

Nie wszyscy od pocz¹tku ufali jezuitom. Przyk³adowo wspomnieæ trzeba trudnoœci we Francji, które s¹
przyk³adem wolnej ewolucji w kwestii reformy Koœcio³a i zaproponowanej przez Ignacego Loyolê nowej
drogi dla ¿ycia zakonnego: „1 XII 1554 r. teologowie og³osili swoje potêpienie /dla Towarzystwa/, które w
znacznym stopniu powtarzali zarzuty podniesione przez bpa du Bellaya: nazwa Towarzystwa jest arogancka; jezuici interpretuj¹ swoje œluby ubóstwa, czystoœci i pos³uszeñstwa w niedopuszczalny sposób; porzucili wszystkie zwyczaje ¿ycia zakonnego; ich przywileje naruszaj¹ duszpasterskie prawa biskupów, proboszczów, uniwersytetów oraz innych zakonów. Dokument koñczy³ siê stwierdzeniem: „Towarzystwo to
wydaje siê stanowiæ zagro¿enie dla wiary, zak³ócaæ spokój w Koœciele, mieæ destruktywny wp³yw na ¿ycie
monastyczne i bêdzie przyczyn¹ spustoszenia raczej ni¿ zbudowania”. Por. TAM¯E, s. 437. Francuskie
œrodowiska koœcielne podobnie reagowa³y np. podczas ratyfikacji w parlamencie francuskim listu-aprobaty
królewskiej dla Zgromadzenia Misji œw. Wincentego à Paulo 4 IV 1631 roku. Zdecydowanymi przeciwnikami ratyfikacji byli proboszczowie Pary¿a, którzy za poœrednictwem swego syndyka z³o¿yli w parlamencie
protest. Domagali siê, by nowe zgromadzenie spe³ni³o trzy warunki: 1 – aby misjonarze zrzekli siê wszelkich zajêæ w parafiach i koœcio³ach miejskich ca³ego królestwa; 2 – aby nie mogli wchodziæ do ¿adnego
koœcio³a bez upowa¿nienia biskupa i bez zgody proboszcza, oraz by nie spe³niali swoich funkcji w godzinach sta³ych nabo¿eñstw i zwyczajnych dzia³añ duszpasterskich; 3 – aby porzucili wszelk¹ nadziejê na
otrzymanie jakiegokolwiek wynagrodzenia za g³oszenie kazañ, czy to ze strony beneficjum, czy te¿ ze
strony wiernych. Te wymagania motywowano ca³¹ list¹ nieuzasadnionych podejrzeñ”. L. MEZZADRI – J.M.
ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t.1. Od za³o¿enia do koñca XVII wieku (1625-1697), Kraków 1995,
s.59-60; Zob. SAINT VINCENT de Paul, Correspondance, Entretiens, Documents. Edition publiee et annotee
par Pierre Coste, t. XIII, s.233; Por. W. WENZ, Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia
Misji Wincentyñskiej do powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.153.
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œw. Ignacego Loyoli w zakresie naprawy Koœcio³a i ewangelizowania œwiata, kwestia sprawowania w³adzy we wspólnocie zakonnej jest pos³ug¹ s³u¿ebn¹ i dlatego
musia³a byæ klarownie opracowana. Styl rz¹dzenia, podzia³ funkcji zarz¹dzania
wspólnot¹ i odpowiedzialnoœæ ka¿dego zakonnika za powierzone dzie³o, warunkowa³ harmonijny rozwój Towarzystwa i podejmowanych prac.
W pracy nie podejmê siê omówienia ca³ych Konstytucji Towarzystwa Jezusowego lecz ograniczê siê do spraw ogólnych, a przede wszystkim do interesuj¹cej mnie kwestii sprawowania w³adzy, bowiem wspomniane Konstytucje w kolejnych dziesi¹tkach lat sta³y siê wzorcowe dla powstaj¹cych nowych wspólnot zakonnych i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego71 .
Pierwsze prace nad zawartoœci¹ Konstytucji rozpoczê³y siê przed 1549 ro72
kiem . Ju¿ wtedy obowi¹zuj¹ca od kilku lat Formu³a nakazywa³a opracowanie
konstytucji, które pomog¹ dobrze zarz¹dzaæ Towarzystwem. Przygotowywany od
tego roku zbiór nazwany jako Regu³y wspólne zosta³ zainspirowany przez dyrektywy jakie Ignacy zredagowa³ maj¹c na uwadze dyscyplinê zakonn¹ profesów
mieszkaj¹cych w Rzymie. Zosta³y przyjête przez wiele wspólnot, bowiem jako
normy by³y konkretne i jasne, okreœla³y te¿ jezuicki styl ¿ycia. Oparte by³y na
praktyce i doœwiadczeniu ¿ycia wspólnego, powstawa³y jako odpowiedŸ na proœby wielu pierwszych prze³o¿onych o podanie wskazówek dotycz¹cych realizacji
zamierzeñ i celów nowej wspólnoty73 . W toku prac Ignacy i jego wspó³pracownicy
korzystali z regu³ i konstytucji innych zakonów. W tekœcie konstytucji zamierzano
omówiæ istotne dla dzia³ania wspólnoty zagadnienia, do³¹czono równie¿ tzw. deklaracje, które precyzowa³y nieomal wszystkie zasady, które z kolei nada³y konstytucjom elastycznoœæ, pozostaj¹c¹ w zgodzie z misyjnym charakterem ignacjañskiej wspólnoty74 . W po³owie 1550 roku zosta³ przygotowany pierwszy ca³oœciowy tekst Konstytucji, póŸniej w³asnorêcznie poprawiony przez œw. Ignace-
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Por. J. KA£OWSKI, ¯ycie braterskie we wspólnocie, s.128-129.
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W latach 1546-1547 Ignacy zakoñczy³ pracê nad tekstem Egzaminu, który by³ pomyœlany jako wstêp do
Konstytucji. Zawiera on treœæ któr¹ powinien rozwa¿yæ wstêpuj¹cy do Towarzystwa, jak równie¿ pytania,
wed³ug których Towarzystwo powinno przebadaæ kandydata przed podjêciem decyzji, czy dan¹ osobê
przyj¹æ. Por. tekst opublikowany w: KTJ, p.1-133, s.21-59; Por. C. DE DALMASES, Cz³owiek, który widzia³
wszystko. Ignacy Loyola, ¿ycie i dzie³o, s.235.

73

Prace nad tekstem Konstytucji sta³y siê bardzo dynamicznie prowadzone od momentu, kiedy sekretarzem
Towarzystwa w 1547 roku zosta³ o. Polanco, który w rok póŸniej zredagowa³ seriê tzw. Dwunastu œrodków,
które pomagaæ maj¹ Towarzystwu do lepszego osi¹gniêcia jego celu. Ten tekst mo¿na uwa¿aæ za wstêpny
projekt Konstytucji. Por. C. DE DALMASES, Cz³owiek, który widzia³ wszystko. Ignacy Loyola, ¿ycie i dzie³o,
s.239; Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.509.
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Por. TAM¯E, s.505-506.
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Mo¿na naliczyæ ok. 220 poprawek. Ignacy poprawi³ jakieœ s³owo, czasem ca³e zdanie, zdecydowa³ siê na
opuszczenie paragrafu albo zaproponowa³ ró¿nego rodzaju uwagi. W 1552 roku tekst podstawowy by³ ju¿
gotowy, chocia¿ Ignacy doskonali³ Konstytucje a¿ do œmierci. W ocenie jego wspó³pracowników (Laynez i
Nadal) w chwili œmierci Ignacego tekst by³ ju¿ ostateczny i prace nad tym dzie³em zakoñczone. Por. C. DE
DALMASES, Cz³owiek, który widzia³ wszystko. Ignacy Loyola, ¿ycie i dzie³o, s.240.
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go75 . Warto ju¿ na pocz¹tku wskazaæ, ¿e Konstytucje wyraŸnie zobowi¹zywa³y do
zachowania cnoty umiarkowania, jako zasady stosowanej w ¿yciu wspólnoty i w
interpretacji przyjêtego tekstu, unikaj¹c postawy rygoryzmu lub skrajnego rozluŸnienia76 . Tekst Konstytucji zosta³ zatwierdzony w 1558 roku podczas pierwszej
Kongregacji Generalnej Towarzystwa77 , posiada³ formaln¹ prawn¹ strukturê, sk³ada³
siê z dziesiêciu czêœci podzielonych na rozdzia³y. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e przyjêty
tekst w znacznie mniejszym stopniu by³ jedynie zbiorem kanonicznych i dyscyplinuj¹cych zakonnika rozporz¹dzeñ, natomiast w g³êbszym znaczeniu by³ traktowany jako próba wyra¿enia duchowej m¹droœci78 . Konstytucje celowo zosta³y tak
skonstruowane, aby towarzyszy³y cz³onkom Towarzystwa od momentu wst¹pienia do podjêcia i realizacji apostolskich dzie³. Autorzy zak³adali, ¿e u korzystaj¹cego z tekstu Konstytucji nast¹pi psychologiczny i duchowy rozwój, któremu pragn¹ s³u¿yæ podaj¹c istotne wskazania, jak najbardziej w³aœciwe dla ró¿nych etapów ¿ycia jezuity, a wiêc dla pocz¹tkuj¹cych, jak równie¿ celowe dla odpowiedzialnych i dojrza³ych cz³onków Towarzystwa79 .
Analizuj¹c treœæ i strukturê Konstytucji ³atwo zauwa¿yæ to, co ró¿ni zaprezentowane dzie³o od regu³ i konstytucji innych zakonów. W Konstytucjach Towarzystwa ukazano orientacjê w kierunku pe³nienia celu i zadañ, podjêtych przez
wspólnotê oraz zwrócono uwagê na warunki, w których ka¿dy cz³onek wspólnoty

76

„Umiar w pracach tak umys³owych jak i fizycznych, a tak¿e w Konstytucjach, które nie sk³aniaj¹ siê do
¿adnej krañcowoœci, ani surowoœci, ani rozluŸnienia aby tak lepiej mog³y byæ zachowane, wielce pomo¿e
do trwania i zachowania w dobrym stanie ca³ego cia³a Towarzystwa”. KTJ, p. 822, s.277.

77

Zebra³a siê w celu wyboru nowego genera³a, a wiêc nastêpcy œw. Ignacego. „Chocia¿ to ca³kowicie i a¿
nadto wystarcza³o, ¿ebyœmy z szacunkiem przyjêli Konstytucje, to jednak aby one jeszcze bardziej utkwi³y
w naszych sercach, Kongregacja Generalna dope³ni³a ostatniego aktu, kiedy w ubieg³ym roku 1558 ca³e
Towarzystwo zebra³o siê w Rzymie dla wyboru nowego Prze³o¿onego Generalnego w miejsce zmar³ego
Ojca naszego Ignacego. Gdy po dokonaniu wyboru w sposób nale¿yty i œwiêty poddano Konstytucje ocenie
ca³ej Kongregacji Generalnej, przyjê³a je ona z wielkim szacunkiem i jednog³oœnie z radoœci¹ zatwierdzi³a.
Zosta³ wtedy zatwierdzony egzemplarz Konstytucji odpisany z autografu Ojca naszego Ignacego; a poniewa¿ napisa³ go Ojciec po hiszpañsku, poleci³a Kongregacja Generalna œwie¿o wybranemu Ojcu Genera³owi i jeszcze kilku innym, których uznano za odpowiednich, staranie i sporz¹dzenie przek³adu na jêzyk
³aciñski”. PRZEDMOWA do pierwszego wydania Konstytucji, w: KTJ, s.2; Por. C. DE DALMASES, Cz³owiek,
który widzia³ wszystko. Ignacy Loyola, ¿ycie i dzie³o, s.240.

78

Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.507. Potwierdza to sam œw. Ignacy, kiedy przedstawi³ metodê przygotowywania poszczególnych norm w Konstytucjach. „Sposób postêpowania podczas uk³adania Konstytucji by³ taki, ¿e codziennie odprawia³ Mszê œw. i przedstawia³ Bogu dany punkt, nad którym wtedy pracowa³,
i modli³ siê w tej sprawie. A zawsze modli³ siê i odprawia³ Mszê œw. ze ³zami.” Opowieœæ Pielgrzyma 101, w:
IGNACY LOYOLA, Pisma wybrane, t. I, s.172-232. Podczas pracy mia³ widzenia, czyni³ zapiski, które póŸniej
zniszczy³. C. DE DALMASES, Cz³owiek, który widzia³ wszystko. Ignacy Loyola, ¿ycie i dzie³o, s.240-241; Por.
G. PITTAU, Rz¹dy duchowe wed³ug charyzmatu ignacjañskiego, s.44.

79

Konstytucje towarzysz¹ od momentu przyjêcia do Towarzystwa a¿ do w³¹czenia cz³onka w misjê apostolsk¹. To jest treœci¹ pierwszych siedmiu czêœci (1 – przyjmowanie; 2 – dymisje; 3 – formacja duchowa; 4 –
formacja intelektualna oraz apostolstwo kolegiów i uniwersytetów; 5 – ostateczne wcielenie do Towarzystwa; 6 – ¿ycie osobiste przyjêtych do Towarzystwa z wyraŸnym akcentem na œluby œwiête; 7 – misja, a
wiêc pos³anie do apostolskich zadañ). Por. G. PITTAU, Rz¹dy duchowe wed³ug charyzmatu ignacjañskiego,
s.45-46.
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mo¿e osi¹gn¹æ zbawienie i w³asn¹ doskona³oœæ. W tym kierunku posz³y póŸniejsze wypowiedzi Koœcio³a, jak równie¿ wspó³czeœnie obowi¹zuj¹ce prawo80 .
a) Uprawnienia Kongregacji Generalnej
Konstytucje Towarzystwa Jezusowego dziel¹ siê na dziesiêæ czêœci81 . W niniejszym opracowaniu odniosê siê do trzech ostatnich, bowiem one dotycz¹
bezpoœrednio kwestii sprawowania w³adzy w Towarzystwie, co wiêc realizuje siê
ustawowo przez instytucjê kongregacji generalnej (VIII), kanoniczne uprawnienia
prze³o¿onego generalnego (IX) oraz sposób zachowania ca³ego Towarzystwa w
dobrym stanie (X).
Kongregacja generalna stanowi w Towarzystwie najwy¿szy organ prawodawczy i od samego pocz¹tku by³a uwa¿ana za bardzo istotny czynnik jednoœci ca³ej
wspólnoty ignacjañskiej82 . W Konstytucjach zosta³a podana racja, dla której kongregacja generalna nie powinna byæ zwo³ywana regularnie83 , bowiem prze³o¿ony
generalny dziêki ³¹cznoœci, jak¹ utrzymuje z ca³ym Towarzystwem, i za pomoc¹
swego otoczenia oszczêdzi w miarê mo¿noœci tego trudu i k³opotu ca³emu Towarzystwu84 . Jednak¿e wskazano wyraŸnie na sytuacje, które koniecznie zobowi¹zuj¹ do zwo³ania kongregacji generalnej. Chodzi zatem o dokonanie wyboru
prze³o¿onego generalnego czy to po œmierci poprzednika, czy te¿ dla jakiejœ z
tych przyczyn, dla których genera³ mo¿e byæ usuniêty ze swego stanowiska85 .
Druga okolicznoœæ zachodzi wówczas, gdy trzeba podj¹æ istotnie perspektywiczn¹ decyzjê wielkiej wagi. Tak¹ decyzj¹ jest koniecznoœæ likwidacji lub przeniesienia kolegiów, domów Towarzystwa, czy te¿ pilne omówienie wyj¹tkowo trudnych
spraw dotycz¹cych ca³ego Towarzystwa lub podjêcia dzia³añ apostolskich86 . De-

80

„Wszyscy powinni wiernie zachowywaæ myœl i zamierzenia za³o¿ycieli, zatwierdzone przez kompetentn¹
w³adzê koœcieln¹, dotycz¹ce natury, celu, ducha i charakteru instytutu, jak równie¿ zdrowych jego tradycji,
co stanowi dziedzictwo tego¿ instytutu”. KPK, KAN. 578; „Dla lepszej ochrony w³asnego powo³ania oraz
identycznoœci poszczególnych instytutów, kodeks fundamentalny, czyli konstytucje ka¿dego instytutu, oprócz
tego, co nakazuje zachowaæ kan. 578, powinny zawieraæ tak¿e normy fundamentalne odnoœnie zarz¹dzania instytutem i dyscypliny cz³onków, w³¹czenia cz³onków oraz ich formacji, jak równie¿ przedmiotu podejmowanych œwiêtych zobowi¹zañ. Kodeks ten jest zatwierdzany przez kompetentn¹ w³adzê koœcieln¹ i tylko
za jej zgod¹ mo¿e byæ zmieniony”. KPK, KAN. 587 § 1-2; Por. J. KA£OWSKI, Konstytucje i inne zbiory prawne
instytutów ¿ycia konsekrowanego wed³ug Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., w: PK 29(1986) nr 12, s.153.

81

KTJ, p.134-827, s.60-279; Por. G. PITTAU, Rz¹dy duchowe wed³ug charyzmatu ignacjañskiego, s.45-46.

82

Por. KTJ, p.655-676, s.220-299.

83

W tekœcie Konstytucji znajduje siê jednak propozycja, aby zwo³ywaæ kongregacjê generaln¹ co trzy lub co
szeœæ lat. Por. TAM¯E, p.678, s.230.

84

Por. TAM¯E, p.677, s.230. „£¹cznoœæ genera³a z Towarzystwem odbywa siê poprzez listy i osoby, które
powinny przybywaæ z ka¿dej prowincji”. TAM¯E, p.679, s.230; Por. C. DE DALMASES, Cz³owiek, który widzia³
wszystko. Ignacy Loyola, ¿ycie i dzie³o, s.245.

85

KTJ, p. 677, s.230.

86

TAM¯E, p.680, s.231.
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cyzjê wi¹¿¹c¹ o zwo³aniu kongregacji generalnej podejmuje wiêkszoœci¹ g³osów
prze³o¿ony generalny lub wyj¹tkowo asystenci genera³a, prowincja³owie i prze³o¿eni miejscowi. Wtedy prze³o¿ony generalny nie powinien oponowaæ, lecz winien
na takie dzia³anie chêtnie siê zgodziæ87 i zadbaæ, by kongregacja odby³a siê z
wielk¹ starannoœci¹. Ka¿de zwo³anie kongregacji mo¿e byæ bardzo pomocne i
owocne dla Towarzystwa, bowiem jej obrady pomagaj¹ we w³aœciwym rozstrzyganiu istotnych spraw, mo¿na g³êbiej je poznaæ, jak równie¿ i dlatego, ¿e kongregacja gromadzi zazwyczaj najwybitniejszych przedstawicieli wspólnoty, których
zdanie mo¿e byæ bardzo pomocne88 .
Uczestnikami kongregacji generalnej mog¹ byæ tylko profesi i wybrani koadiutorzy, którzy bêd¹ mogli przybyæ bez przeszkód89 . Zobowi¹zuj¹c¹ w tej materii decyzjê podejmuje prze³o¿ony generalny lub ci, którzy z mocy prawa zwo³uj¹
w ramach prowincji i wybieraj¹ delegatów na kongregacjê generaln¹. Przyjêto
podstawow¹ zasadê, ¿e ka¿d¹ prowincjê mo¿e reprezentowaæ trzech delegatów,
zarówno w kongregacji generalnej, której uczestnicy wybieraæ bêd¹ genera³a, jak
równie¿ kiedy rozwa¿aæ bêd¹ istotne sprawy tycz¹ce jego osoby90 . Równie¿ w
tym miejscu Konstytucji znajdujemy praktyczne wskazania odnosz¹ce siê do
zwo³ania kongregacji prowincjalnych91 , które zawsze musz¹ poprzedzaæ obrady
kongregacji generalnej, zw³aszcza zwo³ywanej z racji wyboru genera³a lub omawiania spraw zwi¹zanych z jego osob¹. Delegatami na kongregacjê generaln¹ w
innych sprawach maj¹ byæ prowincja³ i wybrani przez niego delegaci, zgodnie z
aktualn¹ zgod¹ genera³a. W czasie kongregacji dla wyboru genera³a g³os czynny
i bierny maj¹ tylko ci, którzy z³o¿yli cztery œluby uroczystej profesji92 . W³adzê
zwo³ania kongregacji generalnej dla wyboru nowego genera³a, po œmierci poprzednika, zachowuje wikariusz wyznaczony przed œmierci¹ przez genera³a, zazwyczaj jego najbli¿szy wspó³pracownik. On zwo³uje Towarzystwo, wyznacza czas i
miejsce obrad kongregacji generalnej93 .

87

TAM¯E, p.681, s.231.

88

Por. TAM¯E, p.679, s.230-231.

89

Zgodnie z Konstytucjami nie powo³uje siê do grona uczestników kongregacji generalnej chorych, rekonwalescentów, przebywaj¹cych w krajach bardzo odleg³ych, jak równie¿ tych, którzy aktualnie zajmuj¹ siê
sprawami wielkiej wagi i nie mog¹ tych spraw opuœciæ bez wiêkszej szkody. Por. TAM¯E, p.682, s.232; Por.
C. DE DALMASES, Cz³owiek, który widzia³ wszystko. Ignacy Loyola, ¿ycie i dzie³o, s.245.

90

Por. KTJ, p.682, s.232.

91

Na kongregacjê generaln¹ „przybyæ powinien sam prowincja³ z dwoma wybranymi do tej funkcji na kongregacji prowincjalnej, która winna siê odbyæ w tym celu w poszczególnych prowincjach przed kongregacj¹
generaln¹. Uczestniczyæ w niej bêd¹ z prawem g³osu wszyscy profesi prowincji, którzy bêd¹ mogli przybyæ,
prze³o¿eni domów i rektorzy kolegiów oraz prokuratorzy albo te¿ ci, których wyœl¹ w swoim imieniu jako
zastêpców”. TAM¯E.

92

Por. TAM¯E, p.683, s.233.

93

Por. TAM¯E, p.687, s.234. Inne sytuacje zosta³y skrupulatnie opisane w p. 688-689.
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Miejsce obrad kongregacji generalnej, zwo³anej w sprawach nie zwi¹zanych
z wyborem prze³o¿onego, wyznacza wed³ug uznania genera³, zaœ Towarzystwo
winno dokonaæ wyboru nowego prze³o¿onego w Rzymie94 . Powinno to dokonaæ
siê w okresie 5-6 miesiêcy od daty og³oszenia listu w tej sprawie, zaœ w innych
decyduje genera³95 .
W Konstytucjach dok³adnie zredagowano obowi¹zuj¹c¹ w Towarzystwie procedurê wyboru prze³o¿onego generalnego96 , jak równie¿ teoretycznie podano scenariusz zachowañ na wypadek zaistnienia innych okolicznoœci w toku wyboru genera³a. Jest to procedura œcis³a, któr¹ nale¿y uznaæ jako zabezpieczenie Towarzystwa przed ludzkim sposobem dzia³ania97 . Wyznaczono tak¿e dok³adnie procedurê odbywania kongregacji generalnych, które bêd¹ zwo³ywane w Towarzystwie, gdy chodzi o sprawy istotne, lecz inne ni¿ sam wybór prze³o¿onego generalnego. Przyjête ustalenia odnosz¹ siê do czasu i toku obrad, praktyk i aktów
pobo¿noœci w czasie kongregacji, zwiêz³ej komunikacji uczestników w sprawach
Towarzystwa, z zachowaniem zakonnej precedencji98 . Podano te¿ sposób rozstrzygania w kwestiach spornych, okreœlono w tej materii zakres uprawnieñ definitorów oraz wskazano na koniecznoœæ promulgacji zarz¹dzeñ i statutów, ustanowionych w czasie kongregacji generalnej dla powszechnego zachowania, zaœ w
sprawach, których rozpowszechnianie zosta³o zakazane, zobowi¹zano uczestników do zachowania tajemnicy99 .
Kongregacja generalna zachowa³a do dzisiaj w Towarzystwie Jezusowym
pe³niê w³adzy ustawodawczej, z³o¿ona jest zawsze z przedstawicieli profesów z
czterema œlubami, zwo³ywana zazwyczaj z chwil¹ œmierci genera³a lub dla rozstrzygniêcia bardzo wa¿nych spraw wspólnoty zakonnej. Na przestrzeni 450 lat
odby³y siê 34 kongregacje generalne100 .

94

Por. TAM¯E, p.690, s.236. Konstytucje okreœlaj¹ dok³adnie dzia³ania jakie maj¹ towarzyszyæ okolicznoœciom
poprzedzaj¹cym zwo³anie kongregacji generalnej w poszczególnych prowincjach i domach Towarzystwa,
zwracaj¹ uwagê nie tylko na koniecznoœæ podjêcia dzia³añ prawnych lecz i na to, ¿e istotnym jest równie¿
wymiar duchowo-ascetyczny towarzysz¹cy przygotowaniom do wyboru prze³o¿onego generalnego w Towarzystwie Jezusowym. Por. TAM¯E, p.692-693, s.236-237.

95

Por. TAM¯E, p.691, s.236.

96

Por. TAM¯E, p.694-698, s.237-239; Por. P. ARRUPE, Ludzie dla innych, s.92-110.

97

O wyj¹tkowych sytuacjach stanowi¹ KTJ, p.700-710, s.239-242.

98

Por. TAM¯E, p.711-714, s.243-244.

99

Por. TAM¯E, p.715-718, s.244-245.

100

Por. L. GRZEBIEÑ, Jezuici, w: Encyklopedia Katolicka, t. VII, kol.1256. Obecnie na szczeblu ka¿dej prowincji
zwo³ywana jest kongregacja prowincjalna, dawniej mogli w niej uczestniczyæ tylko cz³onkowie okreœleni
wprost przez prawo w³asne (prowincja³, prze³o¿eni domów mianowani przez genera³a, ekonom prowincji i
najstarsi profesi z czterema œlubami) w liczbie ok. 40-50 osób. Po Soborze Watykañskim II w sk³ad kongregacji prowincjalnej wchodzi 40 cz³onków wybranych przez wszystkich zakonników danej prowincji po ostatecznych œlubach. Po³owê z nich musz¹ stanowiæ profesi, nastêpnie koadiutorzy duchowni i najwy¿ej 5
braci koadiutorów doczesnych. Por. TAM¯E.
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b) Urz¹d prze³o¿onego generalnego
Czêœæ dziewi¹ta Konstytucji Towarzystwa Jezusowego jest w ca³oœci poœwiêcona osobie i instytucji prze³o¿onego generalnego, który sprawowa³by pieczê nad
ca³¹ wspólnot¹ ignacjañsk¹, nale¿ycie ni¹ zarz¹dza³ oraz troszczy³ siê o sta³y
wzrost wspólnoty101 . We wspólnocie zakonnej jezuitów urz¹d ten bêdzie spe³niany do¿ywotnio102 . Decyzja ta zosta³a sugestywnie i szczegó³owo uzasadniona103 .
Istotnym dowodem stanowi¹cym o woli dokonania przez Towarzystwo Jezusowe odpowiedzialnego wyboru prze³o¿onego generalnego s¹ te przepisy Konstytucji, które wprost okreœlaj¹ koniecznoœæ posiadania nale¿ytych kwalifikacji
przez pe³ni¹cego ten urz¹d104 . Wszyscy biografowie s¹ zgodni co do tego, ¿e
Ignacy Loyola wskazuj¹c wprost na przymioty, jakie powinien posiadaæ prze³o¿ony generalny, w sposób zapewne niezamierzony nakreœli³ autoportret105 .
Pierwszym wewnêtrznym przymiotem genera³a winno byæ jego g³êbokie
zjednoczenie i za¿y³oœæ z Bogiem w modlitwie i wszystkich dzia³aniach106 , nastêpnie winien byæ cz³owiekiem pe³nym cnót, zw³aszcza odznaczaæ siê mi³oœci¹
oraz prawdziw¹ pokor¹, aby byæ wzorem dla wszystkich cz³onków Towarzystwa107 .
Prze³o¿ony generalny ma byæ wolny od wszelkich nieuporz¹dkowanych przywi¹zañ108 , powinien w pos³ugiwaniu umiejêtnie ³¹czyæ prawoœæ i konieczn¹ surowoœæ
z dobroci¹ i ³agodnoœci¹109 , jak równie¿ winien odznaczaæ siê wspania³omyœlno-

101

Por. TAM¯E, p.719, s.246; Por. C.
dzie³o, s.246.

102

W Konstytucjach znajduje siê œlad sugestii, i¿ prze³o¿ony generalny móg³by byæ jednak wybrany, by rz¹dziæ zakonem przez okreœlony czas. Wskazano zdecydowanie na opcjê do¿ywotnich rz¹dów prze³o¿onego
generalnego. Por. KTJ, p.719, s.246.

103

Przytoczone racje to: - wymierne dobro i stabilnoœæ Towarzystwa, wiêksze owoce apostolskich dzie³ i prac,
mniejsza liczba zwo³ywanych kongregacji generalnych, oddalenie okazji do pogoni za zaszczytami, wiêkszy obiektywizm w wyborze odpowiedniego profesa na ten urz¹d, wiêksze korzyœci z do¿ywotnich rz¹dów,
zdobycie wiêkszej powagi i znaczenia dla tego urzêdu, pe³niejsza znajomoœæ urzêdu i pos³uguj¹cego, rzadka koniecznoœæ zwo³ywania kongregacji generalnej. Por. TAM¯E, p.720-722, s.246-247.

104

Por. TAM¯E, p.723, s.247-248.

105

Por. C. DE DALMASES, Cz³owiek, który widzia³ wszystko. Ignacy Loyola, ¿ycie i dzie³o, s.246; Por. G. PITTAU,
Rz¹dy duchowe wed³ug charyzmatu ignacjañskiego, s.60-61; Przymioty genera³a œwiadczyæ maj¹ o jego
doskona³oœci wobec Boga, jak równie¿ wymownie pomagaj¹ mu w udoskonaleniu jego mi³oœci, dzia³añ
rozumowych i dóbr zewnêtrznych. Por. KTJ, p.724, s.248.

106

Dziêki tej dyspozycji bêdzie móg³ od Boga wypraszaæ dla Towarzystwa obfity udzia³ w Jego darach i ³askach, zw³aszcza w czasie apostolskiego pos³ugiwania. Por. TAM¯E, p.723, s.247-248.

107

Por. TAM¯E, p.725, s.248.

108

Ta wolnoœæ staje siê gwarancj¹, ¿e s¹dy i decyzje genera³a (decyzje rozumu) bêd¹ obiektywne, wolne od
uprzedzeñ i sugestii innych, a w zewnêtrznym zachowaniu wobec wszystkich bêdzie opanowany, zaœ
swoim s³owem bêdzie budowa³ cz³onków Towarzystwa, dla których powinien byæ wzorem i zwierciad³em.
Por. TAM¯E, p.726, s.248.

109

Takie usposobienie ma gwarantowaæ genera³owi sta³oœæ i wiernoœæ w postêpowaniu, do którego jest wewnêtrznie przekonany, jak równie¿ pomo¿e mu zachowaæ wra¿liwoœæ i mi³oœæ wobec wspó³braci. Por.
TAM¯E, p.727, s.248.

DE

DALMASES, Cz³owiek, który widzia³ wszystko. Ignacy Loyola, ¿ycie i
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œci¹ i mêstwem, które stan¹ siê dla niego Ÿród³em mocy, by móg³ dŸwigaæ s³aboœci swoich podw³adnych i umia³ wiernie kontynuowaæ podjête dzia³ania apostolskie oraz zachowaæ moc na czas przeciwnoœci110 . Prze³o¿ony generalny powinien
tak¿e byæ obdarzony wielk¹ inteligencj¹ i posiadaæ dar wydawania s¹du111 , dobre
wykszta³cenie, lecz najistotniejsza powinna byæ roztropnoœæ i doœwiadczenie duchowe w rozeznawaniu duchów, w za³atwianiu trudnych spraw i w codziennych
relacjach interpersonalnych w samym Towarzystwie jak i poza nim112 . Jednym z
istotniejszych przymiotów genera³a jest rozwaga (czujnoœæ i starannoœæ) w podejmowaniu inicjatyw oraz wytrwa³oœæ w doprowadzeniu ich do koñca113 .
Z zewnêtrznych zalet prze³o¿ony generalny powinien posiadaæ dobre zdrowie, odpowiedni¹ prezencjê i stosowny wiek114 , umiejêtnoœæ zbudowania trwa³ej
wspólnoty w oparciu o autorytet i dobre imiê oraz postêpowania ze œwiadomoœci¹
pe³nienia s³u¿by Bo¿ej115 . Z pozosta³ych przymiotów trzeba wzi¹æ pod uwagê równie¿ jego szlacheckie pochodzenie, posiadane dobra i uprzednio pe³nione funkcje116 . Konstytucje w tej sprawie koñcz¹ siê zaleceniem, by Towarzystwo wybiera³o prze³o¿onego generalnego zawsze spoœród osób zas³u¿onych, zacnych i najbardziej wybijaj¹cych siê we wszystkich cnotach. Nigdy jednak „niech mu nie
zabraknie przynajmniej wielkiej prawoœci (dobroci) i mi³oœci ku Towarzystwu, jak
równie¿ zdrowego rozs¹dku w po³¹czeniu z solidn¹ wiedz¹”117 . Takich w³aœnie
przymiotów wewnêtrznych i zewnêtrznych Towarzystwo powinno oczekiwaæ od
swojego prze³o¿onego generalnego, choæ trzeba byæ œwiadomym, ¿e bêdzie rzecz¹ niezmiernie trudn¹, aby jedna osoba posiada³a wszystkie zalety.
Istotnym problemem w skutecznym zarz¹dzaniu Towarzystwem jest zagadnienie sprawowanej przez prze³o¿onego generalnego w³adzy, jej zakres, uprawnienia jego urzêdu, jak równie¿ relacje urzêdu i w³adzy genera³a z kongregacj¹
generaln¹ wspólnoty ignacjañskiej. Wskazane jest, by prze³o¿ony generalny po110

„Ma byæ jak najbardziej gotowy nawet na œmieræ dla dobra Towarzystwa w s³u¿bie Jezusa Chrystusa naszego Boga i Pana”. TAM¯E, p.728, s.249; Por. C. DE DALMASES, Cz³owiek, który widzia³ wszystko. Ignacy
Loyola, ¿ycie i dzie³o, s.246.

111

Jest to wiêc „dar wielkiego rozumu i s¹du” potrzebny zarówno w sprawach teoretycznych, jak i praktycznych. Por. KTJ, p.729, s.249.

112

Por. TAM¯E.

113

Por. TAM¯E, p.730, s.249.

114

Por. TAM¯E, p.731, s.249-250. „Prze³o¿ony generalny nie powinien byæ w bardzo podesz³ym wieku, bo nie
by³by zdolny do pokonywania tylu trudów i starañ zwi¹zanych z tym urzêdem. Nie mo¿e to byæ równie¿
cz³owiek zbyt m³ody, bo z takim wiekiem nie idzie w parze ani powaga, ani doœwiadczenie”. TAM¯E, p.732,
s.250; Por. P. ARRUPE, Ludzie dla innych, s.98-99.

115

Istotnym jest „powa¿anie i dobra s³awa” oraz wszystko, co umacnia autorytet genera³a w samym Towarzystwie, jak równie¿ u osób spoza wspólnoty. Por. TAM¯E, p.733, s.250.

116

Por. TAM¯E, p.734, s.250.

117

TAM¯E, p.735, s.250; Por. C. DE DALMASES, Cz³owiek, który widzia³ wszystko. Ignacy Loyola, ¿ycie i dzie³o,
s.246.
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siada³ pe³niê w³adzy nad ca³ym Towarzystwem118 . Do podstawowych uprawnieñ
genera³a nale¿y przyjmowanie do Towarzystwa odpowiednich kandydatów, podejmowanie decyzji o drodze ich formacji119 i stopniu przynale¿noœci do wspólnoty, jak równie¿ o ich usuniêciu z Towarzystwa120 . Genera³owi przys³uguje równie¿
pe³nia w³adzy w zakresie zawierania wszelkich umów kupna i sprzeda¿y dotycz¹cych dóbr Towarzystwa, dysponowanie dobrami przekazanymi dla wspólnoty zakonnej, lecz bez zgody kongregacji generalnej nie mo¿e odstêpowaæ innym osobom kolegiów czy domów Towarzystwa prawnie erygowanych121 . W uprawnienia
genera³a zosta³o wpisane mianowanie prze³o¿onych lokalnych, jak równie¿ okreœlenie zakresu sprawowanej przez nich w³adzy122 , troska o wierne przestrzeganie
Konstytucji, roztropne udzielanie cz³onkom Towarzystwa dyspensy od wymogów
prawa w³asnego123 . Prze³o¿ony generalny zazwyczaj sam korzysta z uprawnieñ
wyp³ywaj¹cych z pe³nionego urzêdu, jednak¿e mo¿e sprawowaæ w³adzê przez
osoby, którym deleguje swoje uprawnienia124 . Zachowuje te¿ pe³niê w³adzy nad
misjami, odpowiada za ludzi tam wys³anych i prace podejmowane, jednak nie
mo¿e byæ przeciwny misjom zleconym przez Stolicê Apostolsk¹125 i apostolskim
pracom Towarzystwa126 . Mo¿e jednak rozumnie kierowaæ polityk¹ personaln¹, a
co siê z tym wi¹¿e ma prawo odwo³ywaæ tych, których Stolica Apostolska pos³a³a
118

Motywem jest nale¿yte zarz¹dzania Towarzystwem. Por. KTJ, p.736, s.251. By lepiej móg³ nim zarz¹dzaæ
powinien sumiennie poznaæ zw³aszcza prowincja³ów i tych, którym powierza wa¿ne apostolskie zadania.
Por. TAM¯E, p.764, s.256.

119

Z tym wi¹¿e siê podejmowanie decyzji o kierowaniu odpowiednich kandydatów na studia, bezpoœredni i
poœredni (w³adza przez pe³nomocników) nadzór nad kolegiami, odpowiednia polityka kadrowa w Towarzystwie, mianowanie rektorów, prze³o¿onych poszczególnych domów. Por. TAM¯E, p.739-741, s.251-252.
Genera³ podejmuje tak¿e decyzjê o odbywaniu przez kandydata wszystkich prób przepisanych w Egzaminie. Mo¿e z niektórych zwolniæ. Por. TAM¯E, p.748, s.253.

120

Po okresie próby okreœlano drogê formacji i póŸniejszy stopieñ przynale¿noœci do wspólnoty: koadiutor
doczesny, koadiutor duchowy, scholastyk, profes. Przypuszcza siê, ¿e s³absza formacja lub mniejsze zdolnoœci intelektualne koadiutorów sprawi³y, ¿e byli oni niezdatni do rz¹dów w Towarzystwie Jezusowym na
najwy¿szych szczeblach. St¹d urzêdy genera³a, prowicja³a by³y zarezerwowane dla profesów i w wiêkszoœci przypadków tylko profesi mogli braæ udzia³ w kongregacjach prowincjalnych i generalnych. Koadiutorzy
duchowi mogli byæ jednak rektorami lokalnych wspólnot i piastowaæ inne stanowiska. Wyj¹tkowo zostawali
prowincja³ami i wtedy dostêpowali natychmiastowej zmiany stopnia przynale¿noœci. Decyzjê o zmianie
stopnia podejmowa³ tylko genera³ dopiero po wielu latach pe³nienia przez kogoœ pos³ugi w Towarzystwie i
po otrzymaniu œwiêceñ. Ró¿nica stopnia wyra¿a³a siê przede wszystkim w z³o¿eniu tzw. „ostatnich œlubów”
i trwa³e zwi¹zanie z Towarzystwem. U profesów te „ostatnie œluby” by³y bardziej z³o¿one, bowiem oprócz
trzech œlubów ubóstwa, czystoœci i pos³uszeñstwa sk³adali specjalny œlub „dotycz¹cy misji” i nauczania
katechizmu. Do nich dodano jeszcze piêæ innych œlubów. Por. TAM¯E, p.553-554, 817-818, s.186-187, 275276; Por. TAM¯E, p.736, s.251; Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.520-521.

121

Por. KTJ, p.743-744, s.252; Dodatkowe uprawnienia genera³a okreœla p.762-763, s.256.

122

Por. TAM¯E, p.745, s.252-253.

123

Por. TAM¯E, p.746, s.253.

124

Dotyczy to wypadków pilnych, kiedy zw³oka powodowa³aby zaistnienie wiêkszych szkód, np. na misjach.
Por. TAM¯E, p.747, s.253.

125

Por. TAM¯E, p.603-617, s.201-205.

126

Por. TAM¯E, p.618-632, s.205-214.
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bez oznaczenia czasu ich pobytu, stosuj¹c siê do uprawnieñ okreœlonych w Formule zatwierdzonej bull¹ Regimini militantis Ecclesiae wydanej przez papie¿a
Paw³a III127 . Mo¿e równie¿ podejmowaæ decyzjê o korzystaniu z przywilejów apostolskich w ramach Towarzystwa128 w mierze, jak¹ uzna za w³aœciw¹. Genera³
posiada te¿ w³adzê nak³adania pokut i stosowania upomnieñ wobec wszystkich
cz³onków Towarzystwa, a przy podejmowaniu tych czynnoœci powinien kierowaæ
siê mi³oœci¹ i roztropnoœci¹129 . Z innych uprawnieñ prze³o¿onego generalnego
nale¿y wskazaæ na w³adzê zwo³ywania i zakoñczenia obrad kongregacji generalnej i prowincjalnej i kierowanie ich przebiegiem130 , wyra¿enia zgody na przyjmowanie przez jezuitów godnoœci poza Towarzystwem131 , jak równie¿ mianowanie
rektorów kolegiów i uniwersytetów, prowincja³ów na okreœlony czas oraz udzielanie wed³ug uznania potrzebnych im uprawnieñ kanonicznych132 . Natomiast kiedy
prowincja³ posiada w³adzê ustanawiania prze³o¿onych lokalnych, to wówczas do
genera³a nale¿y prawo zatwierdzania tej nominacji lub usuniêcia ich z urzêdu133 .
Genera³ zachowuje tak¿e uprawnienie do mianowania w Towarzystwie urzêdników, którzy s¹ mu pomocni w kierowaniu wspólnot¹ i okreœlenia ich prawnych
kompetencji. Chodzi tutaj o urz¹d prokuratora generalnego i sekretarza Towarzystwa134 . Prze³o¿ony generalny mo¿e w ca³ym Towarzystwie wydawaæ polecenia
na mocy œlubu i cnoty pos³uszeñstwa, zw³aszcza w tym co odnosi siê do realizacji
apostolskiego celu wspólnoty ignacjañskiej. Zachowuje te¿ w³adzê anulowania
decyzji wydanych przez urzêdników ni¿szych, choæby wczeœniej obdarzy³ ich stosownymi uprawnieniami kanonicznymi135 .

127

Por. Formu³y Instytutu Towarzystwa Jezusowego uznane i zatwierdzone przez papie¿y, w: KTJ, S.7-11;
Por. C. DE DALMASES, Cz³owiek, który widzia³ wszystko. Ignacy Loyola, ¿ycie i dzie³o, s.171-173.

128

Por. KTJ, p.753, s.254.

129

Por. TAM¯E, p.754, s.254-255.

130

Obrady Kongregacji generalnej maja dotyczyæ spraw nie zwi¹zanych z wyborem na urz¹d genera³a. Por.
TAM¯E, p.755, s.255.

131

Zazwyczaj akceptuje przyznan¹ godnoœæ dla cz³onka Towarzystwa pamiêtaj¹c na obowi¹zek zachowania
pos³uszeñstwa wobec Stolicy Apostolskiej. Por. TAM¯E, p.756, s.255.

132

Por. TAM¯E, p.757-758, s.255.

133

Por. TAM¯E, p.759, s.255.

134

Kompetencje uzale¿nione od rodzaju powierzonych prac i osobistych walorów. Por. TAM¯E, p.760, s.256;
Przed ich mianowaniem mo¿e odbyæ konsultacjê lecz ostateczna decyzja zawsze nale¿y do niego. Por.
TAM¯E, p.761, s.256; Równie¿ postêpowanie samego genera³a by³o poddane kontroli i ustalono normy,
zgodnie z którymi mo¿na go by³o usun¹æ z urzêdu. Por. TAM¯E, p.766-777, 779, 782-786, s.257-260, 260263; Ignacy pisa³ w tej sprawie: „Prze³o¿ony, w zale¿noœci od wiêkszych lub mniejszych w¹tpliwoœci co do
spraw, które nale¿¹ do jego urzêdu, powinien bardziej lub mniej zwracaæ siê do tych, którzy s¹ jego braæmi
i synami w Panu /.../ Im wiêkszych doœwiadcza trudnoœci, tym bardziej powinien siê konsultowaæ i rozwa¿aæ sprawê z wiêksz¹ liczb¹ osób, lub nawet ze wszystkimi domownikami, by rozwik³aæ w¹tpliwoœci”.
MONUMENTA IGNATIANA, Sancti Ignatii de Loyola Constitutiones Societatis Jesu, 3 vol., Roma 1934-1938,
1:218; Zob. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.532.

135

Dotyczy to m.in. ni¿szych prze³o¿onych, wizytatorów czy komisarzy. Por. TAM¯E, p.765, s.256-257.
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Zwa¿ywszy na urz¹d, który prze³o¿ony generalny pe³ni, ze strony wszystkich
cz³onków Towarzystwa nale¿y mu siê pos³uszeñstwo i uszanowanie, tym bardziej,
¿e pe³ni funkcjê zastêpcy Chrystusa136 . Konstytucje wprost zobowi¹zuj¹ jezuitów,
aby co najmniej na szeœciu p³aszczyznach okazywali genera³owi specjaln¹ troskê, zw³aszcza z motywu pomno¿enia dobra i sk³adania œwiadectwa137 . Prawo
w³asne jezuitów odsy³a do tych kwestii, w których prze³o¿ony generalny jest zale¿ny od Towarzystwa i powinien poddaæ siê tym ustaleniom. Chodzi m.in. o sprawy zewnêtrzne, raczej codzienne, jak ubranie, po¿ywienie, okreœlenie wszelkich
wydatków zwi¹zanych z pe³nieniem urzêdu i osob¹ genera³a138 . Nastêpne ustalenie dotyczy jego troski o cia³o, ze szczególnym akcentem na m¹dre zachowanie
umiaru i codzienne pielêgnowanie zdrowej ascezy, zw³aszcza unikaj¹c wszelkich
zdecydowanych przeciwieñstw139 . Towarzystwo nie mo¿e równie¿ pomin¹æ odpowiedniej troski o sprawy duchowe genera³a. Tê funkcjê admonitora z nale¿n¹
skromnoœci¹ i pokor¹ mo¿e pe³niæ spowiednik lub inna osoba wyznaczona przez
Towarzystwo140 . Towarzystwo jest równie¿ przeciwne, by genera³ przyjmowa³ godnoœci, które by wymaga³y rezygnacji z urzêdu. Takiej godnoœci nie móg³by wa¿nie
przyj¹æ bez zgody Towarzystwa, które mog³oby ulec tylko w przypadku okazania
pos³uszeñstwa Stolicy Apostolskiej141 . Troska wspólnoty o owocne pos³ugiwanie
genera³a przejawiaæ siê powinna i w tym, ¿e w przypadku powa¿nej niedyspozycji
prze³o¿onego, a wiêc wieku lub choroby cia³a, która sprawia, ¿e nie mo¿e on w
pe³ni wywi¹zaæ siê ze swoich obowi¹zków, Towarzystwo dokona wyboru jego pomocnika lub wikariusza, który bêdzie pe³ni³ obowi¹zki prze³o¿onego generalnego.
Wyboru mo¿e dokonaæ genera³ osobiœcie za aprobat¹ prowincja³ów142 . Konstytucje wskazuj¹ tak¿e na wydarzenia, które nie musz¹ wcale zaistnieæ w ¿yciu i
pos³ugiwaniu prze³o¿onego generalnego, a które zwi¹zane s¹ bezpoœrednio ze
s³aboœciami natury ludzkiej. St¹d Towarzystwo wskaza³o na sytuacje, w których

136

TAM¯E, p.765, s.256-257; Por. G. PITTAU, Rz¹dy duchowe wed³ug charyzmatu ignacjañskiego, s.53.

137

„Troskliwoœæ Towarzystwa w stosunku do genera³a, zawsze ze wzglêdu na dobro powszechne i wiêksze
zbudowanie”. KTJ, p.766, s.257; Por. P. ARRUPE, Ludzie dla innych, s.49-59.

138

„Towarzystwo mo¿e na te cele zwiêkszyæ lub zmniejszyæ wydatki”, jeœli uzna co jest bardziej odpowiednie
dla jego osoby lub ca³ej wspólnoty. Por. KTJ, p.767, s.258.

139

Por. TAM¯E, p.769, s.258; Prze³o¿ony powinien byæ „wolny od wszelkich nieuporz¹dkowanych przywi¹zañ ;
niech one bêd¹ w nim dziêki ³asce Bo¿ej poskromione i umartwione, by nie zak³óca³y wewnêtrznie jego
s¹du rozumu”. TAM¯E, p.726, s.248.

140

Por. TAM¯E, p.770, s.258.

141

Por. TAM¯E, p.771, s.258. „/.../ gdzie ustaje zobowi¹zanie, nie powinien i nie mo¿e przyjmowaæ ¿adnej
godnoœci bez zgody Towarzystwa, ani te¿ Towarzystwo nie da swej aprobaty, jeœli papie¿ nie zmusza
nakazem obowi¹zuj¹cym pod grzechem”. TAM¯E, p.772, s.258-259.

142

W razie potrzeby równie¿ prowincja³owie mog¹ listownie dokonaæ wyboru tego, który bêdzie pos³ugiwa³ w
zastêpstwie genera³a. „Potrzebna jest te¿ aprobata dwóch prze³o¿onych miejscowych lub rektorów z ka¿dej
prowincji. Wikariusz bêdzie mia³ tak¹ w³adzê, jakiej wed³ug swego uznania udzieli mu genera³ lub Towarzystwo, gdy ono go wybiera³o”. TAM¯E, p.773, s.259.
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jest zobowi¹zane pozbawiæ genera³a zajmowanego urzêdu, a nawet usun¹æ go z
Towarzystwa143 . Motywem do takiego dzia³ania nie mo¿e byæ pomówienie, pos¹dzenie czy plotka, lecz ca³kowita pewnoœæ zaistnienia zarzucanych mu czynów144 .
Prze³o¿ony generalny w sprawowaniu w³adzy powinien byæ wspierany przez
czterech asystentów, roztropnych i gorliwych profesów, których trzeba zast¹piæ innymi, gdyby przez d³u¿szy czas byli nieobecni przy generale145 . Prawo wybierania
asystentów zachowuj¹ uczestnicy kongregacji generalnej, a poza czasem jej obradowania takie uprawnienie ma genera³ za zgod¹ prowincja³ów Towarzystwa146 . Wybrani asystenci maj¹ obowi¹zek ujawnienia wobec wspólnoty ignacjañskiej wszystkich ciê¿kich nieprawid³owoœci, które skutkuj¹ odwo³aniem lub wykluczeniem genera³a z szeregów Towarzystwa, jak równie¿ podejmuj¹ decyzjê o zwo³aniu kongregacji generalnej. Gdyby negatywna postawa genera³a by³a powszechnie znana, to inicjatywê skutecznego dzia³ania mog¹ podj¹æ prowincja³owie. Ju¿ w pierwszym dniu
kongregacji generalnej trzeba sprawê prze³o¿onego generalnego wyjaœniæ i post¹piæ zgodnie z prawem147 . Konstytucje zalecaj¹ tak¿e, by niezdolnoœæ genera³a z
powodu jego nadu¿yæ w miarê mo¿liwoœci okryæ tajemnic¹ i do jej zachowania zobowi¹zaæ uczestników kongregacji generalnej, zw³aszcza prowincja³ów. W przypadku
nadu¿yæ genera³a sk³oniæ go raczej do ust¹pienia z urzêdu, a fakt ten wyjaœniæ w taki
sposób, by sam grzech i pozbawienie urzêdu z powodu grzechu zachowaæ w tajemnicy148 . Na wypadek zaistnienia niezdolnoœci genera³a do sprawowania w³adzy w
Towarzystwie, nale¿y podj¹æ dialog z nim samym i innymi, wybraæ wikariusza z
pe³ni¹ w³adzy, któremu jednak nie przys³uguje tytu³ prze³o¿onego generalnego, a
swój urz¹d bêdzie wykonywa³ do koñca ¿ycia genera³a. Nale¿y tak¿e rozeznaæ koniecznoœæ powo³ania innych urzêdników, którzy bêd¹ wspieraæ wikariusza w zarz¹143

Mo¿e to zaistnieæ „w niektórych przypadkach np. (pope³nienia) grzechów ciê¿kich ujawniaj¹cych siê na
zewn¹trz, w szczególnoœci stosunek cielesny, poranienie kogoœ – [rany zadane jakimœ rodzajem broni,
no¿em czy czymkolwiek, co mo¿e spowodowaæ powa¿ne obra¿enie cia³a], pobranie dochodów /.../ na
w³asn¹ korzyœæ lub dla kogoœ spoza Towarzystwa – [mo¿e natomiast wspieraæ przez dawanie ja³mu¿ny i
ofiarowanie pomocy prawdziwie potrzebuj¹cym], sprzeda¿ nieruchomych dóbr, domów czy kolegiów, wreszcie g³oszenie przewrotnej nauki”. TAM¯E, p.774-775, s.259-260; Gdyby wykroczenia nie powodowa³y pozbawienia urzêdu nale¿y powo³aæ kolegium, którego cz³onkowie podejm¹ decyzjê o stosownej karze. Por.
TAM¯E, p.784, s.262.

144

Por. TAM¯E, p.777, s.260; „W miarê mo¿liwoœci nale¿y tê rzecz trzymaæ w tajemnicy przed innymi, nawet
przed cz³onkami Towarzystwa, dopóki sprawa siê nie wyjaœni. Chodzi o to, by nie przylgnê³a do genera³a
niesprawiedliwa plama nies³awy, gdyby siê okaza³o nieprawd¹ to, o czym ci czterej byli przekonani”. TAM¯E,
p.783, s.262.

145

„Genera³ nie powinien ich bez powa¿nej racji lub koniecznoœci wysy³aæ daleko od siebie”. D³u¿sza ich
nieobecnoœæ zobowi¹zuje Towarzystwo do wyznaczenia ich zastêpców. Por. TAM¯E, p.779-780, s.260-261.

146

Por. TAM¯E, p.781, s.261.

147

Wówczas „najstarszy z prowincja³ów wraz z sekretarzem i innym asystentem poprowadzi tajne g³osowanie
w tej sprawie. /.../ Do pozbawienia w³adzy genera³a musi byæ ponad dwie trzecie g³osów. W wypadku
uzyskania tej liczby g³osów nale¿y natychmiast przyst¹piæ do wyboru innego genera³a. Je¿eli to mo¿liwe,
nie powinni zebrani opuœciæ sali, dopóki Towarzystwo nie bêdzie mia³o prze³o¿onego generalnego”. TAM¯E,
p.782, s.261-262.

148

TAM¯E, p.785, s.262-263.
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dzaniu Towarzystwem149 . Genera³ bêdzie niezdolnym do zarz¹dzania Towarzystwem
na skutek braku u¿ywania rozumu lub w wyniku ciê¿kiej i nieuleczalnej choroby. W
drugim wypadku sam genera³ mo¿e do sprawowania w³adzy wyznaczyæ wikariusza,
któremu koñcz¹ siê wszelkie uprawnienia w chwili wyzdrowienia prze³o¿onego generalnego150 .
Istotnym zadaniem prze³o¿onego generalnego jest zarz¹dzanie Towarzystwem,
by ono trwa³o i dynamicznie rozwija³o siê czerpi¹c ze œrodków nadprzyrodzonych151 .
Pomoc¹ w realizacji tego celu s¹ osobiste przymioty prze³o¿onego generalnego i
jego postawa wiary152 , jak równie¿ zachowanie norm Konstytucji, regularn¹ komunikacjê z prowincjami, wydawanie stosownych zarz¹dzeñ i wspó³dzia³anie z wybranymi urzêdnikami. Cz³onkowie Towarzystwa s¹ przekonani, ¿e prze³o¿onego generalnego powinni wspieraæ dobrzy pomocnicy, którzy z powodzeniem podejm¹ odpowiedzialnoœæ za szczegó³owe prace apostolskie, realizuj¹c je w zakresie uprzednio udzielonych kompetencji153 . Genera³ powinien wykazaæ wolê twórczej komunikacji z prze³o¿onymi ni¿szymi oraz inspirowaæ ich do dobrego sprawowania w³adzy, jak równie¿
powinien podejmowaæ bezpoœredni dialog z cz³onkami wspólnoty, wspieraæ ich rad¹,
a jeœli to potrzebne, to winien stosowaæ upomnienie czy nawet naganê154 . Prze³o¿ony winien posiadaæ nadzór nad wa¿n¹ dokumentacj¹ Towarzystwa, któr¹ tworz¹
bulle papieskie, dokumentacja o przyznanych przywilejach, katalog wszystkich domów, kolegiów oraz dokumenty stwierdzaj¹ce aktualny stan osobowy ka¿dej prowincji155 . Winien z roztropnoœci¹ dbaæ, by ka¿dy wykonywa³ prace mu powierzone,
obdarzaæ zaufaniem lokalnych wspó³pracowników i ogólnie animowaæ pos³ugiwanie
Towarzystwa, korzystaj¹c przy tym z rady i pomocy innych156 . Szczególne zadanie
powinno zostaæ powierzone prokuratorowi generalnemu Towarzystwa, który podejmie czynnoœci w zakresie za³atwiania spraw odnosz¹cych siê do dóbr domów czy
kolegiów, a tak¿e obron¹ ich interesów, tak¿e przez udzia³ w instrukcji procesowej157 . Sposób sprawowania w³adzy przez prze³o¿onego generalnego sta³ siê nie149

W tej kwestii nale¿y post¹piæ zgodnie z wol¹ po³owy uczestników kongregacji generalnej. Por. TAM¯E,
p.786, s.263.

150

Por. TAM¯E, p.787, s.264.

151

Genera³ dla osi¹gniêcia tego celu „powinien u¿ywaæ swej w³adzy”. TAM¯E, p.789, s.264.

152

Realizuje siê w postawie mi³oœci wobec Towarzystwa, przez sprawowane czynnoœci liturgiczne i akty pobo¿noœci, a przede wszystkim przez najg³êbsze zaufanie Panu. Por. TAM¯E, p.790, s.265.

153

Por. TAM¯E, p.791, s.265.

154

„Jego obowi¹zkiem jest bowiem uzupe³niaæ zaniedbania ni¿szych prze³o¿onych” i zachêcaæ ka¿dego do
osi¹gniêcia osobistej doskona³oœci. Por. TAM¯E, p.791, s.266.

155

Szczegó³owe spisy obejmowa³y personalia osób i posiadane przymioty, chodzi³o szczególnie o profesów,
koadiutorów, scholastyków i odbywaj¹cych próbê. Por. TAM¯E, p.792, s.266.

156

Por. TAM¯E, p.795-798, s.266-268; Szczególn¹ rolê ma do spe³nienia tzw. pomocnik genera³a, cz³owiek roztropny i odpowiedzialny, jak równie¿ zespó³ osób obdarzonych wybitn¹ wiedz¹, którym zostanie powierzona
troska o poszczególne prowincje i dzie³a Towarzystwa. Por. TAM¯E, p.801-804, s.268-270.

157

Por. TAM¯E, p.806-808, s.270-271.
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jako wzorem dla ka¿dej prowincji, st¹d prowincja³om przyznano te¿ prawo korzystania z pomocy i wspó³dzia³ania urzêdników wspomagaj¹cych, zw³aszcza z konsultorów czyli doradców158 , jednak¿e zakres ich uprawnieñ okreœlaj¹ regu³y odnosz¹ce siê do poszczególnych prze³o¿onych159 .
c) Istotne czynniki wspomagaj¹ce sprawowanie w³adzy
w Towarzystwie
Konstytucje Towarzystwa Jezusowego koñczy dziesi¹ta czêœæ, która zawiera „sposób zachowania i powiêkszania ca³ego Towarzystwa w dobrym stanie”
zgodnie z wiar¹ i okolicznoœciami powstania160 . St¹d pierwszym œrodkiem do realizacji programu zawartego w tytule dziesi¹tej czêœci jest z³o¿ona w Bogu nadzieja, z której wyp³ywa przekonanie, i¿ w³aœnie On zachowa i wesprze dzie³o,
które zapocz¹tkowa³ przez prace apostolskie Towarzystwa dla chwa³y nieba i pomocy duszom161 . Pielêgnowanie tej nadziei wymaga odpowiednich œrodków duchowo-ascetycznych162 .
Dla zachowania i po¿¹danego rozwoju Towarzystwa „skuteczniejsze s¹ te
œrodki, które jednocz¹ narzêdzie z Bogiem i przysposabiaj¹ je tak, ¿eby rêka
Bo¿a nim kierowa³a, ni¿ te, które je dobrze przysposabiaj¹ wzglêdem ludzi”163 . Te
œrodki maj¹ wewnêtrzn¹ naturê i zapewniaj¹ skutecznoœæ w zewnêtrznej i dynamicznej realizacji celu apostolskiego Towarzystwa164 . Zachowuj¹c tak¹ fundamentaln¹ opcjê cz³onkowie Towarzystwa otrzymali polecenie pos³ugiwania siê
tak¿e œrodkami naturalnymi, zachowuj¹c przy tym przekonanie, ¿e s¹ prawdziwie
pomocne, umo¿liwiaj¹ wspó³pracê z ³ask¹, jako ¿e zosta³y wpisane przez Opatrznoœæ Bo¿¹165 .
158

Prze³o¿ony przed podjêciem ostatecznej decyzji winien wys³uchaæ ich zdania. Por. TAM¯E, p.810, s.271.

159

Por. TAM¯E, p.811, s.271-272.

160

„Nie zosta³o za³o¿one przy pomocy œrodków ludzkich i nie dziêki nim mo¿e siê zachowaæ i pomna¿aæ, lecz
dziêki ³asce wszechmocnego Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa”. TAM¯E, p.812, s.273. Czêœæ X
Konstytucji uwa¿a siê tak¿e za Testament œw. Ignacego Loyoli. Por. I. LOYOLA, Pisma wybrane, I, s.459.

161

Por. KTJ, p.812, s.273; Por. C.
dzie³o, s.246-247.

162

Towarzystwo winno regularnie podejmowaæ modlitwy, ofiarowaæ Msze œw. w tej intencji wed³ug ustalonego
w tygodniu, miesi¹cu i roku porz¹dku. Por. KTJ, p.812, s.273. W jezuickiej koncepcji modlitwy zasadnicz¹
rolê odgrywa³a „kontemplacja dla uzyskania mi³oœci” w Æwiczeniach oraz odpowiadaj¹ca jej w Konstytucjach zachêta do „szukania Boga we wszystkim”. KTJ, p.250.288, s.95.105-106; Por. J.W. O’MALLEJ,
Pierwsi Jezuici, s.540.

163

KTJ, p.813, s.273.

164

S¹ nimi „prawoœæ i cnota, a zw³aszcza mi³oœæ i czysta intencja s³u¿by Bo¿ej, za¿y³oœæ z Bogiem w duchownych æwiczeniach pobo¿noœci, gorliwoœæ szczera o dusze”. Ignacy przypisuje im wiêksze znaczenie ni¿
samej nauce oraz innym naturalnym i ludzkim darom. TAM¯E; Por. G. PITTAU, Rz¹dy duchowe wed³ug
charyzmatu ignacjañskiego, s.60-61.

165

„On bowiem chce, aby ku Jego chwale by³y skierowane tak dary naturalne, których On jest dawc¹ jako
Stwórca, jak i dary nadprzyrodzone, pochodz¹ce od Niego jako Sprawcy ³aski”. Ta troska bêdzie realizowaæ
siê przez zapobiegliwoœæ w dzia³aniu, dbanie o naukê, gorliwe jej przekazywanie, jak równie¿ we wspó³¿y-
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DALMASES, Cz³owiek, który widzia³ wszystko. Ignacy Loyola, ¿ycie i

System zarz¹dzania wspólnot¹

75

Istotnym sposobem troski o dobr¹ kondycjê Towarzystwa i realizacji podstawowych jego dzie³ bêdzie zachowanie w dobrym stanie i karnoœci istniej¹cych kolegiów, zarz¹dzanych przez profesów Towarzystwa, którym zakon powierzy³ pracê
formacyjn¹ nad uzdolnionymi ludŸmi, którzy w przysz³oœci bêd¹ nowymi profesami
wspólnoty ignacjañskiej lub ich wspó³pracownikami166 . W ka¿dym jezuickim dzia³aniu nale¿y dok³adnie zachowaæ œlubowane ubóstwo, które jest „jakby murem obronnym zakonów i zachowuje je w dobrym stanie i karnoœci” oraz zdecydowanie oddaliæ
od siebie wszelki pozór chciwoœci167 i usun¹æ niezdrow¹ ambicjê, która jest matk¹
wszelkiego z³a zarówno we wspólnocie œwieckiej jak i zakonnej168 . Dlatego w³aœnie
w Towarzystwie i poza nim wyklucza siê mo¿liwoœæ podjêcia przez jezuitê starañ
bezpoœrednich lub poœrednich o uzyskanie jakiejkolwiek godnoœci169 . Dzia³aj¹c w tej
materii perspektywicznie nale¿y przestrzegaæ ustalonych kryteriów, okreœlaj¹cych
dobry wybór odpowiednich kandydatów do wspólnoty170 . Wœród innych œrodków
pomocnych do zachowania Towarzystwa Jezusowego œw. Ignacy wskazuje na wiernoœæ normom, które zosta³y ustanowione dla wyboru genera³a i powo³ywania innych
prze³o¿onych, pielêgnowanie uk³adnoœci w relacjach miêdzy prze³o¿onymi i zwyk³ymi cz³onkami, powo³anie pomocników prze³o¿onych171 , jednoœæ umys³ów i serc we
wspólnocie, odpowiedzialne komunikowanie siê osób w Towarzystwie i uszanowanie hierarchicznej wiêzi opartej o œlub pos³uszeñstwa172 , gotowoœæ do realizacji dyspozycyjnoœci, jak równie¿ poddanie siê przyjêtym sposobom rz¹dzenia w Towarzystwie173 . Nadto nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu umiaru w podejmowaniu prac umyciu z ludŸmi. Por. KTJ, p.814, s.274; C.
¿ycie i dzie³o, s.247.

DE

DALMASES, Cz³owiek, który widzia³ wszystko. Ignacy Loyola,

166

Por. TAM¯E, p.815, s.274.

167

Por. TAM¯E, p.816, s.274-275; Por. C. DE DALMASES, Cz³owiek, który widzia³ wszystko. Ignacy Loyola, ¿ycie
i dzie³o, s.247; G. PITTAU, Rz¹dy duchowe wed³ug charyzmatu ignacjañskiego, s.61.

168

Por. KTJ, p.817, s.275.

169

„W tym celu wszyscy profesi maj¹ œlubowaæ /.../, ¿e nigdy nic nie uczyni¹ dla uzyskania tej godnoœci czy
prze³o¿eñstwa i ¿e ujawni¹ tych, o których wiedzieliby, ¿e tak czyni¹. Ci zaœ /.../ maj¹ byæ uznani za
niezdatnych i niezdolnych do jakiegokolwiek prze³o¿eñstwa”. Podobnie maj¹ œlubowaæ odnoœnie godnoœci
zewnêtrznych, a wiêc otrzymywanych poza wspólnot¹ zakonn¹. TAM¯E, p.817-818, s.275-276.

170

Pomo¿e to unikn¹æ przyjmowania „t³umu niezdatnych do naszego Instytutu”. TAM¯E, p.819, s.276.

171

Por. TAM¯E, p.820, s.276-277.

172

Por. Tam¿e, p.821, s.277.

173

Istotne w tej materii by³y rozmowy z podw³adnymi, czyli tzw. „sprawa sumienia”, nakazane przez Konstytucje: „Ponadto zawsze powinniœmy zgodnie z naszym powo³aniem i sposobem postêpowania byæ gotowi
udaæ siê do tej czy innej czêœci œwiata, na ka¿de polecenie Ojca czy bezpoœredniego naszego prze³o¿onego. Aby tego rodzaju misje odbywa³y siê zgodnie z wol¹ Bo¿¹ przez wysy³anie tych, a nie innych, albo
jednego do takiego, innych do innego zadania, nie tylko bardzo, ale w najwy¿szym stopniu pomaga, aby
prze³o¿ony mia³ pe³ne poznanie sk³onnoœci i poruszeñ duszy ludzi powierzonych jego pieczy oraz ¿eby
wiedzia³, do jakich uchybieñ lub grzechów byli czy te¿ s¹ oni bardziej sk³onni, czy kuszeni. Uwzglêdniaj¹c
to, bêdzie móg³ lepiej nimi pokierowaæ. Nie wystawi ich na niebezpieczeñstwa lub prace ponad ich si³y, tak
trudne, ¿e nie mogliby spokojnie podo³aæ im w Panu. Nadto zachowuj¹c w sekrecie to, o czym siê dowiaduje, prze³o¿ony bêdzie móg³ lepiej u³o¿yæ i zarz¹dziæ to, co bardziej bêdzie stosowne dla dobra ca³ego
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s³owych i fizycznych, umiaru w Konstytucjach, które nie „sk³aniaj¹ do ¿adnej krañcowoœci ani surowoœci, ani rozluŸnienia”174 , mi³oœci i ¿yczliwoœci wzglêdem wszystkich,
skutecznie eliminuj¹c wszelkie wewnêtrzne i zewnêtrzne uprzedzenia175 . Przy podejmowaniu troski o rozwój Towarzystwa i zabezpieczenie jego dobrej kondycji nale¿y te¿ rozwa¿nie, roztropnie i umiarkowanie korzystaæ z przywilejów nadanych wspólnocie ignacjañskiej przez Stolicê Apostolsk¹ oraz okazywaæ jej szczególn¹ ¿yczliwoœæ176 . Istotnym œrodkiem bêdzie równie¿ rozumna troska o zdrowie177 cz³onków
Towarzystwa, poznanie i wierne zachowanie Konstytucji178 , jak równie¿ odpowiednie
klimatyczne umiejscowienie kolegiów179 .
Rekapituluj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ struktura prawna Towarzystwa zosta³a
zasadniczo ustalona w zaprezentowanej Formula Instituti SI, a nastêpnie dok³adnie okreœlona w poszczególnych czêœciach Konstytucji œw. Ignacego. Fascynuj¹ce jest to, ¿e podstawowe za³o¿enia prawne i organizacyjne, równie¿ w zakresie
sprawowania w³adzy, wypracowane z tak¹ mi³oœci¹ na pocz¹tku istnienia Towarzystwa, nie uleg³y istotnym zmianom180 , nawet po reformie zaproponowanej przez
dekrety Soboru Watykañskiego II181 . St¹d nic dziwnego, ¿e ju¿ u swoich pocz¹tków by³y postrzegane jako dobry fundament dla ka¿dej nowej wspólnoty pragn¹cej ¿yæ radami ewangelicznymi i skutecznie w³¹czyæ siê w zbawcze pos³annictwo
Koœcio³a.

organizmu Towarzystwa”. TAM¯E, p.92, s.44-45; Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi Jezuici, s.533-534. „Pierwsi
jezuici nazywali pos³uszeñstwo najpewniejszym sposobem znajdywania woli Bo¿ej oraz wy¿sz¹ form¹
ascezy i samozaparcia, jakie s¹ nieodzowne w ¿yciu chrzeœcijañskim”. TAM¯E, s.530.
174

KTJ, p.822, s.277.

175

Por. TAM¯E, p.823, s.277-278.

176

Por. TAM¯E, p.824-825, s.278.

177

Konstytucje zalecaj¹c jezuitom troskê o swoje zdrowie, okreœli³y póŸniej bardziej szczegó³owo sprawy zwi¹zane z diet¹, mieszkaniem, ubiorem, æwiczeniami, rekreacj¹, a nawet iloœci¹ potrzebnego snu. Por. TAM¯E,
p.292-301, s.108-110.

178

Por. TAM¯E, p.826, s.279.

179

Por. TAM¯E, p.827, s.279; Por. S. DECLOUX, Na wiêksz¹ chwa³ê Bo¿¹, s.57-62; Por. C. DE DALMASES, Cz³owiek, który widzia³ wszystko. Ignacy Loyola, ¿ycie i dzie³o, s.247. Œw. Ignacy zaleca budowaæ domy i
kolegiów takich miejscach, gdzie klimat i powietrze sprzyja zdrowiu, wskazuje, by unikaæ miejsc szkodliwych. Por. I. LOYOLA, Pisma wybrane, I, s.434.

180

Zgodnie z dyscyplin¹ kanoniczn¹ jezuitów wszyscy cz³onkowie po 2 letnim nowicjacie sk³adaj¹ œluby wieczyste proste, wi¹¿¹ce ich z zakonem, jednak nie w sposób bezwarunkowy. Nastêpnie kandydaci na kap³anów czyli scholastycy podejmuj¹ 3 letnie studia z zakresu przedmiotów filozoficznych i 2 praktykê pedagogiczn¹. Kolejnym etapem s¹ 4-5 letnie studia teologiczne. Po œwiêceniach kap³añskich odbywaj¹ jeszcze
roczny nowicjat tzw. trzeci¹ probacjê, aby lepiej poznaæ prawo zakonne i duchowoœæ zakonn¹. Potem
uzyskuj¹ status definitywny; - jedni profesów przez z³o¿enie uroczystej profesji z czwartym œlubem pos³uszeñstwa papie¿owi co do misji, - drudzy koadiutora duchownego po ostatnim z³o¿eniu trzech œlubów
prostych. Natomiast bracia koadiutorzy uzyskuj¹ status uformowanych koadiutorów doczesnych dopiero po
10 latach i ostatnim z³o¿eniu œlubów wieczystych prostych. Por. L. GRZEBIEÑ, Jezuici, w: Encyklopedia
Katolicka, t. VII, kol.1254-1260;

181

Por. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Dekret o przystosowanej odnowie ¿ycia zakonnego Perfectae caritatis z dnia 28
paŸdziernika 1965 roku, w: SWIIKDD, s.264-275.
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Rozdzia³ II
Urz¹d Prze³o¿onego Generalnego
w koncepcji kierowania Zgromadzeniem Misji
Analizuj¹c tekst Rêkopisu z Sarzana - w czêœci dotycz¹cej sprawowania w³adzy w Zgromadzeniu Misji - odnios³em wra¿enie, i¿ zaprezentowane przez œw. Wincentego à Paulo instytucje i kanoniczne sposoby uczestniczenia w apostolskim i
braterskim pos³ugiwaniu „w³adzy” ujawni³y, ¿e u jego podstaw le¿a³o wewnêtrzne
prawo mi³oœci, a zaproponowane prawa pozytywne by³y tylko drugorzêdnymi okreœleniami tego prawa. Ujawni³o siê to tak¿e w pierwszych Regu³ach Wspólnych1 ,
których celem sta³a siê ochrona i skuteczny rozwój zarówno dzie³ apostolskich, jak
i pielêgnowana od samego pocz¹tku wspólnotowoœæ ewangelicznego ¿ycia i dzia³ania m³odych misjonarzy2 .
Wincenty, uk³adaj¹c poszczególne normy i wskazania prawa w³asnego Zgromadzenia Misji, nie waha³ siê bezpoœrednio czerpaæ z daru Chrystusowej mi³oœci.
By³ przekonany, ¿e mi³oœæ powinna warunkowaæ ukszta³towanie siê i zagospodarowanie ca³ej przestrzeni sprawowania i w³aœciwego funkcjonowania w³adzy we wspólnocie Zgromadzenia. W historii okaza³o siê, ¿e mi³oœci nie mo¿na by³o pojmowaæ
tylko jako zasady pozaprawnej lecz przeciwnie, bowiem w dzia³alnoœci prawodawczej Wincentego à Paulo sta³a siê ona podstawow¹ treœci¹ i miar¹ dla prawa w³asnego. Dlatego z pe³nym zrozumieniem nale¿y odnieœæ siê do stanowiska wspó³czesnych kanonistów, którzy z przekonaniem eksponuj¹ zasadê s³usznoœci, i¿ na
mi³oœci „zasadza siê ca³y koœcielny porz¹dek prawny”3 .
Pos³ugê sprawowania w³adzy realizowano w Zgromadzeniu Misji w trzech zakresach kompetencyjnych. Najwiêcej uprawnieñ posiada³ sam Wincenty z tej racji,
i¿ zosta³ ustanowiony Prze³o¿onym Generalnym nowej apostolskiej wspólnoty. W
miarê rozwoju Zgromadzenia mia³ on do pomocy Prze³o¿onych poszczególnych
Prowincji - tzw. Wizytatorów, zaœ ka¿dym domem Zgromadzenia Misji zarz¹dza³

1

REGULAE COMMUNES ET CONSTIT[UTIO]NES CONGREGATIONIS MISSIONIS, w: RS, s.1-39/40; Por. J.E. RYBOLT,
Codex Sarzana. Transcribed and edited, w: Vincentiana 4-5(1991), s.307-312.

2

Por. W. WENZ, Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do
powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.101-149.

3

G. GHIRLANDA, Wprowadzenie do prawa koœcielnego, s.48. Na innym miejscu Autor podaje interesuj¹ce okreœlenie prawa koœcielnego, które nale¿y przyjmowaæ jako „rozumny nakaz, oœwiecony wiar¹
i ukszta³towany mi³oœci¹ Ducha Œwiêtego, promulgowany przez kompetentn¹ w³adzê”. TAM¯E, s.39.

78

Rozdzia³ II

mianowany Superior. Szczegó³owe zadania, cele oraz kanoniczne uprawnienia poszczególnych prze³o¿onych zosta³y okreœlone ju¿ od pocz¹tku zaistnienia w³asnego porz¹dku prawnego w Wincentyñskiej Wspólnocie, czego dobitnym dowodem
jest zachowany Rêkopis z Sarzana4 . W niniejszym rozdziale przedstawiê efekt
badañ zwi¹zanych z pos³ug¹ prze³o¿onego generalnego w Zgromadzeniu Misji Wincentyñskiej, zaczynaj¹c od pocz¹tkowych ustaleñ zachowanych w pierwszych
aktach prawnych powstaj¹cego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, propozycji
œw. Wincentego, podstawowych dokumentów Stolicy Apostolskiej, a¿ do zapisów,
które znalaz³y siê w zachowanym Rêkopisie Sarzana5 .

1. Pierwotny zamys³ Wincentego
i ustalenia pap. Urbana VIII
W umyœle œw. Wincentego à Paulo powstawa³a na bazie ¿yciowych i duchowych doœwiadczeñ pierwsza struktura, okreœlaj¹ca szczegó³owo kierowanie wspólnot¹ kap³anów oraz sposób realizowania podejmowanych dzie³ apostolskich, jak
równie¿ zorganizowania ¿ycia wspólnotowego dla duchownych tworz¹cych grupê
inicjuj¹c¹ powstanie „Misji” Wincentyñskiej. Interesuj¹ce zapisy maj¹ charakter
prawny i pastoralny i znajduj¹ siê w dokumencie urzêdowym podpisanym 17 kwietnia 1625 roku, który w literaturze wincentyñskiej od pocz¹tku nosi nazwê „Akt Fundacyjny” Zgromadzenia Misji6 . Podczas sporz¹dzania tego dokumentu nie opisano
jeszcze szczegó³owo natury prawnej oraz kanonicznej powstaj¹cej wspólnoty, choæ
mo¿na by³o do niej zastosowaæ takie terminy jak stowarzyszenie, zgromadzenie
czy bractwo7 . Z treœci Aktu Fundacyjnego nie wynika³o wprost kim bêd¹ cz³onkowie nowego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, lecz znana by³a tylko osoba za³o-

4

Por. RSG, w: RS, s.46-56; Por. RV, w: RS, s.56-83; Por. RSP, w: RS, s.83-99.

5

Odkrycia tekstu Rêkopisu dokona³ misjonarz ANGELO COPPO w archiwum domu Zgromadzenia Misji w
Sarzana, we W³oszech. Jest to rêkopis opublikowany dopiero w 1991 r., który zawiera kopie dokumentów przedstawionych do zatwierdzenia Arcybiskupowi Pary¿a Janowi Franciszkowi de Gondi w
1651 r. Kodeks znajduje siê obecnie w Archiwum Kurii Generalnej Zgromadzenia Misji w Rzymie.
Pierwsz¹ pracê krytyczn¹ na temat rêkopisu przedstawi³ A. COPPO, La prima stesura delle Regole e
Constituzioni della Congregazione della Missione in un inedito manoscritto del 1655, w: AI (1961),
s.206-254. Autor zaprezentowa³ sam Rêkopis, jego walor dokumentalny, krytyczny i informacyjny.
Autor nie przeprowadzi³ analizy treœciowej i porównawczej poszczególnych dokumentów. Propozycjê analizy i istotnych porównañ przedstawiono w 1999 roku. Por. W. WENZ, Prawno-teologiczne
elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.206-292.

6

Pe³ny tekst „Aktu Fundacyjnego” znajduje siê w: SAINT VINCENT DE PAUL. Correspondance, Entretiens,
Documents. Edition publiee et annotee par Pierre Coste, t.XIII, s.197-202; Por. L. MEZZADRI – J.M.
ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. I, s.46 nn; E. BOUGAUD, Œw. Wincenty à Paulo, s.93-106.

7

Wincenty wzi¹³ „sobie do pomocy ksiê¿y wolnych od wszelkich beneficjów”, aby mogli realizowaæ
jego zamys³ pos³ugiwania i podjêli wspólnotê ¿ycia. Por. JAN PAWE£ II, List Apostolski do Prze³o¿onego Generalnego Zgromadzenia Misji z okazji czterechsetnej rocznicy urodzin Œw. Wincentego à
Paulo, z dnia 12 maja 1981 roku, w: W nurcie zagadnieñ posoborowych, t.15, Kontemplacja i
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¿yciela i jego konkretny plan dzia³ania, jak równie¿ bardzo wyraŸnie zosta³y okreœlone motywy powstania nowej fundacji i cele-zadania podejmowanego dzie³a oraz
zarys organizacji pracy8 . Wincenty zosta³ wyznaczony prze³o¿onym i kierownikiem duchowym. W³aœnie jemu fundatorzy pozostawili ca³kowit¹ swobodê odnoœnie doboru wspó³pracowników, którzy wstêpuj¹c do „Misji” powinni zrezygnowaæ z
wszelkich innych zajêæ, beneficjów, godnoœci przynajmniej na okres od oœmiu do
dziesiêciu lat. Po tym okresie bêdzie mo¿na powierzyæ im dan¹ parafiê, jeœli to
bêdzie wol¹ ordynariusza miejsca9 .
W pierwszym okresie pos³annictwa Wincentego à Paulo, zw³aszcza do czasu
apostolskiego zatwierdzenia nowego zgromadzenia, którego dokona³ papie¿ Urban
VIII w 1632 roku10 , jego pos³uga rz¹dzenia urzeczywistnia³a siê w organizowaniu
wspólnoty kap³anów, którzy podejm¹ wyznaczone Aktem Fundacyjnym apostolaty.
By³ to nie ma³y trud Wincentego, bowiem dopiero po czterech miesi¹cach od urzêdowego zatwierdzenia nowego stowarzyszenia wspólnota kap³anów zaczê³a istnieæ i dzia³aæ11 . Uzgodnienia zawarte w Akcie Fundacyjnym ogranicza³y pole dzia³alnoœci pierwszych misjonarzy do dóbr i posiad³oœci rodziny de Gondich, ale ju¿ w
krótkim czasie Wincenty poszerzy³ pole pracy nie tylko obszarowo, ale i merytorycznie12 . Konkretnie chodzi³o mu o cztery dzie³a, które jednoczeœnie by³y postrzegane jako istotne elementy sk³adowe charyzmatu i specyfiki nowego stowarzyszenia, a mianowicie misje ludowe, formacja duchowieñstwa, stowarzyszenia mi³osierdzia³anie, s.183-187, s.184. Podobne instytucje koœcielne powstawa³y jako zrzeszenia wiernych
powo³ywane lub zatwierdzane przez kompetentn¹ w³adzê koœcieln¹: - dla popierania doskonalszego ¿ycia chrzeœcijañskiego wœród cz³onków, - dla wykonywania dzie³ pobo¿noœci i mi³oœci chrzeœcijañskiej, - dla pomno¿enia kultu Bo¿ego. Por. KPK (1917), KAN.685. Nale¿y dodaæ, ¿e cz³onkowie
stowarzyszeñ œwieckich nie zobowi¹zywali siê do zachowania rad ewangelicznych przez uprzednie
z³o¿enie uroczystej profesji zakonnej. Por. F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t. I, s.762-763. Nauka
prawna Koœcio³a okreœli³a tak¿e status stowarzyszeñ mêskich i ¿eñskich, kleryckich lub laickich,
których cz³onkowie podjêli ¿ycie wspólne, wed³ug zatwierdzonych konstytucji, pod w³adz¹ prawowitych prze³o¿onych d¹¿yli do doskona³oœci ewangelicznej lecz nie sk³adali œlubów publicznych.
Wœród nich znalaz³y siê takie wspólnoty jak np. Oratorianie œw. Filipa Nereusza, Zgromadzenie
Ksiê¿y Misjonarzy, których wed³ug dawnej terminologii nazywano zgromadzeniami ksiê¿y œwieckich. Por. TAM¯E, s.617.
8

Wincenty à Paulo zapewni³, ¿e w ci¹gu roku utworzy grupê przynajmniej 6 duchownych dla pe³nienia dzie³ zbawczych wobec ludu wiejskiego, a wiêc g³oszenie kazañ, praca katechetyczna i charytatywna oraz przygotowanie wszystkich do odprawienia spowiedzi generalnej. Por. L. MEZZADRI –
J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. I, s.46-47; W. WENZ, Prawno-teologiczne elementy
charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (16171655), s.112-113.

9

L. MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. I, s.47.

10

Por. URBANUS VIII, Bulla Salvatoris nostri z 12 stycznia 1632 roku, w: AACM, s.3-9.

11

Arcybiskup Pary¿a zatwierdzi³ nowe stowarzyszenie 26 kwietnia 1626 roku. Faktycznie zosta³o zatwierdzone wczeœniej, ni¿ realnie zaistnia³o, bowiem dopiero 4 wrzeœnia 1626 roku, trzej pierwsi
kap³ani podpisali akt notarialny o przyst¹pieniu do wspólnoty. Byli to ks. A. Portail, ks. F. du Coudray
i ks. J. de la Salle. Por. L. MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. I, s.49.

12

Swoj¹ decyzjê musia³ uzasadniaæ wobec niezadowolonych póŸniej misjonarzy. Por. SAINT VINCENT
PAUL, t. XII, s.92-93; t. XIII, s.197-202; Por. I. GIORDANI, S. Vincenzo de Paoli servo dei poveri, s.85
nn; Por. A. FROSSARD, Il vostro umile servitore Vincenzo de’ Paoli, s.79 nn.
DE
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dzia i zgromadzenie Sióstr Mi³osierdzia13 . O dobrych owocach tej wielop³aszczyznowej pracy zadecydowa³a historyczna determinacja œw. Wincentego, jego dynamizm, zaanga¿owanie i autentyzm w pos³annictwie na rzecz ubogich, bowiem ka¿de z jego dzie³ mia³o racjê bytu tylko i wy³¹cznie ze wzglêdu na ubogich14 .
Wincenty zabiega³, by ca³a jego dzia³alnoœæ inspirowana trosk¹ o ubogich, prace
podejmowane przez wspólnotê kap³anów, a wiêc ca³a jego koncepcja ewangelicznego
i misjonarskiego pos³annictwa zyska³a aprobatê Stolicy Apostolskiej. St¹d jego proœby o zatwierdzenie dzie³a, kierowane najpierw do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary15 ,
której ostateczne decyzje i sposób dzia³ania nie zadowala³ Wincentego, choæby z tej
racji, ¿e by³o to do pewnego stopnia w sprzecznoœci z tym, co ustalono i zapisano w
Akcie Fundacyjnym z 1625 roku. Jednak¿e dekret Kongregacji pozwoli³ Wincentemu
w wiêkszym stopniu rozeznaæ trud i zakres planowanego pos³annictwa, jak równie¿
precyzyjniej okreœliæ miejsce nowego stowarzyszenia w Koœciele16 , korzystaj¹c z
odpowiednich dzia³añ prawnych i motywacji, rozumianej merytorycznie dla cz³onków
wspomnianej Kongregacji17 . Proœby kierowane do Kongregacji, zw³aszcza te z czerwca i sierpnia 1628 roku, przyczyni³y siê do odpowiedniej prezentacji dzie³ œw. Wincentego w œrodowisku rzymskim. Sam Wincenty nabra³ potrzebnego doœwiadczenia w
za³atwianiu spraw w poszczególnych kongregacjach, jak równie¿ zaprezentowa³ ostateczny, apostolski i prawny kszta³t nowej wspólnoty, w tym równie¿ przedstawi³ sposób sprawowania w³adzy w nowym stowarzyszeniu18 . Faktycznie wspólnota „Misji”

13

Por. JAN XXIII, List do Genera³a Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy ks. Wilhelma Slattery z okazji 300–lecia
œmierci œw. Wincentego à Paulo i œw. Ludwiki de Marillac, z dnia 20 lutego 1960 roku, w: NP, t. 11, s.7-10
(tekst ³aciñski) 11-14 (tekst polski), s.12; Por. W. WENZ, Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.116-149.

14

Por. A. DODIN, Œw. Wincenty a cz³owiek dzisiejszy, w: W nurcie zagadnieñ posoborowych, t. 15,
Kontemplacja i dzia³anie, s.264-274, s.266; Por. I.G. ZEDDE, Ewangelizacja ubogich u œw. Wincentego à Paulo. Podstawy biblijno-teologiczne, w: Meteor 4-5(1981), s.200-251.

15

Wincenty prosi³ o b³ogos³awieñstwo apostolskie i uprawnienia dla „Misji”. Tym s³owem okreœlano
grupy zaanga¿owane w dzia³alnoœæ apostolsk¹, których cz³onkowie pochodzili z ró¿nych wspólnot.
Kongregacja Rozkrzewiania Wiary 5 listopada 1627 r. wyda³a dekret, w którym prawnie uznano
podejmowane dzie³a wincentyñskie. Nie by³o jednak mowy o „Misji” jako nowym zgromadzeniu. Por.
A. COPPO, La prima approvazione pontificia della Missione nel 1627, w: AI 1972, s.222; L. MEZZADRI –
J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. I, s.61; Por. E. SZTAFROWSKI, Kuria Rzymska, s.149-155.

16

Kongregacja Rozkrzewiania Wiary czuwa³a nad dzia³alnoœci¹ misyjn¹ Koœcio³a. Ka¿da grupa misyjna w czasie dzia³alnoœci podlega³a bezpoœrednio jej kompetencjom, cz³onkowie grupy nie tworzyli tym samym nowego zakonu, podejmowali zaœ wyznaczone im zadania apostolskie oraz obowi¹zki, realizuj¹c w ten sposób istotê dzie³a misyjnego, którym kierowa³ prefekt misyjny. Por. R.
SKOWRONEK, Kongregacja Ewangelizacji Narodów w rozwoju historyczno-prawnym, w: PK nr 3-4,
16(1973), s.191 nn.

17

Tym bardziej, ¿e wydane zatwierdzenie ogranicza³o czasowo dzia³anie „Misji” do siedmiu lat. W
dekrecie Kongregacji wspólnota otrzyma³a nazwê „Misja”. Por. A. COPPO, La prima approvazione
pontificia della Missione nel 1627, w: AI 1972, s.222; L. MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. I, s.62.

18

Por. A. COSTE, Monsieur Vincent, t. 1, s.184-185; Por. A. COPPO, Le due suppliche del 1628 per
l’erezione dell’ Instituto in Congregazione della Missione di diritto pontificio non accolte dalla Sacra
Congregazione, w: AI 1973, s.37-73; Por. J.M. ROMAN, Œwiêty Wincenty à Paulo. Biografia, s.246 nn.
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Wincentyñskiej prosi³a o potwierdzenie dla Wincentego jako prze³o¿onego generalnego, o umo¿liwienie przyjmowania nowych cz³onków do stowarzyszenia, o zgodê
na opracowanie regu³ i konstytucji na wzór innych zakonów i zgromadzeñ, o mo¿liwoœæ erygowania domów poza diecezj¹ parysk¹, o pozwolenie na przyjmowanie
darowizn i administrowanie nimi bez obowi¹zku komunikacji z w³adzami diecezji, o
uprawnienia przyznawane do tej pory zespo³om pracuj¹cym w krajach misyjnych, a
przede wszystkim o uzyskanie egzempcji kanonicznej w stosunku do biskupów
diecezjalnych, z bezpoœredni¹ zale¿noœci¹ od Stolicy Apostolskiej19 . Kongregacja
negatywnie odnios³a siê do propozycji Wincentego, bowiem ich zaakceptowanie
wi¹za³o siê z wyra¿eniem zgody na zaistnienie w Koœciele nie tylko nowej wspólnoty zakonnej, lecz tak¿e nowej wspólnoty o strukturze kanonicznej innej ni¿ dotychczasowe20 , choæ proœby nie zawiera³y ¿adnego z istotnych elementów kanonicznych, które by warunkowa³y przekszta³cenie „Misji” Wincentyñskiej w nowy instytut zakonny w Koœciele21 . Wincenty wiedzia³, ¿e cz³onkowie Kongregacji byli œwiadomi celów, jakie chcia³ osi¹gn¹æ jako inicjator tych dzie³, prosz¹c o ich zatwierdzenie. Chc¹c jednak zrealizowaæ zadania wyznaczone sobie i wspólnocie, musia³
konsekwentnie d¹¿yæ do skutecznej prezentacji zarówno struktur prawnych nowe
stowarzyszenia, jak równie¿ wskazaæ na koniecznoœæ zaistnienia takiej instytucji
dla dobra ówczesnego Koœcio³a. To zadanie zosta³o z powodzeniem wype³nione,
bowiem ju¿ Kongregacja ds. Biskupów i Zakonników, podczas swojej sesji w dniu
30 kwietnia 1632 roku wyda³a pozytywn¹ opiniê tak w kwestii proponowanych struktur
w³adzy w Zgromadzeniu Misji, jak równie¿ odnoœnie dzie³ podjêtych przez dotychczasow¹ „Misjê” Wincentyñsk¹22 . Kardyna³owie z Kongregacji ds. Biskupów i Zakonników na pewno rozpatrywali propozycjê Wincentego w kategoriach dobra, przy19

Por. L. MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. I, s.62-63.

20

Kongregacja nie wyznaczy³a wspólnocie wincentyñskiej obowi¹zuj¹cego limitu iloœci cz³onków w
„Misji”. Wincentemu poradzono, by zrezygnowa³ z zamiaru tworzenia nowego zakonu. Jeœli zadowoli siê „Misj¹” wówczas Kongregacja postara siê o potrzebne zatwierdzenia apostolskie, jak równie¿ „Misji” zostan¹ przyznane wszystkie prerogatywy, które mia³y dotychczas Instytuty dzia³aj¹ce we
Francji. Kongregacja kierowa³a siê zaleceniem Soboru Trydenckiego, który zabroni³ powo³ywania
do istnienia nowych rodzin zakonnych. Por. A. COPPO, Le due suppliche del 1628 per l’erezione
dell’ Instituto in Congregazione della Missione di diritto pontificio non accolte dalla Sacra Congregazione, w: AI 1973, s.37-73; Por. L. MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. I, s.64.

21

Wówczas obowi¹zywa³y zasadniczo te same elementy dla kanonicznej koncepcji zakonu, jakie siê
znalaz³y w prawie kodeksowym z 1917 roku. Por. F. VERNZ – P. VIDAL, Ius canonicum ad Codicis
normam exaratum, III, s.282 nn; Por. KPK (1917) KAN. 487-491; H. JONE, Commentarium in Codicem
Iuris Canonici, s.385 nn; F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t. 1, s.609 nn. Stan zakonny okreœla³y
cztery elementy: 1 – sta³y sposób ¿ycia; 2 – ¿ycie wspólne; 3 – obowi¹zek zachowania rad ewangelicznych; 4 – œluby publiczne, tzw. uroczysta profesja zakonna. Stan zakonny mia³ byæ publicznym,
a wiêc uznanym i zatwierdzonym w Koœciele sposobem ¿ycia, by osi¹gn¹æ doskona³oœæ. Por. KPK,
KAN. 573-746; Por. J.R. BAR, Prawo zakonne po Soborze Watykañskim II, s.9 nn.

22

Por. G. MAZZINI, Per l’ approvazione della Congregazione della Missione. Un documento dell’ anno
1632, w: AI (1925) 174-189, s.175 nn. W powy¿szej kwestii potrzebna by³a jeszcze opinia Nuncjusza
i Arcybiskupa Pary¿a, ale o to zatroszczy³ siê osobiœcie Wincenty. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. I,
s.162; Por. L. MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. I, s.67.
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datnoœci i u¿ytecznoœci jego stowarzyszenia dla Koœcio³a, jak równie¿ wziêli pod
uwagê istotn¹ deklaracjê Wincentego o pos³uszeñstwie i uleg³oœci wobec biskupów
diecezjalnych, zw³aszcza w kwestiach zwi¹zanych z prowadzeniem wszystkich
dzie³ apostolskich23 . Ta deklaracja pos³uszeñstwa by³a wiarygodnym i istotnym
argumentem, ¿e Wincenty jako prze³o¿ony wspólnoty bêdzie czuwa³ nad zachowaniem wskazañ Koœcio³a, równie¿ w zakresie sprawowania w³adzy24 , tak, by unikaæ
wszelkich sytuacji mog¹cych rodziæ napiêcia, nieporozumienia, zatargi, niezrozumienie we wzajemnych relacjach dzia³aj¹cych ju¿ instytucji eklezjalnych25 . Powy¿sze zasady umo¿liwi³y Wincentemu zachowanie prawnej autonomii w zarz¹dzaniu
swoim stowarzyszeniem i jego dobrami materialnymi, a wiêc wewnêtrzn¹ prawn¹
niezale¿noœæ, co pozwoli³o mu na przysz³oœæ rozwin¹æ istotne struktury formalne
takie jak: erygowanie domów, wyznaczanie prze³o¿onych i odpowiedzialnych za
poszczególne dzie³a Zgromadzenia, kszta³towanie odpowiedniego wizerunku osób,
maj¹cych uczestniczyæ bezpoœrednio w sprawowaniu w³adzy26 .
Najistotniejszym dokumentem apostolskim, który umo¿liwi³ Wincentemu urzêdowe sprawowanie w³adzy i uzdolni³ go do tego w nowym stowarzyszeniu, by³a
bulla papie¿a Urbana VIII z dnia 12 stycznia 1632 roku, a og³oszona publicznie 14
marca 1634 roku27 . Autorytet i ranga pisma papieskiego definitywnie w³¹czy³y dotychczasow¹ „Misjê” ksiêdza Wincentego w oficjalne struktury kanoniczne Koœcio³a, potwierdzi³y osobowoœæ prawn¹ zgromadzenia, uzna³y to stowarzyszenie za
dynamiczn¹ wspólnotê w organizmie Koœcio³a, posiadaj¹c¹ tak¿e w³asn¹ to¿samoœæ, równie¿ w zakresie realizacji funkcji rz¹dzenia28 .
Papie¿ Urban VIII ustanowi³ Wincentego à Paulo najwy¿szym i do¿ywotnim
prze³o¿onym w Zgromadzeniu Misji, a tym samym okreœli³ zakres sprawowanej
23

Por. M. PEREZ FLORES, La Bulle „Salvatoris nostri” et la Congregation de la Mission, w: Vincentiana
4-5 (1983), s.331-332.

24

Z zachowanej korespondencji wynika, ¿e Wincenty okreœli³ zasady postêpowania cz³onków nowej
wspólnoty, zw³aszcza przy realizacji dzie³ apostolskich. Otó¿, 1 – Biskupi diecezjalni bêd¹ mogli
wysy³aæ cz³onków Zgromadzenia Misji do swoich diecezji, wed³ug swej woli; 2 – Podczas prowadzenia misji parafialnych misjonarze bêd¹ zawsze zale¿ni od w³adzy miejscowego proboszcza i zgodnie bêd¹ wype³niaæ jego wolê; 3 – Z racji prowadzonych prac misyjnych nie bêd¹ otrzymywaæ
wynagrodzenia materialnego od ludzi, lecz bêd¹ wszystko czyniæ na w³asny koszt; 4 – Nie bêd¹
równie¿ przyjmowaæ i pe³niæ ¿adnych funkcji apostolskich w miastach, chyba ¿e na wyraŸne polecenie pasterskie biskupa lub podczas pobytu w domach Zgromadzenia Misji; 5 – Prze³o¿ony bêdzie
sprawowa³ pe³ne kierownictwo Zgromadzenia Misji. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. I, s.116; M. PEREZ
FLORES, La Bulle „Salvatoris nostri” et la Congregation de la Mission, s.332; Por. W. WENZ, Prawnoteologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do powstania pierwszych
„Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.163-165.

25

Por. SAINT VINCENT

26

Por. T. MARQUINA, Prze³o¿eni, s.175-186.

27

Por. URBANUS VIII, Bulla Salvatoris nostri z dnia 12 stycznia 1632(1633), w: AACM, s.3-9; Por. M.
PEREZ FLORES, La Bulle „Salvatoris nostri” et la Congregation de la Mission, s.333.

28

Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XIII, s.259. 262-263; Por. URBANUS VIII, Bulla Salvatoris nostri, s.4-6; Por.
M. PEREZ FLORES, La Bulle „Salvatoris nostri” et la Congregation de la Mission, s.334.
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przez niego w³adzy29 , zw³aszcza ¿e Wincenty ustali³ ju¿ dla swojej wspólnoty okreœlone normy ¿ycia i postêpowania30 . Normy te by³y konstytucyjne w zakresie realizacji celu wspólnoty, ale nie by³y kompletnym regulaminem ¿ycia wspólnotowego.
Dlatego papie¿ Urban VIII zasugerowa³ w treœci bulli, by podj¹æ prace zwi¹zane z
opracowaniem regu³ i konstytucji dla zgromadzenia. Dlatego Wincenty i jego nastêpcy, którzy powinni byæ wybrani z grona wszystkich cz³onków zgromadzenia,
otrzymali od Stolicy Apostolskiej kanoniczne uprawnienia, potrzebne do wydawania koniecznych norm prawnych i dyspozycji, dotycz¹ce dobrego zarz¹dzania i
kierowania wspólnot¹, zgodnie z ustalon¹ ju¿ powszechn¹ dyscyplin¹ prawn¹ Koœcio³a i ju¿ wydanymi przepisami prawa w³asnego, które trzeba przedstawiæ do
aprobaty Arcybiskupowi Pary¿a31 . Zgromadzenie Misji w myœl bulli Salvatoris nostri sta³o siê ju¿ instytucj¹ kanoniczn¹ w Koœciele. Nale¿y przypomnieæ, ¿e nowa
wspólnota nie zosta³a zatwierdzona jako zakon, lecz otrzyma³a osobowoœæ prawn¹
stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, opart¹ na prawach papieskich z przywilejem
egzempcji32 .
Analizuj¹c treœæ Bulli Salvatoris nostri nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zaakceptowane
powag¹ apostolsk¹ cele i zadania Zgromadzenia Misji33 , okreœla³y ramy sprawowania w³adzy przez Wincentego, jak równie¿ sposób uczestniczenia w tej funkcji tych
misjonarzy, którym prze³o¿ony generalny powierzy³ odpowiedzialnoœæ za lokalne
wspólnoty i konkretne dzie³a. Nale¿y podaæ, ¿e fakt og³oszenia bulli Salvatoris nostri nie zamkn¹³ ostatecznych poszukiwañ Wincentego co do treœci celów i podejmowanych apostolatów, równie¿ w zakresie kszta³towania siê koœcielnego modelu
29

„Praefato Vincentio quem in Superiorem Generalem eiusdem Congregationis Missionis, quandiu
vixerit, de novo harum serie apostolica auctoritate deputamus, ac pro tempore existenti eiusdem
Congregationis Missionis Superiori Generali, qui post obitum dicti Vincentii, ab ipsa Congregatione ex eius corpore eligi debeat”. URBANUS VIII, Bulla Salvatoris nostri, w: AACM, s.7.

30

„ /.../ dicti Vincentii, qui eiusdem Domus et Congregationis, quae Congregatio Missionis nuncupatur, Superior Generalis ad eius vitam electus, seu deputatus fuit; eisque capitalia infra scripta et
Regulas, observanda praescripsit”. URBANUS VIII, Bulla Salvatoris nostri, s.4; SAINT VINCENT DE PAUL, t.
XIII, s.259-260.

31

Por. SAINT VINCENT

32

Sytuacjê prawn¹ œciœle opisa³ papie¿ Aleksander VII w breve Ex commissa nobis z dnia 22 wrzeœnia
1655 roku: „... utque dicta Congregatio non censeatur propterea in numero Ordinum Religiosorum,
sed sit de corpore cleri saecularis”. TEN¯E, w: AACM, s.17. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e korzyœci wynikaj¹ce
z prawa egzempcji odnosz¹ siê przede wszystkim do zainteresowanej wspólnoty, lecz nie pomijaj¹
dobra duchowego wiernych i dobra wspólnego ca³ego Koœcio³a. Prawo egzempcji zapewnia nowym instytutom jednoœæ zarz¹du, realizacjê pe³nej to¿samoœci zakonnej, a tak¿e mo¿e uwalniaæ od
przypadkowych przykroœci i dokuczliwoœci. Na pewno Lud Bo¿y i sami biskupi otrzymuj¹ w cz³onkach
wyjêtego instytutu dobrych wspó³pracowników, którzy z wiêkszym apostolskim po¿ytkiem i ró¿norodnoœci¹ dzie³ bezinteresownie wspomagaj¹ poszczególne diecezje i ca³y Koœció³. Por. J.R. BAR – J.
KA£OWSKI, Prawo o instytutach ¿ycia konsekrowanego, s.16-17.

33

W kolejnych proœbach Wincenty modyfikowa³ zakres celów i zadañ. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. I,
s.115-116; t. X, s.321-322; Por. M. PEREZ FLORES, La Bulle „Salvatoris nostri” et la Congregation de
la Mission, s.336. Papie¿ Urban VIII przychylaj¹c siê do wskazanych celów i zadañ z 3 proœby
Wincentego, przedstawi³ cele i zadania w innym uk³adzie strukturalnym. Por. URBANUS VIII, Bulla
Salvatoris nostri, w: AACM, s.4-5.
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sprawowania w³adzy w nowym publicznym stowarzyszeniu34 . Dlatego mo¿na stwierdziæ, ¿e w kilka lat po wydaniu Salvatoris nostri nadal nie istnia³y w wincentyñskiej
wspólnocie spisane regu³y, stanowi¹ce ostateczny i stabilny porz¹dek prawny Zgromadzenia35 .
W pierwszym okresie tworzenia siê prawa w³asnego Zgromadzenia Misji, Wincenty by³ Ÿród³em wszystkich poczynañ prawnych, zw³aszcza, ¿e w dzia³alnoœci
prawodawczej i kierowaniu wspólnot¹ zachowywa³ w³aœciwy dystans do koœcielnych ustaw i treœci dekretów Soboru Trydenckiego. Taka postawa umo¿liwi³a mu
opracowywanie potrzebnego dla stowarzyszenia regulaminu, wprowadzenie do ¿ycia wspólnego istotnych praktyk i zarz¹dzeñ, które z racji póŸniejszej kodyfikacji
sta³y siê znamiennym pocz¹tkiem pierwszych Regu³ i Konstytucji Zgromadzenia
Misji36 . Pod koniec pierwszego etapu w tworzeniu siê prawa w³asnego Zgromadzenia Misji, a wiêc ok. 1642 roku, z woli ksiêdza Wincentego zosta³y podjête zespo³owo intensywne prace nad przygotowaniem w³aœciwych wspólnocie Regu³ 37 , tym
bardziej ¿e na bie¿¹co dokonywa³y siê istotne akty prawne, œwiadcz¹ce o powstawaniu ram prawnych dla cz³onków Zgromadzenia Misji, ich codziennego ¿ycia i
trwa³oœci ich zwi¹zku ze wspólnot¹38 .
Merytorycznej ocenie spraw zwi¹zanych z kierowaniem Zgromadzeniem Misji
i ocen¹ powsta³ego projektu Regu³ by³ poœwiêcony pierwszy Konwent Generalny.
34

W pierwszym okresie istnienia nowej wspólnoty Wincenty by³ postrzegany przez swoich wspó³pracowników jako wystarczaj¹ca norma postêpowania i zarazem Ÿród³o prawa w³asnego. Jednak¿e
Wincenty uwa¿a³ roztropnie i s³usznie, ¿e strukturom prawnym podjêtego ju¿ ¿ycia wspólnotowego
i realizowanym dzie³om nale¿y zagwarantowaæ nadanie odpowiedniej formy instytucji kanonicznych, akceptowanych przez Koœció³. Por. J.M. ROMAN, Œwiêty Wincenty à Paulo. Biografia, s.351;
Por. W. WENZ, Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do
powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.191-199;

35

Por. L. A BELLY, La vie du Venerable Serviteur de Dieu Vincent de Paul, instituteur et premier
Superieur General de la Congregation de la Mission, t. I,2, s.252; Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. I,
s.291; Por. J.M. ROMAN, Œwiêty Wincenty à Paulo. Biografia, s.353.

36

Z zachowanych Ÿróde³ wynika, ¿e w pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci stowarzyszenia nie istnia³
wewnêtrzny organ kolegialnego zarz¹dzania i kierownictwa. Jedynym autorytetem by³ Wincenty.
Wówczas prawie wszystko zale¿a³o od jego decyzji i woli. St¹d oddzia³ywa³ przez wspomniany
Regulamin, komunikaty, zarz¹dzenia, listy. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. II, s.137; L. MEZZADRI – J.M.
ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. 1, s.76-77.

37

Chocia¿ bulla Salvatoris nostri przyzna³a Wincentemu przywilej prawodawcy, to jednak nie poczuwa³ siê do wy³¹cznej odpowiedzialnoœci za kszta³t prawny nowego stowarzyszenia, a w tym za kszta³t
sprawowania w³adzy. W jego przekonaniu Regu³y mia³y byæ dzie³em wspólnym, tym bardziej, ¿e
nie chcia³ z tak wa¿nego procesu wy³¹czyæ faktycznych uzdolnieñ swoich wspó³pracowników. Por.
SAINT VINCENT DE PAUL, t. I, s.291; t. II, s.173. 303; t. XIII, s.287-298; J.M. ROMAN, Œwiêty Wincenty à
Paulo. Biografia, s.354; A. COPPO, La prima stesura delle Regole e Constituzioni della Congregazione della Missione in un inedito manoscritto del 1655, w: AI (1961), 206-254, s.6-7; Por. R. MC
CULLEN, Codex Sarzana, w: Vincentiana 4-5(1991), s.304.

38

Tak nale¿y odczytaæ podjêt¹ w 1641 roku decyzjê o sk³adaniu œlubów ubóstwa, czystoœci i pos³uszeñstwa, jako œlubów prostych, a zarazem wieczystych. Po raz pierwszy w Zgromadzeniu z³o¿ono
takie œluby 24 lutego 1642 roku. Ta praktyka wymownie wp³ynê³a równie¿ na kszta³t wykonywania
pos³ugi rz¹dzenia wspólnot¹. Por. L. MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. 1, s.77.
Stolica Apostolska potwierdzi³a taki stan rzeczy w 1655 roku. Por. ALEKSANDER VII, Breve Ex commissa
nobis z dnia 22 wrzeœnia 1655 roku, w: AACM, s.16-18.
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W czasie obrad zrezygnowano z jednoosobowego zarz¹du Zgromadzeniem39 i jednoosobowej odpowiedzialnoœci za realizacjê celów i zadañ stowarzyszenia ¿ycia
apostolskiego. Wincenty w czasie zebrania plenarnego z³o¿y³ rezygnacjê ze stanowiska prze³o¿onego generalnego, motywuj¹c to tym, ¿e po ustaleniu ju¿ organów
zarz¹dzania Zgromadzenie winno mieæ prze³o¿onych wybranych przez siebie. W³aœnie od tego momentu sprawowanie w³adzy w Zgromadzeniu przez Wincentego à
Paulo by³o wynikiem niezale¿nej decyzji wspólnoty, reprezentowanej przez uczestników konwentu40 . W tym czasie dokonano równie¿ podzia³u Zgromadzenia na prowincje, powo³ano komisjê do pracy nad regu³ami i konstytucjami i wspólnotowy
zarz¹d Zgromadzenia, a wiêc prze³o¿ony generalny i dwóch asystentów, co mia³o
zagwarantowaæ w³aœciwe dalsze funkcjonowanie nowej rodziny ¿ycia apostolskiego, jak równie¿ u³o¿enie najskuteczniejszych form prawnego dzia³ania w Koœciele.
St¹d przyjête normy Regu³, jak równie¿ inne decyzje i wymagania zarz¹dzaj¹cych
Zgromadzeniem, powinny byæ praktyczne i mo¿liwe do zrealizowania przez cz³onków misjonarskiej wspólnoty41 .
Sam proces pracy nad regu³ami trwa³ doœæ d³ugo, poniewa¿ dbano o ich merytoryczn¹ stronê i poprawnoœæ wydania. Szczegó³owo sprawy te zosta³y ju¿ opisane42 . Nale¿y jednak wspomnieæ o pracy cz³onków drugiego Konwentu Generalnego, którzy najwiêcej czasu poœwiêcili na przygotowanie ostatecznej redakcji tekstu
regu³, które w ich odczuciu otrzyma³y mo¿liwie najlepszy kszta³t43 i by³y zgodne z
sugestiami bulli Salvatoris nostri, jak równie¿ praktykowane w codziennym ¿yciu
cz³onków Zgromadzenia Misji. Regu³y w ocenie prawnej i teologicznej stanowi¹
39

Prze³o¿ony Generalny, a wiêc Wincenty à Paulo, otrzyma³ radê z³o¿on¹ z dwóch asystentów. Por.
SAINT VINCENT DE PAUL, t. XIII, s.287-297.

40

Faktycznie cz³onkowie konwentu nie przyjêli rezygnacji Wincentego, podaj¹c jako motyw to, ¿e
misjonarze pragn¹, aby ich prze³o¿onym by³ ten, „którego sam Bóg w swojej dobroci wybra³”.
Wincenty przyj¹³ wybór i uszanowa³ decyzjê konwentu – Zgromadzenia. Por. SAINT VINCENT DE PAUL,
t. XIII, s.296; L. MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. 1, s.77.

41

Taki sposób dzia³ania okreœli³ w liœcie do ks. A. Portaila, dotycz¹cym redakcji regulaminu szpitala
galerników. Wincenty by³ przekonany do takiego schematu dzia³ania, a wzorem by³ œw. Ignacy
Loyola, który „na pocz¹tku sporz¹dzi³ tylko skromny szkic, a jego Towarzystwo zaœ nada³o mu póŸniej
obecny kszta³t”, zaœ negatywnie ustosunkowa³ siê do dzia³ania Franciszka Salezego, który powodowany poœpiechem musia³ na nowo opracowywaæ regulamin dla swoich sióstr. Por. SAINT VINCENT DE
PAUL, t. III, s.272; J.M. ROMAN, Œwiêty Wincenty à Paulo, Biografia, s.356-357.

42

Por. A. COPPO, La prima stesura delle Regole e Constituzioni della Congregazione della Missione
in un manoscritto del 1655, w: AI (1961) s.206-254; Por. W. WENZ, Prawno-teologiczne elementy
charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (16171655), s.191-205.

43

Dlatego przed³o¿on¹ propozycjê wszyscy przyjêli. Uczyniono tak¿e postanowienie, aby na wypadek
œmierci Wincentego, specjalnie zobowi¹zaæ jego nastêpcê do sfinalizowania sprawy regu³, a wiêc
sam „bêdzie przestrzega³ i dopilnuje przestrzegania oraz doprowadzi do zatwierdzenia Regu³ w
takim kszta³cie, jaki maj¹ one obecnie”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XIII, s.329. 356; Por. J.M. ROMAN,
Œwiêty Wincenty à Paulo, Biografia, s.358. Zosta³y zatwierdzone przez Arcybiskupa Pary¿a 23
sierpnia 1653 roku, choæ do czasu wydania drukiem w 1658 roku wprowadzono jeszcze wiele zmian,
które zatwierdzi³ kardyna³ de Retz, jako arcybiskup Pary¿a. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XIII, s.283286. 357-359. 365-366;
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kodeks doskona³oœci duchowej, proponowanej misjonarzom przez œw. Wincentego
à Paulo. Równie¿ w kwestii sprawowania w³adzy na ró¿nym szczeblu pos³ugiwania
we wspólnocie misjonarskiej okaza³y siê pierwszym i wiarygodnym Ÿród³em44 . W
istotnych kwestiach bêdziemy do nich powracaæ w toku niniejszego opracowania,
w zale¿noœci od rzeczywistych potrzeb. Natomiast regularnie bêdziemy korzystaæ
z zachowanych dokumentów Rêkopisu Sarzana, które bêd¹ baz¹ Ÿród³ow¹ dla
opisania najwa¿niejszych urzêdów i funkcji, wchodz¹cych w strukturê sprawowania
w³adzy w Zgromadzeniu Misji, od jego pocz¹tku a¿ do czasów nam wspó³czesnych.

2. Pos³uga rz¹dzenia prze³o¿onego generalnego
w Zgromadzeniu
Urz¹d Prze³o¿onego Generalnego nale¿y do najwy¿szych funkcji s³u¿ebnych i
pos³ugiwania w Zgromadzeniu Misji, którego „Regu³¹ jest Jezus Chrystus”. St¹d te¿
normy inicjuj¹ce pos³ugê sprawowania w³adzy przez Genera³a we wspólnocie misjonarskiej deklaruj¹, i¿ „Prze³o¿ony Generalny reprezentuje przed ca³ym Zgromadzeniem Misji osobê Jezusa Chrystusa”45 . Nastêpne zobowi¹zania prawne umieszczone po tak sformu³owanej deklaracji wymownie œwiadczy³y o tym, ¿e sam Wincenty á Paulo, jak i wszyscy jego wspó³pracownicy, w sposób bardzo odpowiedzialny traktowali ten najwy¿szy urz¹d w Zgromadzeniu, jak i kandydata zamierzaj¹cego go przyj¹æ, maj¹c na uwadze autentyczne dobro Zgromadzenia Misji, a
przede wszystkim dynamiczny rozwój dzie³, do realizacji których zosta³a powo³ana
nowa wspólnota ¿ycia apostolskiego. Postawa odpowiedzialnoœci za powstaj¹cy
charyzmat by³a w historii Zgromadzenia Misji œwiadomie pielêgnowana, a konsekwencj¹ takiego rozumienia rzeczy jest tekst wspó³czesnych nam Konstytucji Zgromadzenia Misji, gdzie o sprawuj¹cych w³adzê zapisano w zasadach ogólnych, i¿
„wszyscy, którzy sprawuj¹ w³adzê w Zgromadzeniu, która pochodzi od Boga i ci
którzy w jej wykonywaniu w jakikolwiek sposób uczestnicz¹, tak¿e na Konwentach
i w Radach, powinni mieæ przed oczyma przyk³ad Chrystusa Dobrego Pasterza,
który nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono, ale aby s³u¿yæ. Dlatego te¿, œwiadomi swej
odpowiedzialnoœci wobec Boga, niech uwa¿aj¹ siebie za s³ugi Wspólnoty, by realizowaæ jej szczególny cel wed³ug ducha œw. Wincentego w prawdziwej jednoœci apostolatu i ¿ycia” 46 . Równie¿ w tej materii trzeba obecnie spojrzeæ na za³o¿yciela,
jako na konkretnego prze³o¿onego generalnego, który obdarowany moc¹, darami i

44

Por. L. MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. 1, s.78 nn.

45

„Generalis personam Iesu Christi toti suae Congregationi representat”. RSG, s.46.

46

KZM, 97,1.
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charyzmatami Ducha Œwiêtego, wniós³ swoje bogactwo, ró¿norodnoœæ i dynamizm
do zarz¹dzania i kierowania ¿yciem swej wspólnoty47 .
a) Osobowe przymioty i sprawnoœci prze³o¿onego generalnego
W treœci Rêkopisu z Sarzana wymienia siê osiem zasad - norm, które powinien
spe³niaæ kandydat na urz¹d prze³o¿onego generalnego w Zgromadzeniu Misji. Normy
te maj¹ charakter ascetycznych wymagañ, które bezpoœrednio odnosz¹ siê do
moralnych przymiotów i wewnêtrznych sprawnoœci, co pozytywnie mia³o wp³ywaæ
na styl i sposób koordynowania spraw w Zgromadzeniu Ksiê¿y Misjonarzy. Wydaje
siê, ¿e wzorem dla tych wskazañ by³y rozwi¹zania przyjête w Konstytucjach
Towarzystwa Jezusowego48 .

Od kandydata do urzêdu genera³a wymagano przede wszystkim zachowania
osobistej i ¿yciowej wiêzi modlitewnej z Jezusem Chrystusem, który jest zawsze
Ÿród³em œwiat³oœci i potrzebnych ³ask49 . Takie wymaganie zachowano tak¿e w póŸniejszych opublikowanych dokumentach, dotycz¹cych wyboru na urz¹d prze³o¿onego generalnego. W konstytucjach z 1954 roku zapisano zobowi¹zanie, aby prze³o¿onym generalnym wybraæ takiego cz³onka wspólnoty, który „jest jak najœciœlej
zjednoczony z Chrystusem w swoich modlitwach i czynnoœciach”50 . Nastêpnie kandydat na prze³o¿onego generalnego winien byæ obdarzony wszelkimi ewangelicznymi cnotami, a zw³aszcza pokor¹ i chrzeœcijañskim mi³osierdziem51 . W przywo³anych wy¿ej konstytucjach pozostawiono wyraŸny œlad, œwiadcz¹cy po stuleciach o
aktualnoœci tego wymagania. Zapisano bowiem, i¿ na urz¹d genera³a nale¿y wybraæ takiego, który „jest wolny, o ile na to ludzka s³aboœæ pozwala, od wszelkich
nieuporz¹dkowanych uczuæ, a bardzo zami³owany w cnotach, zw³aszcza w pokorze
i mi³oœci”52 . Prze³o¿ony generalny winien byæ cz³owiekiem prawdziwie wolnym od
wszelkiego nieuporz¹dkowanego uczucia53 . W Konstytucjach Towarzystwa Jezusowego ta wolnoœæ stawa³a siê gwarancj¹ tego, ¿e s¹dy i decyzje genera³a bêd¹
obiektywne, wolne od uprzedzeñ i sugestii innych osób, a w zewnêtrznym zachowaniu wobec wszystkich prze³o¿ony generalny bêdzie zawsze opanowany, bêdzie
47

Por. JAN PAWE£ II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Vita Consecrata z 25 marca 1996 roku, nr 6,
w: Adhortacje Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, t. II, s.704-705.

48

Por. KTJ, p.723-724, s.247-248. Przymioty genera³a mia³y ukazywaæ doskona³oœæ jego osoby i fakt,
¿e posiada odpowiednie kwalifikacje do sprawowania w³adzy w Towarzystwie i kierowania wspólnot¹. TAM¯E.

49

„Primo in eo debet esse continua cum ipso Iesu Christo unio in suis et orationibus et actionibus, ut
inde lumen et gratiam percipiat”. RSG, s.46.

50

KiRZM, 22,2.

51

„Secundo, omni genere virtutum, maxime humilitate et Charitate praeditus esse”. RSG, s.46; Por.
KTJ, p.725, s.248.

52

KiRZM, 22,1.

53

„Tertio, ab omni affectu inordinatio immunis”. RSG, s.46.
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dla innych wzorem i zwierciad³em54 . Kandydat na prze³o¿onego generalnego powinien te¿ w sposób prosty i niek³amany przejawiaæ praktyczn¹ sprawnoœæ, uzdalniaj¹c¹ go do harmonijnego ³¹czenia w pos³ugiwaniu ludzkiej prawoœci i surowoœci z
³agodnoœci¹ i ¿yczliwoœci¹55 tak, by móg³ zachowaæ wra¿liwoœæ i mi³oœæ wobec
swoich wspó³braci. Konstytucje z 1954 roku zachowa³y tê historyczn¹ sugestiê
stwierdzaj¹c, ¿e nale¿y zawsze wybieraæ takiego, który „ma zdrowy s¹d i nieprzeciêtn¹ wiedzê, a w wy¿szym jeszcze stopniu roztropnoœæ i dyskrecjê oraz umie
³¹czyæ sprawiedliwoœæ z dobroci¹ a surowoœæ z ³agodnoœci¹” 56 .
Prze³o¿ony generalny w codziennym sprawowaniu w³adzy powinien odznaczaæ siê niekwestionowan¹ moc¹ i wielkodusznoœci¹, zw³aszcza w podejmowaniu
i pokonywaniu trudnoœci oraz odwag¹ i mêstwem wobec wszelkich gróŸb od osób
wysoko postawionych, choæby i z tego w³aœnie tytu³u mia³o mu zagra¿aæ niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia57 . Chodzi³o zatem o postawê wspania³omyœlnoœci i mêstwa, które pozwol¹ mu zachowaæ moc w doœwiadczaniu ¿yciowych przeciwnoœci58 . W dalszej czêœci katalogu sprawnoœci kandydata do piastowania urzêdu najwy¿szego prze³o¿onego w Zgromadzeniu Misji wymienia siê tak¿e koniecznoœæ
posiadania bystroœci umys³u, pewnoœci s¹du, wystarczaj¹cej wiedzy, a ponad wszystko szczególnego poziomu roztropnoœci i rozwagi59 . Chodzi zatem, by sprawuj¹cy
w³adzê jako prze³o¿ony generalny posiada³ „dar wielkiego rozumu i s¹du”, potrzebny zarówno w sprawach teoretycznych, jak i praktycznych60 . Kandydata powinna
tak¿e cechowaæ niezwyk³a czujnoœæ w realizowaniu przedsiêwziêæ i stanowczoœæ
w toku ich pomyœlnego finalizowania61 . Okaza³o siê, ¿e takie uzdolnienie jest niejako ponadczasowe, bowiem tekst konstytucji z 1954 roku bezpoœrednio odniós³ siê
do niego i cz³onkowie Zgromadzenia Misji uznali, ¿e nadal na urz¹d genera³a „nale¿y wybraæ takiego, który odznacza siê czujnoœci¹, energi¹ i stanowczoœci¹”62 . Postulowana rozwaga, a wiêc czujnoœæ i starannoœæ prze³o¿onego generalnego jest
jednym z najistotniejszych przymiotów, bowiem permanentnie umo¿liwia mu pozy-

54

Por. KTJ, p.726, s.248.

55

„Quarto, scire coniungere rectitudinem et severitatem cum mansuetudine et benignitate”. RSG,
s.46.

56

KiRZM, 22,3; Por. KTJ, p.727, s.248.

57

„Quinto, animi robore et generositate dotatus ad tolerandum, aggrediendum et substinendum, nec
non ad Magnatum minas non timendas, licet ob id vitae suae discrimen venire oportet”. RSG, s.46.

58

Por. KTJ, p.728, s.249; Por. C.
i dzie³o, s.246.

59

„Sexto intellectus defaecatus, iudicium solidum, multum scientiae sed plus prudentiae ac discretionis in eo requiruntur”. RSG, s.46.

60

Por. KTJ, p.729, s.249.

61

„Septimo, vigilantia ad persequenda incoepta et firmitas ad ea faeliciter perficienda”. RSG, s.46.

62

KiRZM, 22,4.
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tywne koñczenie podjêtych dzie³63 . Kandydat powinien wreszcie cieszyæ siê dobrym zdrowiem i mieæ odpowiedni¹ prezencjê, a wiêc winien posiadaæ dobr¹ kondycjê zdrowia fizycznego oraz zachowaæ moralnie nieposzlakowan¹ opiniê64 . Tak wiêc
czymœ istotnym jest fizyczna zdolnoœæ do pe³nienia trudów sprawowania w³adzy i
budowania trwa³ej wspólnoty w Zgromadzeniu, jak równie¿ zachowanie „dobrej s³awy”, która istotnie umacnia autorytet genera³a wœród wszystkich cz³onków stowarzyszenia65 . Wspomniane ju¿ konstytucje Zgromadzenia Misji z 1954 roku przejê³y
ten tradycyjny tekst i wskaza³y odnoœnie osoby genera³a, ¿e „nale¿y wybieraæ takiego, który ma zdrowie fizyczne i nale¿yt¹ budowê cia³a, jak równie¿ dobre imiê u
swoich i obcych”66 .
Badania porównawcze i analiza tekstu, zachowanych regu³ dotycz¹cych osoby prze³o¿onego generalnego w Zgromadzeniu Misji, wykaza³y, ¿e dla Wincentego
à Paulo istotnym Ÿród³em w tej materii by³y rozwi¹zania sprawdzone ju¿ praktycznie przez œw. Ignacego Loyolê i jego Towarzystwo, jak równie¿, ¿e cz³onkowie wincentyñskiego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego postawili znacz¹ce wymagania
przed kandydatem maj¹cym pe³niæ najwy¿szy urz¹d w Zgromadzeniu Misji. By³o to
uzasadnione, bowiem prze³o¿ony generalny mia³ posiadaæ w Zgromadzeniu pe³niê
w³adzy i oczekiwano, ¿e jego decyzje i zarz¹dzenia bêd¹ wypadkow¹ pobo¿noœci i
wiary, zdrowego rozs¹dku i autentycznej wiedzy oraz œwiadomoœci, ¿e pe³ni s³u¿bê
Bo¿¹67 . W czasie formu³owania konkretnych wymagañ istotn¹ rolê odegra³a nie
teoria Wincentego à Paulo, lecz jego praktyka i to, ¿e w konstruowaniu struktur
kierowania wspólnot¹ Zgromadzenia Misji nie ba³ siê czerpaæ z doœwiadczenia i
przyk³adu innych, miêdzy innymi œw. Ignacego Loyoli, Franciszka Salezego czy
Piotra de Berulle’a68 . Wincenty obiektywnie i krytycznie ocenia³ rzeczywistoœæ, a
dla swego stowarzyszenia wybiera³ to, co najkorzystniejsze.
b) Kanoniczne uprawnienia sprawowania w³adzy
Pierwsze wskazania w materii kanonicznych uprawnieñ Wincentego, jako prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia, zosta³y zawarte w bulli Urbana VIII Salvatoris
nostri. Ten papieski dokument, okreœlaj¹c struktury prawne Zgromadzenia, obligatoryjnie potraktowa³ osobê Wincentego à Paulo jako do¿ywotniego prze³o¿onego
generalnego nowej wspólnoty ¿ycia apostolskiego, maj¹cego w³adzê zredagowania
i w razie potrzeby zmieniania regu³ i konstytucji, które z mocy prawa podlega³y
63

Por. KTJ, p.730, s.249.

64

„Octavo denique corpus sanum et bene compositum et fama optima”. RSG, s.46.

65

Por. KTJ, p.731-733, s.249-250.

66

KiRZM, 22,6.

67

Por. RSG, s.46; Por. KTJ, p.733, s.250.

68

Por. T. MARQUINA, Prze³o¿eni, s.175.
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zatwierdzeniu przez arcybiskupa Pary¿a69 . Wydaje siê, ¿e dziêki temu w tekœcie
Rêkopisu z Sarzana, który jest jedn¹ z pierwszych zachowanych redakcji tekstu
Regu³ Wspólnych Zgromadzenia Misji, okreœla siê wprost zakres kanonicznych
uprawnieñ prze³o¿onego generalnego nowego stowarzyszenia. Dziêki zachowanej
kopii mo¿emy dzisiaj dokonaæ analizy porównawczej i wskazaæ, na ile pierwsza
propozycja kanonicznych uprawnieñ genera³a sprawuj¹cego w³adzê w Zgromadzeniu zachowa³a obecnie swoj¹ aktualnoœæ.
Pierwsza norma prawna dotyczy³a czasu sprawowania w³adzy przez genera³a.
W jej treœci dok³adnie okreœlono, jaki jest zakres uprawnieñ urzêduj¹cego prze³o¿onego generalnego wobec ca³ego Zgromadzenia. Wynika z niej, ¿e prze³o¿ony generalny
mia³ piastowaæ swój urz¹d do¿ywotnio, zachowuj¹c przy tym pe³niê w³adzy koœcielnej
wobec ca³ego Zgromadzenia Misji70 . Wydaje siê, ¿e ta norma zosta³a przejêta z Konstytucji œw. Ignacego Loyoli, którego Wincenty bardzo powa¿a³ za roztropnoœæ i praktykê ¿ycia ewangeliczno-apostolskiego71 . To wskazanie by³o nadal zalecane, a nawet
realizowane w ¿yciu wspólnym Zgromadzenia, kiedy prawem obowi¹zuj¹cym by³y
konstytucje z 1954 roku. Dlatego w imiê szacunku dla œwiêtej tradycji szanowano
normê kanoniczn¹, i¿ „prze³o¿onego generalnego ustanawia siê do¿ywotnio przez wybór dokonany na Konwencie generalnym”72 . Równie¿ prze³o¿ony generalny zachowa³
wy³¹cznoœæ na podejmowanie wi¹¿¹cej decyzji w sprawie przyjmowania nowych cz³onków do wspólnoty Zgromadzenia Misji, tak¿e usuwania i wydalania z tej wspólnoty73 .
Prze³o¿ony generalny móg³ to uprawnienie wykonywaæ osobiœcie lub wy³¹cznie przez
osoby, które zosta³y uznane za odpowiednie, by delegowaæ je do tej czynnoœci. Na
prze³o¿onym generalnym ci¹¿y³ obowi¹zek usuniêcia i odes³ania ze Zgromadzenia
tych, którzy nie nadawali siê do ¿ycia wspólnego i realizowania dzie³ apostolskich,
choæby we wspólnocie misjonarskiego ¿ycia byli od dawna74 . Prze³o¿ony generalny
praktycznie zawsze posiada³ te uprawnienia75 .
Kolejne uprawnienie kanoniczne dotyczy³o troski prze³o¿onego generalnego o
istniej¹ce domy Zgromadzenia Misji, cz³onków poszczególnych wspólnot, miano69

Dok³adna analiza treœciowa Bulli Salvatoris nostri m.in. w: W. WENZ, Prawno-teologiczne elementy
charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (16171655), s.151-185.

70

„Perpetuus erit et plenam potentiam habebit in totam Congregationem”. RSG, s.46.

71

Por. KTJ, p.719, s.246.

72

KiRZM, 22.

73

Por. KTJ, p.739-741, s.251-252.

74

„2 - admittet per se, vel per alium, quos ipse idoneos iudicaverit et e contra minime idoneos dimittet
et nulla habita ratione diuturni temporis quo in eandem Congregationem ingressi fuerint ab ea
amovebit”. RSG, s.46. Podobne zobowi¹zanie mia³ genera³ jezuitów. Por. J.W. O’MALLEJ, Pierwsi
Jezuici, s.520-521.

75

W tekœcie Konstytucji z 1954 roku niemal powtórzono: „Prze³o¿ony generalny ma prawo i obowi¹zek
przyjmowaæ do Zgromadzenia cz³onków /.../ wydalaæ ze Zgromadzenia”. KiRZM, 24,8-9.
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wanych urzêdników i urzêduj¹cych prze³o¿onych. Do wy³¹cznych uprawnieñ genera³a nale¿a³o mianowanie i odwo³ywanie prze³o¿onych wy¿szych i ni¿szych (wizytatorów i superiorów) oraz mo¿liwoœæ zobowi¹zania ich do sk³adania sprawozdañ z
realizacji pos³ugi rz¹dzenia76 .
Prze³o¿ony generalny by³ tak¿e w³adny zawieraæ prawne umowy, które dotyczy³y sprzeda¿y ró¿nych dóbr, ich kupna lub zamiany, jak równie¿ przyjêcia okreœlonych œrodków pieniê¿nych. Przy tych ostatnich umowach by³ zobowi¹zany uzgodniæ wysokoœæ rocznych wyp³at z ich dochodów, jak i zabezpieczyæ ewentualn¹
mo¿liwoœæ jego wykupienia. W zakresie dyspozycji sprawami materialnymi prze³o¿ony generalny nie móg³ bez zgody ca³ej wspólnoty misjonarskiej dokonaæ sprzeda¿y nieruchomoœci oraz kasacji domów Zgromadzenia77 . Natomiast mia³ prawo
przeznaczaæ na rzecz dowolnego domu te dobra, które ofiarowano Zgromadzeniu
Misji. Nie móg³ natomiast rozdysponowaæ w ten sposób dóbr ofiarowanych konkretnej wspólnocie lub ofiarowaæ je konfratrom z innego domu78 .
Koñcowe uprawnienia kanoniczne, przekazane przez zachowany tekst Rêkopisu Sarzana, a odnosz¹ce siê bezpoœrednio do struktury sprawowania w³adzy na
urzêdzie prze³o¿onego generalnego w Zgromadzeniu Misji, okreœlaj¹ wzajemne relacje wizytatorów i prze³o¿onych domowych wobec Wincentego i jego nastêpców,
jego postawê wobec prawa w³asnego Zgromadzenia Misji, jak i sposób korzystania
z pe³nomocnictw, które zosta³y udzielone stowarzyszeniu ksiê¿y misjonarzy. I tak
wizytatorzy i prze³o¿eni poszczególnych domów oraz inni, których prze³o¿ony generalny do tego wyznaczy, bêd¹ posiadaæ w odniesieniu do wy¿ej wymienionych
spraw tak¹ w³adzê, jakiej zakres zostanie im przez Genera³a wyznaczony79 . Prze³o¿ony generalny powinien równie¿ osobiœcie troszczyæ siê, aby w misjonarskich
domach przestrzegano wszystkich regu³ istotnych dla prawa w³asnego, mia³ prawo
udzielania dyspensy od ich zachowania i wype³niania oraz zosta³ uprawniony do
przydzielania cz³onkom Zgromadzenia Misji konkretnych zadañ i pos³ug apostolskich, jak równie¿ zachowa³ kanoniczne uprawnienie do odwo³ywania uprzednio
mianowanych z przydzielonych urzêdów i funkcji80 .
76

„3 - ad eum pertinet gubernatio domorum, personarum, officialium et superiorum dictae Congregationis. Item ius eos instituendi, destituendi, obligandi ad reddendam rationem de sua administratione”. RSG, s.46; Por. KiRZM, 24,5.

77

„ineundi contractus venditionis emptionis, permutationis, accipiendi pecunias cum pacto redditum
annuum solvendi et facultate ipsum redimendi; quoad vero venditionem bonorum immobilium aut
domorum abolitionem, id facere non poterit, nisi de consensu Congregationis generalis”. RSG,
s.46-47; Por. KiRZM, 24,10; Por. KTJ, p.743-744, s.252.

78

„4 - Cuilibet domorum bona quae Congregationi, non tamen quae tali domui data fuerint, adiungere et attribuere poterit”. RSG, s.47.

79

„5 - Visitatores et Superiores particulares ac etiam alii quos ipse delegaverit habebunt in praedictis
casibus potestatem quam ipse dederit”. RSG, s.47; Por. KiRZM, 24,5; Por. KTJ, p.745, s.252-253.

80

„6 - Illius est iubere, ut omnes Regulae ubique observentur, de iisdem dispensare, officia et ministeria distribuere, eademque revocare”. RSG, s.47; Por. KiRZM, 24,1.5; Por. KTJ, p.754, s.254-255;
p.757-758, s.255 i in.
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Prze³o¿ony generalny móg³ równie¿ prawnie korzystaæ w nieograniczonym zakresie z pe³nomocnictw, jakimi dysponowa³o Zgromadzenie Misji. Z tym uprawnieniem zosta³a powi¹zana mo¿liwoœæ udzielenia odpowiednich kompetencji wizytatorom, urzêdnikom i superiorom domów misjonarskich, jednak w zakresie i czêœci
uznanej wy³¹cznie przez genera³a za w³aœciw¹. Prze³o¿ony generalny posiada³ tak¿e w³adzê skutecznego odwo³ania nadanych kompetencji b¹dŸ pomniejszenia zakresu mo¿liwoœci autonomicznego dzia³ania konkretnego prze³o¿onego lub urzêdnika81 . W³aœciwie w historii sprawowania w³adzy w Zgromadzeniu Misji nie zaistnia³a zmiana w tych uprawnieniach prze³o¿onego generalnego, bowiem konstytucje z
1954 roku nadal przewidywa³y, ¿e „prze³o¿ony generalny ma prawo i obowi¹zek
pos³ugiwaæ siê szczególnymi upowa¿nieniami, przyznanymi Zgromadzeniu moc¹
indultów Stolicy œw., udzielaæ ich podw³adnym, ograniczaæ je lub odwo³ywaæ wed³ug
swego uznania”, jak równie¿ „mo¿e swoim podw³adnym korzystanie z naszych przywilejów œcieœniaæ, ograniczaæ a nawet znosiæ’82 .
Zaprezentowane wy¿ej kanoniczne uprawnienia sta³y siê pomocne dla sprawnej
realizacji pos³ugi rz¹dzenia, podejmowanej przez prze³o¿onego generalnego w Zgromadzeniu Misji. W treœci tej czêœci Rêkopisu z Sarzana znalaz³y siê uprawnienia
kanoniczne, które bezpoœrednio warunkowa³y skuteczne sprawowanie w³adzy, i – jak
zauwa¿yliœmy - jako takie zosta³y dok³adnie przejête przez prawo w³asne Zgromadzenia Misji, zw³aszcza teksty Konstytucji. Wskazano wiêc na te normy prawne, które
zachowa³y aktualnoœæ do wspó³czesnych czasów, a których Ÿród³em zapewne sta³y
siê zapisy Konstytucji Towarzystwa Jezusowego œw. Ignacego Loyoli.
c) Pierwotny zakres kompetencji prze³o¿onego generalnego
wobec Zgromadzenia
W treœci Rêkopisu z Sarzana, w dokumencie Regu³y Prze³o¿onego Generalnego, umieszczono dziesiêæ kolejnych norm, które okreœla³y zakres kompetencji
tego prze³o¿onego wobec wszystkich cz³onków i spraw Zgromadzenia Misji. Normy
te, w zasadzie maj¹ce charakter dyscyplinarny, jasno okreœlaj¹ wzajemne relacje
miêdzy prze³o¿onymi ró¿nych stopni oraz wprost kreuj¹ ich postawê wobec spraw
maj¹tkowych nowego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego.
Zgodnie ze wskazaniami tych norm, prze³o¿ony generalny posiada³ prawo i
w³adzê upominania, karcenia i nak³adania proporcjonalnej i w³aœciwej pokuty, a wiêc
stosownie do wielkoœci zaistnia³ego wystêpku czy przewinienia83 . Genera³ posiada³
81

„7 - Utetur facultatibus Congregationi datis et dabit ac revocabit aut imminuet iisdem Superioribus
et Officialibus talem partem dictarum facultatum, qualem expedire sibi visum fuerit”. RSG, s.47;
Por. KiRZM, 24,5; Por. KTJ, p.753, s.254.

82

KiRZM, 24,4; 25,2.

83

„Penes illum est Ius et potestas corrigendi et tales imponendi paenitentias, quales pro cuiusque
defectibus expedire iudicabit”. RSG, s.47. U Jezuitów genera³ posiada³ w³adzê nak³adania pokut i
stosowania upomnieñ wobec wszystkich cz³onków Towarzystwa, lecz przy podejmowaniu tych czynnoœci powinien kierowaæ siê mi³oœci¹ i roztropnoœci¹. Por. KTJ, p.754, s.254-255.
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tak¿e uprawnienie i zobowi¹zanie zwo³ywania konwentu generalnego dla rozstrzygniêcia spraw szczególnie wa¿nych dla Zgromadzenia Misji84 . Prze³o¿ony generalny powinien wówczas zobowi¹zaæ wizytatorów do zwo³ania i odbycia konwentów
prowincjalnych. Prawo w³asne zobowi¹zywa³o genera³a do przewodniczenia obradom konwentu generalnego oraz do zakoñczenia obrad, kiedy uzna³ to za stosowne. To uprawnienie odnosi³o siê do obrad konwentów generalnych, jakie odbywa³y
siê po uprzednim zwo³aniu ich na mocy autonomicznej decyzji prze³o¿onego generalnego, a nie w czasie, gdy obradowa³ zjazd wspólnoty misjonarskiej, zwo³ywany i
odbywany regularnie i zwyczajowo co trzy lata, dla omówienia bie¿¹cych spraw
Zgromadzenia Misji85. Na przestrzeni lat powy¿sze uprawnienia prze³o¿onego generalnego uleg³y tylko nieznacznym modyfikacjom, wprowadzonym przez kolejne
misjonarskie konstytucje86.
W gestii uprawnieñ prze³o¿onego generalnego znajdowa³a siê sprawa wyra¿ania zgody na przyjmowanie beneficjów dla Zgromadzenia Misji. Ka¿dy z cz³onków
zgromadzenia musia³ w tym wzglêdzie uzyskaæ wyraŸn¹ jego zgodê. Prze³o¿ony
Generalny udziela³ tej zgody za przyzwoleniem Papie¿a. Sprawa nie obejmowa³a
przyjmowania beneficjów ³¹czonych lub przeznaczonych do po³¹czenia87 .
W oparciu o kolejne uprawnienia, prze³o¿ony generalny posiada³ prawo powo³ywania w³aœciwych prze³o¿onych88. Dlatego dla poszczególnych misjonarskich
wspólnot domowych mia³ prawo ustanowiæ superiorów, zw³aszcza na okres, który
sam uzna³ za w³aœciwy. Natomiast wizytatorów, jako prze³o¿onych prowincji, móg³
prawnie ustanowiæ na trzyletni¹ kadencjê, z zachowaniem mo¿liwoœci przed³u¿enia
czasu zleconej pos³ugi prze³o¿onego w danej prowincji lub zwolnienia prze³o¿onego
jeszcze przed up³ywem rozpoczêtej kadencji89. Pewne innowacje prawne zosta³y

84

Identyczne uprawnienie dla genera³a, jak w zakonie Jezuitów. Por. KTJ, p.755, s.255.

85

„2. - Conventum generalem in rebus quam maximi momenti convocandi; iniungendi visitatoribus,
ut suam provinciam convocent, Conventum generalem dirigendi et convocatos dimittendi quando
id expedire sibi visum fuerit, hoc intelligi debet de Congregationibus quae fient arbitrio Superioris
Generalis extra tempus Congregationum triennalium, non vero de ipsis Congregationibus triennalibus”. RSG, s.47.

86

Konstytucje z 1954 roku deklarowa³y, ¿e „prze³o¿ony generalny na prawo i obowi¹zek zwo³ywaæ
Konwenty generalne i nimi kierowaæ oraz zamykaæ je za zgod¹ samych uczestników Konwentu”.
KiRZM, 24,11. Natomiast pokodeksowe Konstytucje z 1984 roku wskaza³y, ¿e „prze³o¿ony generalny
oprócz uprawnieñ przyznanych mu prawem powszechnym lub szczególnym nadaniem ma prawo i
obowi¹zek: zwo³ywaæ Konwent Generalny i przewodniczyæ na nim oraz za zgod¹ tego¿ Konwentu
zamkn¹æ jego obrady”. KZM, 107,4.

87

„3. - Nemo nostrae Congregationis beneficium absque illius consensu accipiet, ipse vero illum
numquam dabit sine iussu Summi Pontificis, nisi quoad beneficia Congregationis unita vel unienda”. RSG, s.47-48.

88

W Towarzystwie Jezusowym genera³ mianowa³ prze³o¿onych lokalnych, jak równie¿ okreœla³ zakres
sprawowanej przez nich w³adzy. Por. KTJ, p.745, s.252-253.

89

„4 instituet Domorum Superiores pro tempore quod ipsi expedire iuducabit et Visitatores ad triennium nisi expedire sibi videatur illos diutius in officio relinquere aut eos ante tempus destituere”.
RSG, s.48.
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wprowadzone do póŸniejszych norm konstytucyjnych Zgromadzenia Misji, zrewidowanych na skutek promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego w 1917 i 1983
roku90 . Postulowane w tekœcie Rêkopisu Sarzana uprawnienia dawa³y Prze³o¿onemu Generalnemu mo¿liwoœæ przekazania wizytatorom prawa powo³ywania i odwo³ywania prze³o¿onych wspólnot domowych na terytorium ich prowincji. Wówczas
genera³ zachowywa³ dla siebie prawo zatwierdzania decyzji wizytatorów, zw³aszcza kiedy one dotyczy³y mianowania, jak równie¿ odwo³ywania superiorów domów
misjonarskich91 . Obecnie prawo powszechne i w³asne Zgromadzenia wskazuje na
te uprawnienia jako w³aœciwe dla wizytatorów, na mocy w³adzy zwyczajnej, któr¹
posiadaj¹ jako prze³o¿eni wy¿si stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego92 .
W katalogu uprawnieñ prze³o¿onego generalnego znalaz³a siê równie¿ czynnoœæ powo³ywania urzêdników, niezbêdnych do zarz¹dzania Zgromadzeniem Misji,
wœród których wymieniono pos³ugê prokuratora generalnego i sekretarza generalnego. Zakres ich prawnego dzia³ania oraz faktyczne mo¿liwoœci zarz¹dzania wspólnot¹ mia³ okreœliæ bezpoœrednio prze³o¿ony generalny wed³ug swego uznania93 .
Œlady tego uprawnienia i obowi¹zku ustanawiania w/w urzêdników odnajdujemy w
Konstytucjach z 1954 roku, które stanowi¹, i¿ prze³o¿ony generalny za zgod¹ swej
rady ma równie¿ ustanowiæ, wœród obligatoryjnie wymienionych urzêdników, sekretarza generalnego i ekonoma generalnego Zgromadzenia Misji94 . Ta praktyka prawna zosta³a zachowana równie¿ w najnowszych konstytucjach misjonarzy, z tym
jednak, ¿e sekretarz generalny, ekonom generalny i prokurator generalny przy Stolicy Apostolskiej zostaj¹ mianowani przez genera³a spoza grona asystentów generalnych i za zgod¹ rady. O czasie sprawowania przez nich kanonicznych czynnoœci
decyduje prze³o¿ony generalny ze swoj¹ rad¹. Wskazani urzêdnicy z mocy prawa
przynale¿¹ do Domu Kurii Generalnej Zgromadzenia Misji, maj¹ mo¿liwoœæ uczest90

W Konstytucjach z 1954 roku wskazano, ¿e prze³o¿ony generalny móg³ „ustanawiaæ za zgod¹ swej
rady sekretarza generalnego, ekonoma generalnego, prokuratora generalnego przy Stolicy œw.,
wizytatorów, wice-wizytatorów i ich urzêdników, oraz prze³o¿onych domów, jak równie¿ sk³adaæ
tych¿e z urzêdów dla s³usznej przyczyny”. KiRZM, 24,5. Natomiast w aktualnych Konstytucjach z
1984 roku postanowiono, ¿e „prze³o¿ony generalny na mocy w³adzy zwyczajnej zarz¹dza wszystkimi prowincjami, domami i poszczególnymi cz³onkami Zgromadzenia wed³ug przepisów prawa
powszechnego i naszego w³asnego. Prze³o¿ony generalny podlega jednak w³adzy Konwentu Generalnego, wed³ug przepisów prawa”. KZM, 103.

91

Zob. RSG, s.48.

92

„ /.../ wizytatorzy i superiorzy domów maja nad cz³onkami Zgromadzenia w³adzê okreœlon¹ w prawie
powszechnym i naszym w³asnym; posiadaj¹ ponadto koœcieln¹ w³adzê rz¹dzenia czyli jurysdykcjê,
zarówno w zakresie zewnêtrznym jak i wewnêtrznym. Dlatego prze³o¿eni musz¹ byæ kap³anami”.
KZM, 100.

93

„Sexto instituet officiales ad Congregationis administrationem necessarios, ut sunt Procurator et
Secretarius generales illisque dabit talem facultatem, qualem expedire sibi videbitur”. RSG, s.48;
Por. KiRZM, 24,5.

94

Por. KiRZM, 24,5; Por. KTJ, p.760, s.256. Przed mianowaniem tych urzêdników genera³ Towarzystwa mo¿e odbyæ konsultacjê lecz ostateczn¹ decyzjê móg³ podj¹æ w sposób nieskrêpowany. TAM¯E,
p.761, s.256.

Pos³uga rz¹dzenia prze³o¿onego generalnego w Zgromadzeniu

95

niczenia w posiedzeniach rady generalnej, jednak bez prawa g³osu oraz z racji
urzêdu s¹ zaliczani do grona pe³noprawnych uczestników konwentu generalnego95 .
Z pierwszych szczegó³owych regu³ wynika dalej, ¿e prze³o¿ony generalny mia³
równie¿ prawo wolnego decydowania o przyjêciu przez Zgromadzenie proponowanej fundacji i domów. Genera³owi pozostawiono tak¿e prawo decydowania o tym,
kogo mo¿e przyj¹æ na dowolnych warunkach do Zgromadzenia jako osoby agregowane, które pragn¹ poœwiêciæ siê nowej wspólnocie ¿ycia apostolskiego, pozostaj¹c jednak na co dzieñ poza wspólnot¹ Zgromadzenia. Gdyby siê jednak okaza³o,
¿e warunki okreœlone w akcie o agregacji s¹ niekorzystne czy wrêcz szkodliwe dla
Zgromadzenia, to prze³o¿ony generalny bêdzie móg³ powziêt¹ umowê odwo³aæ oraz
naprawiæ szkody w stopniu uznanym przez siebie za stosowny. Natomiast gdyby
rzecz dotyczy³a przyjêcia fundacji, lecz niekorzystnej dla ca³ego Zgromadzenia
Misji, wówczas na prze³o¿onym generalnym ci¹¿y³ obowi¹zek zwo³ania cz³onków
Zgromadzenia, którym nale¿a³o sprawê klarownie objaœniæ i wyraŸnie ich zapytaæ,
czy mo¿na tak¹ fundacjê przyj¹æ na proponowanych warunkach96 . Obecnie z powy¿szych uprawnieñ nale¿y do prze³o¿onego generalnego udzielaæ afiliacji dobrodziejom i przyjacio³om Zgromadzenia Misji, informuj¹c ich o dobrach duchowych, w
których uczestnicz¹ z racji zaistnienia kanonicznych relacji ze wspólnot¹ misjonarsk¹97 .
Prawne ograniczenie, wchodz¹ce w zakres decyzyjnego dzia³ania prze³o¿onego generalnego, dotyczy³o spraw zwi¹zanych bezpoœrednio z kanonicznym przeniesieniem lub kasacj¹ wczeœniej erygowanego domu Zgromadzenia Misji. Genera³
móg³ jednak tego dokonaæ, a wiêc przenieœæ lub zlikwidowaæ dom, jeœli uzyska³ na
takie dzia³anie wyraŸn¹ zgodê cz³onków Zgromadzenia Misji, obraduj¹cych na konwencie generalnym98 . Nowsze prawo Zgromadzenia by³o kontynuacj¹ pierwszych
95

Por. KZM, 119 § 1-4; Sekretarz generalny sporz¹dza pisma kierowane do ca³ego Zgromadzenia,
protoko³uje przebieg posiedzeñ rady generalnej, proponuje genera³owi wyznaczenie osób pomagaj¹cych w pracy sekretariatu, którzy zazwyczaj zostaj¹ mianowani jako wspó³pracownicy sekretarza
generalnego. Ich zadaniem jest porz¹dkowanie archiwum, pomoc przy wydawaniu publikacji i
pisaniu listów. Natomiast ekonom generalny zarz¹dza dobrami Zgromadzenia, zgodnie z prawem
powszechnym i w³asnym Zgromadzenia. Za zgod¹ genera³a wizytuje ekonomów prowincjalnych, a
w szczególnych okolicznoœciach równie¿ ekonomów domowych lub administratorów wa¿niejszych
dzie³ Zgromadzenia Misji. Por. SZM, 28 § 1; 61 § 1-2; 62 § 1-2.

96

„7. Admittet fundationes et domos, insuper admittet eos, qui se Congregationi dare, nec tamen de
Corpore illius esse voluerint sub quibuscumque conditionibus, quas tamen possit revocare si illas
fore Congregationis damnosas experimento comperiret ipsi damna resarciendo iuxta quod aequum visum fuerit. Quod si fundationem aliquam fini Congregationis nocivam admitteret, Congregatio convocata rem ad deliberationem vocabit, an sub illis conditionibus nocivis illam possit admittere”. RSG, s.48; Por. KTJ, p. 743-744, s.252.

97

Por. SZM, 51,13. W Konstytucjach z 1954 roku znajdowa³ siê przepis, zgodnie z którym prze³o¿ony
generalny móg³ po wys³uchaniu zdania swych asystentów przyjmowaæ duchownych jako konwiktorów, do któregoœ z domów Zgromadzenia Misji, na d³u¿szy czas lub na ca³e ich ¿ycie. Por. KiRZM,
24,13.

98

„Octavo non poterit transferre domum iam fundatam nec illam deserere nisi de consensu Congregationis Conventu generali convocatae”. RSG, s.48; Por. KTJ, p. 762-763, s.256.
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uprawnieñ, bowiem dalej w gestii prze³o¿onego generalnego pozostawa³o to, ¿e za
zgod¹ swojej rady móg³ zak³adaæ prowincje, wiceprowincje oraz domy Zgromadzenia, móg³ tak¿e je znosiæ, jednak z zachowaniem prawa powszechnego i obowi¹zuj¹cych konstytucji99 . Natomiast wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cych norm prawnych w
Zgromadzeniu Misji, prze³o¿ony generalny mo¿e, za zgod¹ swej rady i po wys³uchaniu zdania zainteresowanych stron, erygowaæ i znosiæ domy Zgromadzenia oraz
wspólnoty lokalne100 , szanuj¹c przy tym uprawnienia wizytatora danej prowincji101 i
ogóln¹ normê prawa kanonicznego102 .
Normy zawarte w tekœcie Rêkopisu z Sarzana dobitnie akcentuj¹, i¿ prze³o¿ony generalny koniecznie powinien posiadaæ pe³n¹ wiedzê o swoich podw³adnych,
zw³aszcza o tych, którym pragnie przydzieliæ urzêdy we wspólnocie Zgromadzenia
Misji103 . To wymaganie postawione ju¿ wówczas jako postulat zak³ada³o, i¿ kandydat obejmuj¹cy najwy¿sz¹ pos³ugê w³adzy w Zgromadzeniu, œwiadomie bêdzie
musia³ podj¹æ obowi¹zek odpowiedzialnej troski o dobro wspólnoty misjonarskiej,
realizuj¹c go przez swoje personalne decyzje. Równie¿ obecnie jest to zwyczajne
prawo i obowi¹zek prze³o¿onego generalnego, aby usilnie, zdecydowanie i gorliwie
zabiega³ o to, by w Zgromadzeniu Misji rozwijano i odnawiano apostolsk¹ dzia³alnoœæ oraz ca³kowicie realizowano wskazania prawa w³asnego, równie¿ w zakresie
sprawowania w³adzy i pastoralnego pos³ugiwania104 .
Skuteczn¹ pomoc¹ w realizacji pos³ugi rz¹dzenia, zgodnie z pierwszymi regu³ami dla genera³a, maj¹ byæ wymagania opisane w treœci z³o¿onego œlubu pos³uszeñstwa, których przyjêcie zdeklarowali wszyscy cz³onkowie Zgromadzenia105 .
Dlatego prze³o¿ony generalny ma prawo wydawaæ im rozkazy i polecenia w sprawach dotycz¹cych ich osobistego rozwoju i formacji wewnêtrznej oraz apostolskiego i zbawczego pos³annictwa wobec bliŸnich. Takiego uprawnienia genera³ mo¿e
udzieliæ równie¿ wizytatorom lub komisarzom, zachowuj¹c jednak dla siebie mo¿li99

Por. KiRZM, 24,7.

100

Por. KZM, 107,6. „Dla wa¿nej przyczyny, za zgod¹ swej rady i po wys³uchaniu zdania zainteresowanych wizytatorów, mo¿e za³o¿yæ dom jednej prowincji na terytorium drugiej” (107,7). Natomiast dla
„wa¿nej przyczyny i za zgod¹ swej rady, mo¿e zak³adaæ domy nie przynale¿ne do ¿adnej prowincji,
a kierowane przez superiora bezpoœrednio zale¿nego od prze³o¿onego generalnego oraz mianowaæ superiorów tych¿e domów” (107,8).

101

Do zwyczajnych praw i obowi¹zków wizytatora nale¿y „za zgod¹ swej rady i po zasiêgniêciu zdania
prze³o¿onego generalnego, zak³adaæ lub znosiæ domy w granicach swojej prowincji”. TAM¯E, 125,3.

102

„Erekcji domu i ukonstytuowania lokalnej wspólnoty dokonuje kompetentna w³adza stowarzyszenia,
po uzyskaniu wczeœniejszej pisemnej zgody biskupa diecezjalnego, z którym nale¿y siê konsultowaæ tak¿e w wypadku likwidacji domu”. KPK, KAN. 733 § 1.

103

„Nono necesse est ut plenam cognitionem habeat suorum subditorum, maxime quos ad officia
praeficere desiderat”. RSG, s.48.

104

Por. KZM, 107,1.

105

Zdaniem Wincentego, oprócz regu³ i innych norm prawnych, dla spójnoœci i dynamizmu wspólnoty
najwiêksze znaczenie ma osoba prze³o¿onego, równie¿ generalnego. Dlatego twierdzi³, ¿e „we
wspólnocie nie ma jednoœci bez pos³uszeñstwa. Bóg chce, by prze³o¿eni zni¿ali siê, ile mog¹, do
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woœæ zaaprobowania lub uniewa¿nienia tego, co oni postanowi¹ w tej materii oraz
wydaæ nowe dyspozycje w zakresie, jaki osobiœcie uzna za stosowny. Wszyscy
cz³onkowie Zgromadzenia Misji zostali wezwani, aby zawsze prze³o¿onemu generalnemu okazywali pos³uszeñstwo i powa¿ny szacunek jako temu, który w ich stowarzyszeniu zastêpuje Jezusa Chrystusa106 .
Obecnie Ÿród³em i motywem szacunku wobec osoby prze³o¿onego generalnego jest jego s³u¿ba podejmowana w jednoœci z ca³ym Zgromadzeniem, aby z powodzeniem i troskliwoœci¹ zrealizowaæ pos³annictwo œw. Wincentego oraz zachowaæ
jego ¿ywotnoœæ w Koœciele. St¹d prze³o¿onego generalnego postrzegamy jako oœrodek jednoœci wszystkich misjonarzy oraz jako czynnik duchowej ¿ywotnoœci i apostolskiej dzia³alnoœci we wspólnocie Ludu Bo¿ego107 . Konstytucje przypominaj¹
jednak o obowi¹zku pos³uszeñstwa m.in. prze³o¿onemu generalnemu, wynikaj¹cym ze z³o¿onego œlubu, ale w interpretacji nadaje siê mu ten sam zakres, co
praktykowanej cnocie pos³uszeñstwa108 , której realizacja mo¿e wykraczaæ poza
zakres przyjêtej normy109 .
Zatem celem postulowanego zakresu kompetencji prze³o¿onego generalnego
wobec spraw Zgromadzenia Misji by³o sprawne zarz¹dzanie wspólnot¹ i dzie³ami
apostolskimi oraz troska o wiern¹ realizacjê charyzmatu i to¿samoœci nowego stowarzyszenia. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pierwsze inspiracje w tym zakresie zosta³y
dok³adnie przejête w aktualnym prawie w³asnym Zgromadzenia Misji, tak¿e w kwestii sprawowania w³adzy we wspólnocie. Normy konstytucyjne wskazuj¹ na uprawnienia genera³a wynikaj¹ce z prawa powszechnego lub szczególnego nadania, które zobowi¹zuj¹ go do pielêgnowania ducha Za³o¿yciela i czuwania nad pe³nym wprowadzaniem w ¿ycie obowi¹zuj¹cych konstytucji i statutów110 . Natomiast za zgod¹
swojej rady, co œwiadczy o kolegialnym dzia³aniu, powinien wydawaæ powszechne
rozporz¹dzenia dla dobra Zgromadzenia, erygowaæ lub znosiæ prowincje i poszczególne domy Zgromadzenia, wys³uchaæ racji radców prowincji przed zdjêciem wizyswych podw³adnych i aby podw³adni okazywali im uleg³oœæ i by w ten sposób wszyscy przyczyniali
siê do budowania jednoœci”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. IX, s.956; Por. KPK, KAN. 601; Por. M. PEREZ
FLORES, Pos³uszeñstwo, s.116-117; Por. W. WENZ, Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.243-251.
106

„10 poterit iubere virtute obedientiae singulis nostrae Congregationis quoad ea quae ad eorum
perfectionem et proximi salutem spectant, et quamvis hanc facultatem dederit aliis, ut puta alicui
ex Visitatoribus aut Commissariis, poterit illa vel repondere seu revocare, quae ab iis acta fuerint et
statuere quod sibi visum fuerit. Illi igitur omnes obedient, illumque venerabuntur tanquam Domini
nostri Iesu Christi locum tenet in Congregatione”. RSG, s.48-49; Por. KTJ, p.765, s.256-257; Por. G.
PITTAU, Rz¹dy duchowe wed³ug charyzmatu ignacjañskiego, s.53 nn.

107

Por. KZM, 101-102.

108

Por. KZM, 38 § 1; Por. M. PEREZ FLORES, Pos³uszeñstwo, s.117.

109

Wincenty twierdzi³, ¿e „prawdziwie pos³uszni nie poprzestaj¹ na wype³nieniu polecenia. Staraj¹ siê
odczytaæ intencjê prze³o¿onego”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. IX, s.860; Por. M. PEREZ FLORES, Pos³uszeñstwo, s.117.

110

Por. KZM, 107,1.
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tatora z urzêdu, udzielaæ pozwolenia na sk³adanie œlubów œwiêtych i dopuszczaæ
do œwiêceñ, zwalniaæ ze œlubów w przypadku opuszczenia Zgromadzenia lub usuniêcia ze wspólnoty, dyspensowaæ od zachowania konstytucji oraz zatwierdzaæ
normy ustanowione przez konwenty prowincjalne111 . Prze³o¿ony generalny ma obowi¹zek zwo³aæ konwent generalny i przewodniczyæ jego obradom, jak równie¿ za
zgod¹ uczestników konwentu powinien zamkn¹æ jego obrady112 . Z powy¿szych
uprawnieñ i zobowi¹zañ prze³o¿onego generalnego wynika, ¿e powinien swoj¹ w³adzê wykonywaæ w duchu s³u¿by wobec wspólnoty, wra¿liwie ws³uchuj¹c siê we
wszelkie inicjatywy cz³onków Zgromadzenia Misji, równoczeœnie maj¹c na uwadze
dobro stowarzyszenia i ca³ego Koœcio³a. A pos³uga rz¹dzenia, któr¹ inspiruj¹ we
wspólnotach lokalnych, powinna cierpliwie budowaæ bratersk¹ jednoœæ wszystkich
cz³onków113 .

3. Udzia³ Zgromadzenia Misji w kszta³towaniu rz¹dów
prze³o¿onego generalnego
Zaprezentowane powy¿ej kompetencyjne uprawnienia i zobowi¹zania kanoniczne, przys³uguj¹ce z mocy prawa powszechnego i w³asnego prze³o¿onemu generalnemu Zgromadzenia Misji, wskazuj¹ na jego istotn¹ rolê w kierowaniu wspólnot¹ i kreowanie postawy odpowiedzialnoœci za wiernoœæ charyzmatowi za³o¿yciela. Natomiast w dalszej czêœci regu³, dotycz¹cych prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia Misji zaproponowano, aby w niektórych sprawach wspólnota misjonarska mia³a bezpoœredni wp³yw na pos³ugê i osobê swego najwy¿szego prze³o¿onego oraz na w³adzê przez niego sprawowan¹. Ta bezpoœrednia zale¿noœæ prze³o¿onego generalnego od woli ca³ego Zgromadzenia zwi¹zana by³a z pewnymi ograniczeniami, które dotyczy³y kilku kwestii, zapewne wzorowanych na rozwi¹zaniach
uprzednio sprawdzonych w Towarzystwie Jezusowym114 .
A. Szczegó³owe p³aszczyzny bezpoœredniej zale¿noœci
Pierwsza p³aszczyzna zale¿noœci i graniczeñ dotyczy³a spraw typowo zewnêtrznych, i odnosi³a siê do ubioru prze³o¿onego generalnego, po¿ywienia i wydatków,
zwi¹zanych z jego codziennym funkcjonowaniem, jako osoby i sprawowanego urzêdu115 . Zgromadzenie Misji zobowi¹zywa³o siê równie¿ czuwaæ nad zachowaniem
dobrej kondycji fizycznej oraz zdrowotnej swego prze³o¿onego. Dlatego genera³ nie
111

Por. TAM¯E, 107, 2-3. 5-12.

112

Por. TAM¯E, 107,4.

113

Por. KPK, kan. 618-619.

114

„Congregatio tamen in eum authoritatem habebit ad eius gubernationem temperandam in sex
capitibus”. RSG, s.49; Por. KTJ, p.767, s.258.

115

„Primo quoad exteriora scilicet vestitum, victumet alia impensa”. RSG, s.49; Por. KTJ, p.767, s.258.
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móg³ anga¿owaæ siê do zbyt wielu prac i zadañ oraz podejmowaæ zbyt surowych
praktyk ascetycznych i umartwieñ116 , aby w niczym nie ucierpia³o owocne pos³ugiwanie Zgromadzeniu Misji.
W regu³ach dotycz¹cych genera³a znajduje siê równie¿ zobowi¹zanie cz³onków Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy do troski o sprawy duchowego dobra swego
najwy¿szego prze³o¿onego. Dlatego superiorowi generalnemu Zgromadzenie powinno wyznaczyæ osobistego admonitora, który z urzêdu podejmie siê obowi¹zku
regularnego upominania swego prze³o¿onego. Tê pos³ugê admonitora z nale¿n¹
skromnoœci¹ i pokor¹ winien spe³niaæ wyznaczony wspó³brat, który ka¿dorazowo
przed podjêciem dzia³ania „pos³ugi karciciela”, powinien co najmniej godzinê spêdziæ na modlitwie117 , by to zadanie godnie zrealizowaæ.
W czwartym prawnym zastrze¿eniu, które dotyczy przyjmowania godnoœci
koœcielnych, postawiono wymaganie, zgodnie z którym prze³o¿ony generalny nie
mo¿e ich przyj¹æ bez wyraŸnej zgody Zgromadzenia Misji. Rêkopis regu³ dla genera³a podaje równie¿ ustalenie, wedle którego Zgromadzenie mo¿e wyraziæ zgodê na
przyjêcie przez prze³o¿onego generalnego tylko tych godnoœci koœcielnych, o których bezpoœrednio zadecyduje wola Ojca Œwiêtego i to pod sankcj¹ grzechu œmiertelnego118 . Przyjêcie godnoœci apostolskich wi¹za³o siê zazwyczaj z koniecznoœci¹ rezygnacji z urzêdu prze³o¿onego generalnego119 . Bezpoœrednia interwencja i
kanoniczne dzia³anie Zgromadzenia Misji obejmowa³o szczególnie sytuacje, kiedy
prze³o¿ony generalny na skutek s³aboœci lub zlekcewa¿enia w wa¿nych sprawach,
miêdzy innymi wywo³anych chorob¹ lub stanem ogólnego wyniszczenia organizmu, móg³ naraziæ wspólnotê ¿ycia apostolskiego na powa¿ne szkody. W takich
wypadkach z urzêdu otrzymywa³ wikariusza generalnego albo koadiutora, którego
móg³ wybraæ osobiœcie w porozumieniu z wizytatorami poszczególnych prowincji
lub którego mieli wybieraæ wizytatorzy jako prze³o¿eni prowincji, dzia³aj¹c kolegialnie z dwoma wytypowanymi prze³o¿onymi z ka¿dej prowincji. Ci ostatni mogli swoje g³osy przes³aæ listownie przez swoich asystentów, którzy uczestniczyli w procedurze otwarcia listów i odczytania wskazanych nazwisk. G³osy nale¿a³o zebraæ w
obecnoœci prze³o¿onego generalnego lub nawet wtedy, gdy nie chcia³ i nie móg³
116

„2 quoad eius corpus, ut scilicet neque labore neque mortificationis rigore excedat”. RSG, s.49.
„Osobiœcie nie bêdzie siê zajmowa³ ¿adnymi dzie³ami zewnêtrznymi, nawet pobo¿nymi, które nie
s¹ zwi¹zane z jego urzêdem lub Zgromadzeniem, chyba ¿e tego wymaga³aby niekiedy wiêksza
chwa³a Bo¿a lub nagl¹ca potrzeba bliŸniego”. KiRZM, 25,5; Por. KTJ, p.769, s.258.

117

„3 quoad eius animam illi scilicet dando admonitorem qui facta prius per horam oratione eum
admonebit”. RSG, s.49; W Towarzystwie Jezusowym tê pos³ugê móg³ tak¿e spe³niaæ spowiednik.
Por. KTJ, p.770, s.258.

118

„4 quoad dignitates ecclesiasticas quas acceptare non poterit absque consensu Congregationis
quae illum dare non poterit nisi Papa sub poena peccati mortalis id iusserit”. RSG, s.49. Konstytucje
z 1954 roku zachowa³y normê: „Bez zgody Konwentu generalnego nie mo¿e przyjmowaæ godnoœci
koœcielnych, chyba tylko z nakazu lub za zezwoleniem Stolicy œw.” KiRZM, 25,3.

119

Por. Por. KTJ, p.772, s.258-259.
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uczestniczyæ w tym wydarzeniu. Kandydat, który uzyska³ wiêkszoœæ g³osów, zosta³ publicznie uznany za wikariusza generalnego i jemu prawnie zosta³a przyznana w³adza kanoniczna najwy¿szego prze³o¿onego w Zgromadzeniu120 . Obecnie,
pomimo up³ywu lat, w normach prawa w³asnego Zgromadzenia Misji zachowano
podobne rozwi¹zania, które w historii zosta³y sprawdzone i dziêki którym zawsze
osi¹gano zamierzony skutek prawny, dodaj¹c obowi¹zek powiadomienia o tej niedyspozycji najwy¿szego prze³o¿onego Stolicy Apostolskiej i dalszego postêpowania zgodnie z jej zaleceniami121 .
Bezpoœrednia zale¿noœæ prze³o¿onego generalnego od prawnego i koniecznego dzia³ania Zgromadzenia Misji obejmuje równie¿ sytuacjê, kiedy genera³ zdecyduje siê na niemoraln¹ postawê ¿yciow¹ i niegodny sposób sprawowania w³adzy.
Regu³y œciœle wskaza³y na sytuacjê pope³nienia publicznie znanego grzechu nieczystego lub gdyby pope³ni³ grzech zabójstwa, fizycznego okaleczenia, lub dokona³ kradzie¿y, zaw³aszczenia dobra materialnego jakiejœ wspólnoty domowej Zgromadzenia Misji, roztrwoni³ to dobro lub ofiarowa³ je komuœ jako w³asne. Zgromadzenie ma obowi¹zek szczególnego prawnego dzia³ania tak¿e w przypadku, gdy prze³o¿ony generalny zacz¹³ wyznawaæ heretyck¹ doktrynê wiary122 .
To obligatoryjne wyliczenie nieprawid³owoœci w sprawowaniu w³adzy jest jak
na razie czysto teoretyczne, bowiem one nie musz¹ zaistnieæ w ¿yciu i pos³ugiwaniu prze³o¿onego generalnego. St¹d wspólnota Zgromadzenia Misji jest przekonana i g³êboko ufa, ¿e przy pomocy Bo¿ej rzeczone nieszczêœcia nigdy nie dotkn¹
genera³a wincentyñskiej wspólnoty. Gdyby jednak te sytuacje nast¹pi³y i sprawa
zosta³a wystarczaj¹co zbadana, wówczas Zgromadzenie ma prawo i powinno pozbawiæ tê osobê urzêdu prze³o¿onego generalnego, a nawet ma prawo usuniêcia go

120

„5 si in rebus alicuius momenti ita languidus et negligens evaderet, sive ob morbum aliquem, sive
ob caducitatem, ut damnum notabile Congregationi inferret. In eo casu daretur illi vicarius generalis aut Coadiutor qui eligeretur ab ipsomet generali et a Visitatoribus aut ab ipsis Visitatoribus et
a duobus superioribus de singulorum Provincia, qui quidem sua suffragia mitterent per Literas,
quae mitterentur ad eius assistentes et aperirentur et Legerentur ab ipsis et suffragia colligerent ipso
presente vel etiam absente si adesse nolit aut commode non possit et qui plura suffragia habere
visus fuerit, ipse censendus erit Vicarius Generalis eiusque authoritatem habebit”. RSG, s.49.
Procedura postêpowania niemal wprost zaczerpniêta z Konstytucji Jezuitów. Por. KTJ, p.773,
s.259.

121

Konstytucje Zgromadzenia Misji z 1954 roku zachowa³y podobn¹ normê w brzmieniu: „Gdyby
zaszed³ wypadek, ¿e Prze³o¿ony generalny sta³ siê wyraŸnie niegodnym lub niezdatnym do wykonywania swego urzêdu, wówczas rzecz Asystentów bêdzie powiadomiæ o tym Stolicê œw., do której
zarz¹dzeñ nale¿y siê zastosowaæ”. KiRZM, 27. Podobn¹ normê promulgowano w Konstytucjach z
1984 roku: „Gdyby Prze³o¿ony Generalny sta³ siê jawnie niegodnym lub niezdolnym do wykonywania swego urzêdu, obowi¹zkiem Asystentów bêdzie wydanie w tej sprawie kolegialnego orzeczenia
i powiadomienie o tym Stolicy Apostolskiej, do zarz¹dzeñ której nale¿y siê zastosowaæ”. KZM,
106,2.

122

Szczegó³owe wskazania s¹ niemal identyczne jak w zakonie Jezuitów i dotycz¹ pozbawienia
urzêdu prze³o¿onego generalnego. Por. KTJ, p.774-775, s.259-260. Natomiast gdy wykroczenia
nie mog¹ spowodowaæ usuniêcia z urzêdu, nale¿y powo³aæ kolegium, którego cz³onkowie podejm¹
decyzjê o wymierzeniu stosownej kary. Por. TAM¯E, p.784, s.262.
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ze Zgromadzenia Misji. Prawodawca wprost postuluje, aby takie dzia³anie odby³o
siê w czasie konwentu generalnego, który nale¿y zwo³aæ wed³ug prawa i zwyczaju
Zgromadzenia123 . Tak wiêc jasno okreœlono, kiedy wspólnota misjonarska jest prawnie
zobowi¹zana do pozbawienia genera³a zajmowanego urzêdu, a nawet do usuniêcia
go ze stowarzyszenia, zachowuj¹c jednak szacunek dla spraw kanonicznej dyscypliny i owocnego pos³ugiwania nowo wybranego prze³o¿onego generalnego. Szczegó³owe rozwi¹zania pozosta³y niezmienne, równie¿ w najnowszych promulgowanych dokumentach124 .
B. Rola asystentów wspomagaj¹cych prze³o¿onego generalnego
w sprawowaniu w³adzy
Hierarchiczny model rz¹dzenia, tak istotny dla wspólnoty Koœcio³a, nie wyklucza osób, które praktycznie chc¹ siê zaanga¿owaæ w realizacjê „pos³ugi sprawowania w³adzy”, a tym samym œwiadomie i celowo pragn¹ wspomagaæ swoich najwy¿szych prze³o¿onych. Motywem sk³aniaj¹cym konkretne wspólnoty ¿ycia zakonnego do powo³ywania urzêdników wspieraj¹cych i dynamizuj¹cych kanoniczne
rz¹dy prze³o¿onego generalnego sta³o siê przekonanie, i¿ ten sposób i styl pos³ugiwania we wspólnocie zrodzi ewangeliczne owoce. Powo³ani urzêdnicy maj¹ pomagaæ genera³owi w kierowaniu wspólnot¹, jak równie¿ partycypuj¹ w odpowiedzialnoœci za ¿ycie i apostolskie dzia³anie ca³ego Zgromadzenia125 . Obecnie najwiêksze
kompetencje w Zgromadzeniu Misji posiada wikariusz generalny, który pomaga
genera³owi, zastêpuje go w razie nieobecnoœci lub niemo¿noœci sprawowania w³adzy. Generalnie posiada tê sam¹ w³adzê co prze³o¿ony generalny, poza wypadkami zastrze¿onymi przez genera³a. W razie wakansu na urzêdzie genera³a staje z
mocy prawa na czele wspólnoty do koñca kadencji prze³o¿onego generalnego, a po
konsultacjach z wy¿szymi prze³o¿onymi Zgromadzenia Misji mianuje spoœród asystentów nowego wikariusza generalnego126 . Zakres kompetencyjny wikariusza generalnego prawnie œciœle okreœlono sporo przejmuj¹c z tradycji kanonicznej Zgromadzenia Misji127 .
W razie wakansu na urzêdzie prze³o¿onego generalnego, w sam dzieñ lub w
najbli¿szym czasie, sekretarz generalny Zgromadzenia wobec zebranej wspólnoty
123

„6 quoad mores si videlicet in peccato luxuriae laberetur aut si quem occiderit aut mutilaret aut si
bona alicuius Domus sibi ut propria attribueret et dissiparet aut donaret aut si doctrinam haereticam
profiteretur quae mala, quantum coniici potest, nunquam Deo auxiliante advenient. In his quatuor
casibus si res fuerit sufficienter testata Congregatio illum posset et deberet deponere, quin etiam si
res postularet extra se dimittere, idque in conventu generali convocato ut mox dicetur”. RSG, s.4950; Por. KiRZM, 26; Por. KZM, 106 § 2.

124

Por. TAM¯E, 106, § 1.1-3, § 2.

125

Por. TAM¯E, 108.

126

Por. TAM¯E, 109-114.

127

Por. KiRZM, 29-34.
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domowej powinien powiadomiæ wszystkich, kto zosta³ uprzednio wskazany i mianowany przez genera³a na urz¹d wikariusza generalnego. Powinien zostaæ pozytywnie przyjêty przez wszystkich. W razie jego wczeœniejszej œmierci wikariuszem
zostaje pierwszy asystent Zgromadzenia lub najstarszy z wyboru. Powinien natychmiast przej¹æ zarz¹dzanie archiwum i sprawowaæ pieczê nad dokumentami
Zgromadzenia, nie mog¹c jednak samodzielnie rozporz¹dzaæ poszczególnymi dokumentami128 . Wikariusz generalny mia³ obowi¹zek wspó³pracowaæ z dotychczasowymi urzêdnikami i prze³o¿onymi wy¿szymi Zgromadzenia Misji, zaœ na dokonanie koniecznych zmian personalnych i inne formy prawnego dzia³ania, musia³ zawsze uzyskaæ zgodê rady generalnej129 .
a) Obsada urzêdu asystentów prze³o¿onego generalnego
W Towarzystwie Jezusowym przyjêto zasadê, i¿ prze³o¿ony generalny w sprawowaniu w³adzy powinien byæ wspierany przez asystentów130 . Ta sama praktyka
zosta³a zaakceptowana w Zgromadzeniu Misji œw. Wincentego à Paulo, dla którego
rozwi¹zania œw. Ignacego sta³y siê niejako pierwowzorem. Dlatego postanowiono,
i¿ prze³o¿ony generalny Zgromadzenia Misji w sprawowaniu w³adzy bêdzie korzysta³ z pomocy asystentów. Tekst zachowanych w Rêkopisie Sarzana regu³ dla prze³o¿onego generalnego, wyraŸnie zobowi¹zuje do wyboru dwóch lub czterech asystentów, z którymi najwy¿szy prze³o¿ony bêdzie omawia³ wa¿niejsze sprawy i problemy Zgromadzenia, zachowuj¹c jednak prawo do podejmowania autonomicznych
decyzji131 . W ówczesnym prawie w³asnym postawiono wprost wymaganie, aby asy-

128

Wikariusz generalny mo¿e pobraæ dokumenty w razie koniecznoœci tylko w obecnoœci dwu asystentów i sekretarza generalnego. Przy zwrocie dokumentów do archiwum powinni byæ obecni ci sami
urzêdnicy. Por. TAM¯E, 31 § 1.

129

Por. TAM¯E, 32 § 1 – 4. Nie móg³ tak¿e delegatów na konwent generalny lub prowincjalny wysy³aæ
tam, sk¹d przybycie na obrady konwentowe by³oby utrudnione lub niemo¿liwe. Por. T AM¯E, § 5.
Wikariusz generalny nie móg³ tak¿e wprowadzaæ ¿adnych zmian w zarz¹dzaniu Zgromadzeniem, w
Konstytucjach, Regu³ach wspólnych i regu³ach urzêdników Zgromadzenia, zajêciach, æwiczeniach,
praktykach i zwyczajach Zgromadzenia. Nie móg³ przyjmowaæ fundacji nowych domów lub znosiæ
dawnych, dokonywaæ aktu sprzeda¿y lub alienacji maj¹tku Zgromadzenia, podejmowaæ kosztownych podró¿y oraz wydalaæ ze Zgromadzenia cz³onków po œlubach. Tylko w przypadku nag³ej
koniecznoœci mo¿e podj¹æ prawne dzia³ania w powy¿szych kwestiach i to za wyraŸnym przyzwoleniem rady. Por. TAM¯E, 33 § 1- 2. Wikariusz zwo³uje konwent generalny dla wyboru prze³o¿onego
generalnego i podejmuje konieczne dzia³ania prawne. Po wyborze traci urz¹d, zachowuj¹c jednak
w czasie konwentu prawo g³osu i w³aœciwe miejsce. Por. TAM¯E, 34 § 1 – 5.

130

Por. KTJ, p.779-780, s.260-261.

131

„Congregatio eliget assistentes duos vel, si Deo id permittente iusserit Congregatio quatuor cum
quibus ipse de rebus gravioribus tractabit etsi facultas statuendi apud se remaneat”. RSG, s.50. W
konstytucjach z 1954 roku nakazano wybór szeœciu asystentów z grona uczestników konwentu generalnego lub spoœród nieobecnych cz³onków Zgromadzenia. Powinni pochodziæ z ró¿nych narodowoœci, mieæ ukoñczonych przynajmniej 10 lat od pierwszych œlubów, powinni odznaczaæ siê gorliwoœci¹ w s³u¿bie Bo¿ej, byæ wolni od nieuporz¹dkowanych uczuæ, odznaczaæ siê gorliwoœci¹ o
zachowanie ducha pierwotnego we wspólnocie i w trosce o sprawy Zgromadzenia. Por. KiRZM, 38
§ 1 – 3.
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stenci zamieszkiwali w tym samym domu co prze³o¿ony generalny132 , by mogli go
wspieraæ we wszystkich sprawach odnosz¹cych siê do nauki i praktyki oraz by
mogli czuwaæ nad zachowaniem kanonicznych wymagañ i ograniczeñ, które wprost
dotycz¹ stroju, po¿ywienia i wydatków prze³o¿onego generalnego, zakresu podejmowanych przez niego prac133 oraz dobra jego duszy134 .
Postulowano, aby asystentów wybierali ci sami, którzy dokonywali wyboru
prze³o¿onego generalnego oraz by wyboru dokonywano w tym samym czasie. W
przypadku œmierci jednego z asystentów lub kiedy on zostanie wys³any i delegowany przez genera³a w wa¿nych sprawach gdzie indziej, wówczas sam prze³o¿ony
generalny powinien wyznaczyæ w miejsce zmar³ego lub nieobecnego asystenta
jego aktualnego zastêpcê, któremu z kolei powierzy sprawowanie chwilowo wakuj¹cej funkcji, o ile nie sprzeciwi¹ siê dokonanej nominacji prze³o¿eni poszczególnych prowincji135 .
W obecnym porz¹dku prawnym Zgromadzenia Misji, asystenci generalni stanowi¹ radê prze³o¿onego generalnego, wydatnie wspomagaj¹c go w kierowaniu ca³¹
wspólnot¹, troszcz¹c siê, by wzrasta³a jednoœæ i dynamizm Zgromadzenia, by wprowadzano w ¿ycie normy konstytucji i uchwa³ konwentu generalnego, jak równie¿,
by inspirowano wszystkie prowincje Zgromadzenia do wspó³pracy nad jego rozwojem136 . Czterech asystentów generalnych wybiera siê w czasie obrad konwentu
generalnego z ró¿nych prowincji Zgromadzenia, zachowuj¹c normy prawa w³asnego137 .

132

„Asystenci maj¹ obowi¹zek stale mieszkaæ w tym samym domu co prze³o¿ony generalny”. Por.
TAM¯E, 39.

133

Konstytucje z 1954 roku œciœle zachowa³y: „Osobiœcie nie bêdzie siê zajmowa³ ¿adnymi dzie³ami
zewnêtrznymi, nawet pobo¿nymi, które nie s¹ zwi¹zane z jego urzêdem lub Zgromadzeniem,
chyba ¿e tego wymaga³aby niekiedy wiêksza chwa³a Bo¿a lub nagl¹ca potrzeba bliŸniego”. KiRZM,
25,5.

134

„Illi autem in eadem qua ipse Superior Generalis domo residebunt. Illum in omnibus ad doctrinam
et praxim pertinentibus iuvabunt et in tribus primis casibus supradictis providebunt, quorum primus
spectat ad vestitum, victum et impensa, secundus, illius labores, tertius, bonum animae eius”. RSG,
s.50; Por. KiRZM, 40,3.

135

„Dicti Assistentes eligentur ab ipsismet qui eligerint generalem atque eodem tempore quo ipse
electus fuerit; quod si unus ex illis moriatur aut Generalis ipsum foras ad negotia gravia gerenda
mittat, ipse in loco defuncti vel absentis substituet alium, qui quidem ad hoc munus admittetur nisi
Visitatores id improbarint”. RSG, s.50; Por. KTJ, p.781, s.261.

136

Por. KZM, 115 § 1.

137

Asystenci mog¹ byæ powtórnie wybrani na drugie szeœciolecie, bez dalszej mo¿liwoœci wybrania go
na urz¹d wikariusza generalnego (w 3 kadencji), z chwil¹ ust¹pienia z urzêdu jego pe³noprawnego
zastêpcê mianuje prze³o¿ony generalny za zgod¹ pozosta³ych asystentów, jeœli do zakoñczenia
kadencji ustêpuj¹cego pozosta³o wiêcej ni¿ szeœæ miesiêcy. Por. TAM¯E, 116 § 2, 118 § 1-2. Podobne
normy obowi¹zywa³y równie¿ wczeœniej. Por. KiRZM, 41 § 1-2. Przewidywano mo¿liwoœæ odwo³ania asystentów z tych samych powodów co prze³o¿onego generalnego, za zgod¹ pozosta³ych
asystentów i po uzyskaniu zgody Stolicy Apostolskiej. Por. TAM¯E, 42 § 1-2.
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b) Wspó³dzia³anie asystentów i wizytatorów
w sytuacjach nadzwyczajnych
Podstawowe zadanie asystentów prze³o¿onego generalnego, w normalnych
warunkach, polega³o na wspieraniu najwy¿szego prze³o¿onego w wykonywaniu w³adzy rz¹dzenia, a wiêc w kierowaniu Zgromadzeniem. Jednak¿e, wzoruj¹c siê na
normach przyjêtych w Towarzystwie Jezusowym138 , tekst regu³ dla prze³o¿onego
najwy¿szego zachowany w Rêkopisie Sarzana, okreœli³ nadzwyczajne sytuacje, w
których prawne i kanoniczne dzia³ania asystentów bezpoœrednio maj¹ siê odnosiæ
do ciê¿kich nieprawid³owoœci w postêpowaniu prze³o¿onego generalnego. Asystenci, wybrani zgodnie z prawem, podejm¹ nadzwyczajne dzia³ania tylko wtedy, gdy
najwy¿szy prze³o¿ony Zgromadzenia Misji pope³ni grzechy i znajdzie siê w sytuacji
kanonicznej, która skutkowaæ bêdzie odwo³aniem z urzêdu lub obligowaæ bêdzie do
natychmiastowego z³o¿enia urzêdu. W takich okolicznoœciach, na podstawie samego prawa i z³o¿onej na tê okolicznoœæ przysiêgi, asystenci, a w niektórych wypadkach i wizytatorzy jako prze³o¿eni prowincji powinni podj¹æ odpowiedzialne i
skuteczne dzia³ania prawno-kanoniczne. Tekst Rêkopisu z Sarzana wskazuje teoretycznie na ró¿ne okolicznoœci z³o¿enia urzêdu przez prze³o¿onego generalnego i
mog¹cych obci¹¿yæ go grzechów. Podano tak¿e scenariusz kanonicznego dzia³ania asystentów i wizytatorów na wypadek faktycznego zaistnienia wymienionych
okolicznoœci i spraw139 .
Gdyby genera³ rzeczywiœcie dopuœci³ siê kanonicznego przestêpstwa czy te¿
nadu¿yæ obliguj¹cych go do z³o¿enia urzêdu, to wówczas asystenci – zobowi¹zani
uprzednio przysiêg¹ do wyjawienia tego faktu wobec Zgromadzeniu Misji – podejm¹
czynnoœci sprawdzaj¹ce, czy prawdziwie zapodane okolicznoœci zaistnia³y, nawet
w sytuacji kiedy prze³o¿ony generalny osobiœcie wyjawi im tê prawdê. Wówczas
powinni powiadomiæ o tym fakcie prze³o¿onych prowincjalnych, a wiêc wizytatorów.
Asystenci powinni to uczyniæ wydaj¹c urzêdowy list, który wszyscy obowi¹zkowo
podpisuj¹. Nastêpnie kanonicznie wzywaj¹ wizytatorów i delegatów, wybranych na
konwentach prowincjalnych, do udzia³u w konwencie generalnym, który powinien
siê zebraæ w ustalonym czasie i miejscu do tego przeznaczonym140 .

138

Por. KTJ, p.779-780, s.260-261.

139

Warto zauwa¿yæ, ¿e motywem takiego prawnego dzia³ania asystentów nie mo¿e byæ zwyk³e pomówienie, z³oœliwe pos¹dzenie czy te¿ pikantna plotka. Takiemu dzia³aniu musi towarzyszyæ pewnoœæ
zaistnienia zarzucanych prze³o¿onemu generalnemu czynów. Por. TAM¯E, p.777, s.260.

140

„Quod si laberetur (quod Deus avertat) in peccata praedicta quae depositionem requirunt dicti
Assistentes (qui Iuramento obstringentur ad id Congregationi denunciandum) re ab ipsis attestata
aut ipso Generali eam fatente ad Congregationem, id est praedictos Visitatores scribent, literasque
subscribent quarum tenore rem illis nunciabunt, eosque ad Conventum generalem convocabunt
qui quidem tenebuntur se una cum duobus Superioribus de sua Provincia in conventu Provinciali
ad id electis, recipere statuta die in locum ad id assignatum”. RSG, s.50-51; Por. KTJ, p.782, s.261262.
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Kolejn¹ sytuacj¹, która mo¿e obligowaæ urzêduj¹cych asystentów do prawnego i dyscyplinuj¹cego dzia³ania wobec osoby prze³o¿onego generalnego jest fakt,
gdy samo przestêpstwo i obci¹¿aj¹ce genera³a okolicznoœci, stan¹ siê wydarzeniem jawnym oraz publicznie znanym. W takiej sytuacji dzia³ania kanoniczne maj¹
podj¹æ wizytatorzy, którzy powinni siê wzajemnie o tej sprawie szczegó³owo poinformowaæ i w tej sprawie spotkaæ, nie czekaj¹c na prawne dzia³ania asystentów.
Uczestnikami tego spotkania, oprócz urzêduj¹cych prze³o¿onych poszczególnych
prowincji, powinni byæ tak¿e aktualni asystenci Zgromadzenia Misji jako bezpoœredni wspó³pracownicy prze³o¿onego generalnego. W trakcie tego spotkania jeden
z obecnych konfratrów dobrze zorientowany w sprawie, zostaje zobowi¹zany, aby
jasno wszystkim przedstawi³ oskar¿enie w obecnoœci prze³o¿onego generalnego,
który, gdy tylko zostanie wys³uchany, ma obowi¹zek opuœciæ miejsce obrad141 .
Powo³ana specjalnie komisja dochodzeniowa powinna zaj¹æ siê ustaleniem
prawdy obiektywnej i ocen¹ stwierdzonych ju¿ faktów. Cz³onkami komisji powinni
byæ - starszy spoœród wizytatorów, sekretarz Zgromadzenia Misji i jeden z urzêduj¹cych asystentów. Praca powo³anej komisji dochodzeniowej winna przyczyniæ siê
do udzielenia odpowiedzi na dwa pytania: po pierwsze, czy zapodany wystêpek
zosta³ wystarczaj¹co potwierdzony; i po drugie, czy faktycznie zaistnia³y wszystkie warunki prawne wymagane do tego, by najwy¿szego prze³o¿onego pozbawiæ
kanonicznego urzêdu? Sprawy proceduralne powinno zakoñczyæ g³osowanie, nadzorowane przez starszego wizytatora. O wyniku g³osowania decyduje wiêkszoœæ
g³osów; by g³osowanie by³o wa¿ne, iloœæ g³osów powinna przekraczaæ dwie trzecie142 . Pozytywny wynik g³osowania przes¹dza o kanonicznym pozbawieniu prze³o¿onego generalnego dotychczasowego stanowiska i w³adzy, po czym nale¿y przyst¹piæ do wyboru nowego najwy¿szego prze³o¿onego Zgromadzenia Misji143 . Ustalenia Rêkopisu z Sarzana obliguj¹ uczestników konwentu generalnego do dynamicznego i skutecznego dzia³ania prawnego tak, by Zgromadzenie Misji nie by³o
pozbawione wa¿nie urzêduj¹cego i kanonicznie wybranego najwy¿szego prze³o¿onego. Gdyby jednak zaistnia³a niemo¿liwoœæ dokonania natychmiastowego wybo-

141

„Quod si res divulgata esset, in hoc casu Visitatores sese invicem de hac re admonerent ac convenirent non expectata Assistentium sententia aut convocatione et a prima die qua in locum convocationi deputatum advenerint, ubi etiam dicti Assistentes aderunt, accusatio clare exponetur ab
uno ex convocatis, cui res notior fuerit, et statimatque Superior Generalis fuerit auditus e conventu
exibit...” RSG, s.51.

142

„...et antiquior inter Visitatores una cum Secretario Congregationis et uno ex Assistentibus facient
scrutinium cuius prima quaestio haec erit utrum delictum sit sufficienter attestatum. 2 utrum habeat
omnes conditiones ad deponendum dictum Generalem requisitas et acta voce ipse antiquior
pronunciabit maiorem numerum seu pluralitatem suffragiorum, quae quidem ut sint valida bis
tertiam eorum partem excedere debebunt...” RSG, s.51. Sposób postêpowania w takich sprawach
zosta³ te¿ przejêty z konstytucji Jezuickich. Por. KTJ, p.782, s.261-262.

143

Zapewne Ÿród³em dla takich rozstrzygniêæ by³y rozwi¹zania œw. Ignacego Loyoli, zgodnie z którymi
po uzyskaniu wymaganego wyniku g³osowania, nale¿y natychmiast przyst¹piæ do wyboru innego
genera³a. Por. TAM¯E.
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ru, zgodnie z powy¿szymi zaleceniami, to wówczas nale¿y tego dokonaæ mo¿liwie
jak najszybciej, zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale o wyborze prze³o¿onego generalnego144 .
W ostatnich dwóch promulgacjach konstytucji Zgromadzenia Misji orzeczono,
i¿ w sytuacjach, kiedy prze³o¿ony generalny sta³by siê wyraŸnie niegodnym lub
niezdatnym do pe³nienia swego urzêdu, urzêduj¹cy asystenci powiadomi¹ o tym
fakcie Stolicê Apostolsk¹, która okreœli sposób dzia³ania, obowi¹zuj¹cy Zgromadzenie Misji145 . Konstytucje promulgowane w 1984 roku zawieraj¹ dodatkowo normê, zgodnie z któr¹ obowi¹zkiem asystentów bêdzie wydanie w tej sprawie kolegialnego orzeczenia i powiadomienie o tym Stolicy Apostolskiej, do zarz¹dzeñ której nale¿y siê zastosowaæ146 .
W sytuacji kiedy zapodany wystêpek lub niezdolnoœæ prze³o¿onego generalnego nie spe³nia prawnych wymogów, istotnie koniecznych do usuniêcia genera³a z
urzêdu, wówczas zebrani cz³onkowie Zgromadzenia Misji powinni wybraæ ze swego
grona czterech konfratrów, których zadaniem bêdzie podjêcie obiektywnej decyzji,
dotycz¹cej rodzaju kanonicznego upomnienia najwy¿szego prze³o¿onego. Równie¿
to kolegium powinno udzieliæ kanonicznego upomnienia. Jeœli cz³onkowie tej komisji nie bêd¹ zgodni odnoœnie przyjêcia formy kanonicznego upomnienia, wówczas
powinni, zgodnie z prawem w³asnym, dokooptowaæ do swego grona jednego lub
trzech konfratrów147 , aby sprawê skutecznie i godnie rozpatrzyæ.
Mo¿e tak¿e zaistnieæ sytuacja, kiedy prze³o¿ony generalny bêdzie niezdolny
do sprawowania w³adzy, a wiêc zarz¹dzania i kierowania Zgromadzeniem Misji. W
takich okolicznoœciach sprawê jego niezdolnoœci nale¿y rozwa¿yæ czêœciowo w
jego obecnoœci, a czêœciowo bez jego udzia³u148 . W g³osowaniu nale¿y podj¹æ s³uszn¹ decyzjê wiêkszoœci¹ g³osów i zarazem rozstrzygn¹æ, czy faktycznie zaistnia³a
koniecznoœæ, aby prze³o¿onemu generalnemu prawnie przydzieliæ wikariusza generalnego, który zgodnie z kanoniczn¹ dyscyplin¹ przejmie jego prawne kompetencje. Jeœli wiêkszoœæ g³osuj¹cych opowie siê za tym rozwi¹zaniem, nale¿y wype³niæ
144

„et his peractis statim de electione alterius Generalis agendum erit et si fieri poterit inde non
exibunt quin Congregatio alium Generalem habeat, si vero id fieri non possit illa die, id peragent
quamprimum poterint idque iuxta formulam, quae in capite de electione habetur”. RSG, s.51.

145

Por. KiRZM, 27.

146

Por. KZM, 106 § 2.

147

„Si vero delictum non sit de illis, quae depositionem requirunt, Congregatio quatuor ex ipsis eliget
ad deliberandum, quo admonitionis genere erga illum utendum sit, et re ipsa ei admonitionem
dabunt, si vero de admonitionis genere inter se convenire non possint, tunc alium aut tres alios
eligent ad praedictam deliberationem”. RSG, s.51-52. Gdyby wykroczenia nie powodowa³y pozbawienia urzêdu nale¿y powo³aæ kolegium, które podejmie decyzjê o wymierzeniu stosownej kary.
Por. KTJ, p.786, s.263.

148

Normy prawa w³asnego Towarzystwa Jezusowego zobowi¹zuj¹, aby w takich okolicznoœciach podjêto dialog z genera³em i innymi osobami oraz wybrano wikariusza z pe³ni¹ w³adzy zwyczajnej,
któremu jednak nie powinien przys³ugiwaæ tytu³ prze³o¿onego generalnego. Por. KTJ, p.786, s.263.

149

Por. TAM¯E.

Specjalne uprawnienia prze³o¿onego generalnego

107

ich wolê149 . Natomiast gdy takie postêpowanie nie bêdzie konieczne, to wówczas
uczestnicy zgromadzeni na konwencie rozwa¿¹ w swoim gronie, stosownie do wiêkszoœci g³osów, czy korzystnym bêdzie dla wspólnoty dokonaæ wyboru jeszcze jednego lub dwóch asystentów, którzy dodatkowo bêd¹ wspieraæ prze³o¿onego generalnego w zarz¹dzeniu Zgromadzeniem Misji150 .
Kanoniczne normy teoretycznie dotycz¹ tak¿e sytuacji, kiedy to po faktycznym ujawnieniu we wspólnocie Zgromadzenia niezdolnoœci genera³a do kanonicznego urzêdowania, w³aœnie jemu zosta³a przyznana szczególna godnoœæ koœcielna. Prawo zawarte w Rêkopisie Sarzana nakazuje, aby zaistnia³ej sytuacji nie roztrz¹saæ i nad ni¹ nie deliberowaæ, o ile sam Ojciec Œwiêty nie naka¿e tego wprost i
to pod kar¹ grzechu œmiertelnego. W takich okolicznoœciach opinia negatywna
wydana w tej sprawie, powinna byæ uznana za najpewniejsz¹ i nie wzbudzaj¹c¹
w¹tpliwoœci i kontrowersji151 .
Nadzwyczajne dzia³ania prawne, okreœlone w prawie w³asnym Zgromadzenia
Misji dla asystentów prze³o¿onego generalnego i wizytatorów, stanowi³y swego rodzaju teoretyczne zabezpieczenie dla sytuacji mog¹cych zaistnieæ w przysz³oœci.
Jest rzecz¹ pewn¹, ¿e nikt z prawodawców takich okolicznoœci nie pragnie i nie
oczekuje152 . Kiedy jednak pojawi¹ siê, nale¿y je zdecydowanie rozwi¹zaæ, zawsze
maj¹c na uwadze zabezpieczenie dóbr wspólnoty.

4. Specjalne uprawnienia prze³o¿onego generalnego
dotycz¹ce jego przedsiêwziêæ
W koñcowej czêœci regu³ dla prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia Misji,
zachowanych w Rêkopisu z Sarzana, obligatoryjnie wymieniono te wskazania kanoniczne, które szczegó³owo okreœla³y praktyki religijne i czynnoœci prawne, jakie winien
zrealizowaæ kandydat wybrany na urz¹d prze³o¿onego generalnego. St¹d, zgodnie z

150

„Quodsi Superior Generalis ad gubernationem et directionem Congregationis inutilis esset, res
agitanda erit partim ipso presente, partim absente, et iuxta maiorem suffragiorum numerum deliberabitur, utrum ei dandus sit Vicarius Generalis qui eius authoritatem habeat, si autem maior suffragiorum pars ad illud tendit iuxta huiusmodi deliberationem procedendum erit, si vero eo recurrere
non sit necesse inter se perspicient, utrum expediat eligere unum aut duos Assistentes qui una cum
aliis prius electis eum ad onus portandum adiuvent, idque iuxta suffragiorum pluralitatem”. RSG,
s.52. Na kongregacji generalnej Jezuitów po³owa uczestników musia³a wyraziæ zgodê, aby wybraæ
dodatkowych urzêdników, którzy wspieraæ bêd¹ wikariusza w zarz¹dzaniu wspólnot¹. Por. KTJ,
p.786, s.263. Prze³o¿onego generalnego powinni wspieraæ dobrzy urzêdnicy, którzy podejm¹ odpowiedzialnoœæ za szczegó³owe prace i dzie³a, zgodnie z zakresem udzielonych im kompetencji.
Por. TAM¯E, p.791, s.265.

151

„Si vero de aliqua dignitate ageretur ne quidem ad quaestionem res adducenda erit, nisi id Papa
sub poena peccati mortalis ei iusserit; quaestio negativa semper censenda erit certissima et expers
dubitationis et controversiae”. RSG, s.52.

152

Por. RSG, s.50-52.

153

„Generalis statim post sui electionem exercitia spiritualia incipiet quibus absolutis et missa celebra-
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prawem w³asnym, nowo wybrany genera³a powinien niemal bezpoœrednio po dokonanym wyborze odprawiæ æwiczenia duchowne, a po ich zakoñczeniu i sprawowaniu
Najœwiêtszej Eucharystii, winien permanentnie pe³niæ szczególn¹ misjê w trosce o
dobro Zgromadzenia. Dlatego ju¿ na samym pocz¹tku swego pos³ugiwania, œwiadomy obecnoœci samego Boga, winien wype³niæ dwie kartki. Na jednej z nich jest zobowi¹zany napisaæ imiê konfratra, którego uznaje w Panu za najbardziej odpowiedniego
do objêcia urzêdu wikariusza generalnego w razie w³asnej œmierci; na drugiej zaœ
powinien napisaæ imiona dwóch osób, które po jego œmierci zostan¹ przedstawione
Zgromadzeniu Misji i spoœród których zostanie wybrany kolejny nastêpca prze³o¿onego generalnego. Wskazanie wprost kandydata na urz¹d genera³a nie by³o dla misjonarzy zobowi¹zaniem bezwzglêdnym, bowiem prawo w³asne pozostawia³o zawsze cz³onkom Zgromadzenia mo¿liwoœæ wyboru innego kandydata na urz¹d najwy¿szego prze³o¿onego zw³aszcza wtedy, jeœli kogoœ innego uznano za bardziej odpowiedniego do
podjêcia zwyczajnej pos³ugi rz¹dzenia w Zgromadzeniu Misji153 .
Prze³o¿ony generalny, po dokonaniu urzêdowych zapisów na wspomnianych
ju¿ kartach, winien je w³asnorêcznie podpisaæ, opieczêtowaæ urzêdow¹ pieczêci¹
wspólnoty i umieœciæ w dwóch osobnych skrzynkach, maj¹cych po dwa ró¿ne zamkniêcia. Prze³o¿ony generalny posiada³ pierwszy klucz do tych skrzynek, natomiast nad drugim mia³ czuwaæ pierwszy asystent genera³a. Proponowane przepisy
prawne bardzo dok³adnie okreœli³y, i¿ zamki skrzynek powinny byæ jeszcze zabezpieczone kart¹ informacyjn¹, okrywaj¹c¹ w ca³oœci zewnêtrzny zamek skrzynki i
opieczêtowan¹ czterokrotnie, osobiœcie zapisan¹ oraz podpisan¹ przez prze³o¿onego generalnego. Okreœlono dok³adnie treœæ urzêdowych adnotacji. Pierwsza adnotacja winna brzmieæ: - „w tej skrzynce znajduje siê kartka dotycz¹ca wyboru
wikariusza generalnego”, a druga - „w tej skrzynce znajduje siê kartka dotycz¹ca
wyboru prze³o¿onego generalnego”154 .
Kolejne ustalenia dotyczy³y miejsca i sposobu przechowywania rzeczonych
skrzynek. Powinny one byæ pieczo³owicie zabezpieczone w archiwum domu, w
którym na sta³e przebywa³ prze³o¿ony generalny. Dopiero po jego œmierci nale¿a³o
ta in duabus schedulis coram Deo scribet in altera scilicet nomen illius, quem in Domino iudicaverit
idoneum se vita defuncto ad officium Vicarii Generalis obeundum usque ad alterius Generalis
electionem; in altera vero nomina duorum, qui post obitum suum Congregationi proponantur et
alteruter in Superioris Generalis officio sibi successurus eligatur, ita tamen, ut eidem Congregationi
remaneat Ius alium si ei libuerit eligendi...”. RSG, s.52.
154

„qui magis idoneus ad hoc munus ei visus fuerit, ambas autem schedulas ut supra inscriptas et manu
propria subscriptas sigilloque Congregationis obsignatas in duabus arculis binas ac diversas seras
habentibus includet, unamquamque scilicet in sua arcula, cuius clavem alteram ipse Generalis,
alteram vero primus Assistens custodiet; et ut maior cautela huic negotio adhibeatur alia schedula
eiusdem Generalis manu conscripta et subscripta sigilloque eodem quater saltim munita ad quamlibet Arcularum seram firmiter affigetur ita ut exterius cuiusvis serae orificium omnino operiatur,
utraque autem prioris arculae schedula continebit haec verba: schedula electionem Vicarii Generalis spectans in hac arcula continetur, posterioris vero quae sequuntur: schedula electionem Superioris Generalis spectans in hac arcula continetur”. RSG, s.52-53.
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skrzynki pobraæ z archiwum i otworzyæ. Pierwsz¹ natychmiast po œmierci prze³o¿onego generalnego, aby prawnie dokonaæ mianowania wikariusza generalnego, natomiast drug¹ w dniu obrad konwentu generalnego, którego celem mia³o byæ dokonanie wyboru nowego najwy¿szego prze³o¿onego Zgromadzenia Misji155 .
Prze³o¿ony generalny, spe³niaj¹c w czasie swego urzêdowania wspomniany
obowi¹zek wskazania kandydata na wikariusza generalnego i ewentualnych kandydatów na swoje miejsce, zawsze zachowywa³ uprawnienie, aby ka¿dego roku jeden
raz albo czêœciej, zw³aszcza jeœli o tym bêdzie przekonany przed Bogiem i odprawi
z t¹ intencj¹ æwiczenia duchowne, móc skutecznie dokonaæ istotnych zmian treœciowych w tych urzêdowych zapisach, jak i odnoœnie wskazania swoich kandydatów do urzêdu genera³a. Najwy¿szy prze³o¿ony, po dokonaniu zamierzonych zmian,
na mocy samego prawa by³ zobowi¹zany do starannego zabezpieczenia skrzynek,
zgodnie z wczeœniej ustalonymi i przedstawionymi wskazaniami156 .
Dodatkowym zabezpieczeniem zawartoœci wymienionych skrzynek mia³a byæ
proponowana przez Zgromadzenie praktyka, aby genera³ i pierwszy asystent zawsze i wszêdzie nosili ze sob¹ powierzone im klucze, które z kolei powinny byæ
umieszczone i zamkniête w pude³ku i zawieszone na szyi. Trochê inne przepisy
stosowano w okolicznoœciach ciê¿kiej choroby prze³o¿onego generalnego lub asystenta157 . Gdyby siê zdarzy³o, ¿e obydwaj w jednym czasie ciê¿ko zachorowali, to
wówczas klucz przynale¿¹cy prze³o¿onemu generalnemu nale¿a³o w obecnoœci
œwiadków przekazaæ pod opiekê konfratra, najstarszego powo³aniem spoœród misjonarzy obecnych w domu generalnym, którym jednak z regu³y nie móg³ byæ urzêduj¹cy asystent genera³a. Po wyzdrowieniu prze³o¿onego nale¿a³o mu zwróciæ klucz,
zaœ w razie œmierci, gdy nadszed³ czas otwarcia skrzynek, natychmiast mia³ przekazaæ posiadany klucz zebranym tam starszym158 .

155

„Utraque arcula in Archivio Domus in qua Superior Generalis solet residere accurate asservabitur,
donec ipso vita defuncto ambae sint auferendae et recludendae, altera quidem statim post ipsius
obitum ad Vicarium scilicet Generalem nominandum, altera vero cum dies novi Generalis eligendi
advenerit”. RSG, s.53.

156

„Ipsi tamen Generali licitum erit singulis annis vel saepius, si ita expedire ei in Domino videbitur,
post exercitia spiritualia alteram aut utramque ex arculis recludere si eorum nomina quos proposuit
eligendos mutare coram Domino decreverit, qua mutatione facta arculisque iterum obseratis praefatas inscriptiones in orifitio serarum eo modo quo supra denuo affiget, caeteraque praestabit,
quae de his arculis paulo ante praescriptum est”. RSG, s.53-54.

157

„Quae omnia ut facilius et securius praestentur ipse Generalis sicut et primus Assistens suam
quisque clavem in locello quodam inclusam et collo appensam semper et ubique gestabit nisi
quando dictae arculae iuxta Constitutiones erunt reserandae vel cum alter eorum aut uterque in
gravem morbum inciderit”. RSG, s.54.

158

„in quo ultimo casu dicta clavis scilicet Superioris Generalis antiquissimo ratione vocationis inter
Missionarios tunc temporis presentes (modo non sit unus ex Generalis Assistentibus) coram aliis
antiquioribus eiusdem Domus tradetur custodienda donec ipse convalescat, tunc enim ei reddenda
erit dicta clavis. Si vero e vita decesserit, idem antiquissimus aliis antiquioribus congregatis cum
scilicet tempus arculas aperiendi advenerit, statim eam tradet”. RSG, s.54.
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Proponowane prawo zobowi¹zywa³o równie¿, aby w przypadku ciê¿kiej choroby lub œmierci pierwszego asystenta, klucz uprzednio mu powierzony przekazywaæ
pod czasow¹ opiekê jednego ze starszych konfratrów, wskazanych wprost i bezpoœrednio przez prze³o¿onego generalnego. Asystent w przypadku wyzdrowienia na
nowo przejmowa³ opiekê nad kluczem, zaœ w przypadku œmierci asystenta klucz
trzeba by³o przekazaæ nastêpcy na stanowisku pierwszego asystenta. Jeœli zaœ
zostanie dokonana zmiana na stanowiskach asystentów, wówczas klucz powierzy
siê pierwszemu spoœród asystentów wyznaczonych na jego miejsce. W sprawach
okreœlaj¹cych procedurê wyboru nowego prze³o¿onego generalnego polecono, aby
zosta³y zachowane wszystkie przepisy opublikowane uprzednio w rozdziale o wyborze nowego prze³o¿onego generalnego159 .
W koñcowej czêœci prawnych rozporz¹dzeñ zobowi¹zano prze³o¿onego generalnego, aby ze szczególn¹ trosk¹ dokonywa³ wyboru odpowiednich konfratrów na
urzêdy w Zgromadzeniu Misji oraz by czêsto z powo³anymi komunikowa³ siê w
kwestiach, dotycz¹cych dobrego pos³ugiwania i zarz¹dzania now¹ wspólnot¹ ¿ycia
apostolskiego160 . Prawo zobowi¹zywa³o najwy¿szego prze³o¿onego do pouczania
powo³anych urzêdników, regularnych konsultacji z nimi oraz do korygowania ich
decyzji i postaw. Powinien tak¿e zatroszczyæ siê o to, by tak¹ sam¹ praktykê
wobec urzêdników podjêli wizytatorzy i superiorzy, ka¿dy wobec swoich urzêdników161 . Motywem do takiego dzia³ania by³o przekonanie, ¿e sposób sprawowania
w³adzy przez prze³o¿onego generalnego powinien staæ siê wzorcowy dla innych
prze³o¿onych162 .
Prawodawcy istotnie zale¿a³o, by prze³o¿ony generalny w Zgromadzeniu Misji
zachowa³ szczególn¹ sprawnoœæ i dyspozycyjnoœæ na p³aszczyŸnie kierowania i
zarz¹dzania wspólnot¹ oraz dzie³ami ewangelicznymi. Z tych te¿ wzglêdów genera³
móg³ ostatecznie sprawowaæ dodatkowo urz¹d superiora w domu, w którym stale
przebywa³. Nigdy te¿ nie móg³ podj¹æ zadañ, nawet pobo¿nych, które nie by³y zwi¹-

159

„Quod vero ad clavem primi Assistentis sive gravi morbo afficiatur sive moriatur alteri ex dictis
antiquioribus ab ipso Generali ad id nominato dabitur pariter custodienda ita ut si convalescat ei
dicta clavis reddatur, sin vero e vita decedat primo Assistenti eius successori tradatur; quod si
mutentur Assistentes, tunc clavis dabitur primo ex assistentibus in eius locum suffecto; quod vero
attinet ad modum deligendi novum Generalem, omnia observabuntur, quae in praefato capite de
electione Superioris Generalis praescripta habentur”. RSG, s.54-55.

160

Istotnym by³o przekonanie, ¿e prze³o¿ony generalny winien wykazywaæ wolê twórczej komunikacji
z konfratrami i prze³o¿onymi oraz inspirowaæ ich do dynamicznego sprawowania w³adzy i pe³nienia
dzie³ apostolskich, pielêgnowaæ bezpoœredni dialog z cz³onkami wspólnoty, wspieraæ ich rad¹, a w
razie potrzeby upomnieniem. Por. KTJ, p.791, s.266.

161

„Generali maxima erit cura eligendi officiales subordinatos, qui idonei sint, et saepe cum illis per
literas communicandi de sua administratione. Item eos admonendi, consulendi ac corrigendi, nec
non efficiendi, ut Visitatores ac Superiores Particulares idem erga suos officiales observent”. RSG,
s.55.

162

Por. KTJ, p.810-811, s.271-272.
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zane bezpoœrednio z pe³nieniem jego urzêdu163. Natomiast prawo nowsze, a wiêc
Konstytucje z 1954 roku, wprowadzi³y zasadn¹ zmianê, w myœl której prze³o¿ony
generalny, by móg³ siê doskonalej poœwiêciæ kierownictwu ca³ego Zgromadzenia,
nie móg³ sprawowaæ dodatkowo urzêdu prze³o¿onego domu - superiora, nawet w
domu swego zamieszkania, a wiêc w kurii generalnej164. Osobiœcie nie móg³ równie¿ podejmowaæ dzie³ zewnêtrznych, nawet pobo¿nych, które wprost nie wyp³ywa³y z jego urzêdu lub dzie³ Zgromadzenia Misji165.
Przepisy prawa w³asnego powierza³y pieczy prze³o¿onego generalnego równie¿ troskê o przechowywanie szczególnie wa¿nych ksi¹g i dokumentów, dotycz¹cych spraw Zgromadzenia Misji, a mianowicie: katalogu przywilejów Zgromadzenia, katalogów poszczególnych domów misjonarskich i spisu dóbr, jak równie¿ katalogu zawieraj¹cego spis wszystkich cz³onków wspólnoty misjonarskiej, a wiêc
kap³anów, kleryków, braci z za³¹czon¹ charakterystyk¹ dotycz¹c¹ ich zdolnoœci
umys³owych, cech osobowoœci i umiejêtnoœci wykonywania zadañ166.
Z przedstawionych kanonicznych uprawnieñ i zobowi¹zañ bezpoœrednio odnosz¹cych siê do osoby prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia Misji wynika, i¿
wspólnota misjonarska pragnê³a, aby konfrater, sprawuj¹cy najwy¿sz¹ zwyczajn¹
w³adzê rz¹dzenia w stowarzyszeniu ¿ycia apostolskiego, autentycznie troszczy³
siê o jego duchow¹ ¿ywotnoœæ i ewangeliczn¹ skutecznoœæ podejmowanych dzie³.
W najnowszych zbiorach prawa Zgromadzenia Misji to w³aœnie prze³o¿ony generalny, który jako nastêpca i wierny kontynuator dzie³ i charyzmatu œw. Wincentego à
Paulo, jest traktowany jako „oœrodek jednoœci i koordynacji wszystkich prowincji” i
jako istotny czynnik duchowej ¿ywotnoœci Zgromadzenia167.

163

„Ut totius Congregationis gubernationi plenius ac perfectius vacare possit, nullius Domus particularis
nisi illius in qua residebit administrationi ullo modo vocabit et nulli operi externo etiam pio quod
ad suum officium non spectat unquam per se incumbet”. RSG, s.55.

164

Por. KiRZM, 25,4.

165

O zastosowaniu wyj¹tku mo¿e zdecydowaæ „wiêksza chwa³a Bo¿a lub nagl¹ca potrzeba bliŸniego”.
TAM¯E, 25 § 5.

166

„Secum habebit Catalogum privilegiorum Congregationis, alium domorum ac bonorum cuiusque
domus, alium etiam omnium nostrae Congregationis sive Sacerdotum sive clericorum sive fratrum
coadiutorum una cum conditionibus et qualitate sui ingenii et capacitatis circa munera obeunda”.
RSG, s.55; Por. KTJ, p.792, s.266.

167

Por. KZM, 102; Por. KTJ, p.820, s.276-277 i inne.

Rozdzia³ III
Uprawnienia i zakres w³adzy wizytatora jako
prze³o¿onego prowincji w Zgromadzeniu Misji
Na pocz¹tku tej czêœci rozprawy nale¿y zauwa¿yæ, i¿ problem ustanowienia
innych prze³o¿onych pojawi³ siê w Zgromadzeniu Misji w momencie podejmowania
konkretnych dzie³, np. prowadzenia misji ludowych, jak równie¿ kiedy zaczê³y powstawaæ misjonarskie wspólnoty podstawowe, a mianowicie domy Zgromadzenia.
Permanentny rozwój wspólnoty, tak liczbowy (iloœæ cz³onków i nowych domów), jak
i jakoœciowy (nowe dzie³a i tereny ewangelizacyjne) wymóg³ na œw. Wincentym à
Paulo podejmowanie decyzji o podziale Zgromadzenia Misji na prowincje, co wi¹za³o siê z koniecznoœci¹ ustanowienia osób odpowiedzialnych za ¿ycie i rozwój wspólnot zgodnie z przyjêtymi rozwi¹zaniami prawnymi i duchowymi. Wincenty, jako
twórca i pierwszy prze³o¿ony generalny Zgromadzenia Misji posiada³ w tej materii
odpowiednie kompetencje prawne, udzielone mu przez Stolicê Apostolsk¹1 . Konstruuj¹c siatkê podzia³u Zgromadzenia na prowincje i domy praktycznie wiedzia³ od
samego pocz¹tku ku czemu zmierza³ i co chcia³ osi¹gn¹æ, zachowuj¹c przy tym
w³asne przekonania, charyzmat i bardzo skonkretyzowane opinie2 . Dotyczy³o to
równie¿ problemu ustanowienia prze³o¿onych wspólnot podstawowych, jak równie¿
prze³o¿onych nowych prowincji. W tej materii Wincenty nie tworzy³ swojego systemu doktrynalnego, tylko kierowa³ siê bogatym doœwiadczeniem ¿yciowym i duchowym, korzystaj¹c z rozwi¹zañ sprawdzonych ju¿ uprzednio z powodzeniem w dzia³aj¹cych w ³onie Koœcio³a wspólnotach ¿ycia konsekrowanego, zw³aszcza z modelu preferowanego przez œw. Ignacego Loyolê i innych twórców systemów w kwestii
sprawowania w³adzy i ¿ycia wspólnotowego3 . Badacze charyzmatu Wincentego à
Paulo podkreœlaj¹, ¿e o ca³ej strukturze i istocie sprawowania w³adzy we wspólnocie wincentyñskiej na równi zadecydowa³y wymogi prawne Koœcio³a, jak równie¿
wiedza praktyczna ks. Wincentego, ujawniona w jego listach, konferencjach wyg³oszonych do misjonarzy i Sióstr Mi³osierdzia4 , a nade wszystko zawarta w podsta1

Por. URBANUS VIII, Bulla Salvatoris nostri z 12 stycznia 1632 r., w: AACM, s.3-9.

2

Por. T. MARQUINA, Prze³o¿eni, s.175.

3

Por. J. CALVET, San Vicente de Paul, s.336-337; Por. T. MARQUINA, Prze³o¿eni, s.175.

4

Por. Konferencje i przestrogi œw. Wincentego à Paulo, Kraków 1909; Konferencje œw. Wincentego
à Paulo do Ksiê¿y Misjonarzy, Erie 1957; Konferencje œw. Wincentego à Paulo do Sióstr Mi³osierdzia, t. 1-3, Erie 1952 – 1955.
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wowych dokumentach przyjêtego prawa w³asnego Zgromadzenia Misji5 . Istotnym
ogniwem do poznania wincentyñskiej koncepcji sprawowania w³adzy na p³aszczyŸnie prowincji, jednak¿e bez wypracowania przez œw. Wincentego à Paulo szczegó³owej teorii prawnej w tym wzglêdzie, bêdzie analiza pierwszych regu³, jakie powsta³y dla prze³o¿onego prowincji, a wiêc wizytatora, a które mo¿emy poznaæ i
merytorycznie opisaæ dziêki zawartoœci Rêkopisu Sarzana6 . Mo¿na ju¿ teraz stwierdziæ, ¿e mianowanie przez Wincentego ka¿dego wizytatora, sprawuj¹cego w³adzê
w danej wspólnocie, mia³o swoje uzasadnienie w jego przekonaniu, i¿ ten prze³o¿ony podejmie siê realizacji konkretnie opisanej misji na p³aszczyŸnie prowincji7 ,
zw³aszcza kiedy myœla³ o tworzeniu jednoœci braterskiej w apostolskim pos³ugiwaniu i wiernoœci, gdy sprawa dotyczy³a misjonarskiego stylu ¿ycia i dzia³ania. Z
perspektywy lat nale¿y przyznaæ, ¿e œw. Wincenty à Paulo mia³ wewnêtrzny instynkt i wizjê budowania w³aœciwych relacji we wspólnocie stowarzyszenia, do których obecnie zobowi¹zuje prawodawstwo Koœcio³a8 .
1. Stanowisko Wizytatora najwy¿szym urzêdem w prowincji
W kanonicznym porz¹dku sprawowania w³adzy nie dziwi hierarchiczny uk³ad i
wzajemna zale¿noœæ wystêpuj¹cych urzêdów. Tak¿e w czasach Wincentego akceptowano taki model powi¹zañ, z tym jednak, ¿e istot¹ harmonijnego wspó³dzia³ania by³o ignacjañskie rozumienie pos³uszeñstwa, umocnione regu³ami absolutyzmu francuskiego, jak równie¿ odpowiedzialnie pielêgnowany radykalizm ewangeliczny, który zobowi¹zywa³ do obiektywnego, a wiêc wielop³aszczyznowego odczytania wymagañ ducha Ewangelii9 . Oznacza to, ¿e w ka¿dej wspólnocie prze³o¿eni
i podw³adni powinni byæ w równej mierze odpowiedzialni za pe³nienie we wszystkim
woli Bo¿ej. Dlatego œw. Wincentemu zale¿a³o na tym, by we wspólnotach ¿ycia,
5

Por. REGULAE COMMUNES ET CONSTIT[UTIO]NES CONGREGATIONIS MISSIONIS, w: RS, s.1-39/40; REGULAE COMMUCONGREGATIONIS MISSIONIS, w: Constitutiones Congregationis Missionis, s.103-162.

NES
6

Por. RV, w: RS, s.56-83.

7

Por. M. PEREZ FLORES, Autorytet, s.23-43; T. MARQUINA, Hierarchia, s.330-338; A. ORCAJO, Kierownictwo duchowe, s.378-389; TEN¯E, Komunikacja, s.389-394; M. PEREZ FLORES, Pos³uszeñstwo, s.107123; A. INFANTE, Siostra s³u¿ebna, s.251-259; J. SUESCUN, Wspólnota, s.477-500; A. GARACHANA,
Sprawowanie w³adzy we wspólnocie zakonnej, w: ¯ycie Konsekrowane 4(20) 1998, s.66-72.

8

„Prze³o¿eni powinni gorliwie wype³niaæ swój urz¹d i wraz z powierzonymi sobie cz³onkami staraæ
siê budowaæ bratersk¹ w Chrystusie wspólnotê, w której szuka siê i mi³uje przede wszystkim Boga.
Powinni wiêc karmiæ czêsto swoich podw³adnych s³owem Bo¿ym i doprowadzaæ do sprawowania
œwiêtej liturgii. Maj¹ byæ dla nich przyk³adem w pielêgnowaniu cnót oraz w zachowywaniu przepisów i tradycji w³asnego instytutu. Niech staraj¹ siê zaradziæ odpowiednio ich potrzebom, niech
troszcz¹ siê o chorych i odwiedzaj¹ ich, niech poskramiaj¹ niespokojnych, pocieszaj¹ ma³odusznych i bêd¹ dla wszystkich cierpliwi”. KPK, KAN. 619.

9

Por. J 19,11; Por. J. CORERA, Ideas de san Vicente sobre la autoridad en la vida comunitaria, w:
Anales 85:1977, s.120-133; Por. T. MARQUINA, Prze³o¿eni, s.175-176. Klasycznym ju¿ przyk³adem
ewangelicznego radykalizmu s¹ s³owa Wincentego: „Kiedy superior, jako posiadaj¹cy w³adzê od
Boga mówi: ‘ja nakazujê’, nie mo¿na sprzeciwiæ siê jego poleceniu, bez sprzeciwiania siê Bogu i
temu, czego Bóg wymaga”. SAINT VINCENT DE PAUL, t.XI, s.119. 241.
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które powo³a³ do apostolskiego pos³ugiwania w Koœciele, sprawowanie w³adzy i
pos³uszeñstwo, jak równie¿ wszelkie relacje miêdzy prze³o¿onymi i podw³adnymi,
urzeczywistnia³y siê w mi³oœci oraz na wzór relacji, jakie kszta³tuj¹ siê w ¿yciu
rodzinnym, szczególnie miêdzy rodzicami a dzieæmi. •ród³em takiego modelu pos³ugiwania by³y osobiste przemyœlenia Wincentego, jak równie¿ wp³ywy epoki potrydenckiej, w której stanowczo usi³owano przeciwstawiæ siê dezintegracji w ¿yciu
koœcielnych, spo³ecznych i rodzinnych wspólnot10 .
Mianowani przez œw. Wincentego prze³o¿eni, a w szczególnoœci wizytatorzy,
jako najwy¿si urzêdnicy w ka¿dej prowincji zostali zobowi¹zani, by s³u¿yæ i z determinacj¹ czuwaæ nad zachowaniem regu³ w podleg³ych im wspólnotach. W³aœnie
dziêki œcis³emu zachowaniu ducha i prawa w³asnego w Zgromadzeniu Misji i Sióstr
Mi³osierdzia charyzmat, równie¿ w kwestii sprawowania w³adzy, przetrwa³ bez koniecznoœci jego gruntownej renowacji11 . Szczegó³owa analiza treœciowa zachowanych w Rêkopisie Sarzana wymagañ stawianych kandydatom na stanowisko wizytatora przybli¿y nam zasadnoœæ takiego dzia³ania œw. Wincentego à Paulo, jak równie¿ wska¿e, ¿e zale¿a³o mu na zabezpieczeniu dla ka¿dej wspólnoty prowincjalnej
takich prze³o¿onych, którzy z wiar¹ i chrzeœcijañsk¹ godnoœci¹ pe³niæ bêd¹ to apostolskie pos³ugiwanie, œwiadomie realizuj¹c podstawowy cel Zgromadzenia Misji, jakim jest naœladowanie Chrystusa12 . S³usznoœæ takiej postawy œw. Wincentego zdecydowanie potwierdzaj¹ normy wspó³czesnego prawa w³asnego Zgromadzenia Misji13 .
a) Przymioty osobowe kandydata prawnie ustanowionego
wizytatorem
W zachowanych w Rêkopisie Sarzana wskazaniach dla wizytatora znajduj¹
siê ogólne normy, które dotycz¹ wprost spraw odnosz¹cych siê do jego osoby i
10

Por. J. CORERA, Ideas de san Vicente sobre la autoridad en la vida comunitaria, s.120-133; Por. T.
MARQUINA, Prze³o¿eni, s.178-179. Œw. Wincenty ceni³ wewnêtrzne przekonanie, i¿ pos³uszeñstwo nie
naruszaj¹ce w niczym osobistych praw osoby ludzkiej zachowuje wspólnotê. Dlatego zaleca³: „Wszyscy
Konfratrzy i ka¿dy z osobna bêd¹ ochoczo, z radoœci¹ i wytrwale pos³uszni Prze³o¿onemu Generalnemu we wszystkim, co nie jest wyraŸnym grzechem, w œlepym niejako pos³uszeñstwie poddaj¹c mu
swój s¹d i swoj¹ wolê nie tylko wtedy, gdy chodzi o jego wolê wyraŸnie nam oznajmion¹, lecz tak¿e
wtedy, gdy poznamy jego ¿yczenie, maj¹c to przekonanie, ¿e cokolwiek nam rozka¿e, zawsze to
wyjdzie na wiêksze nasze dobro – oraz oddaj¹c siebie do jego rozporz¹dzenia niby narzêdzie do
r¹k rzemieœlnika”. RWZM, V, 2.

11

Por. T. MARQUINA, Zachowanie Regu³, s. 509.

12

„Celem Zgromadzenia jest naœladowanie Chrystusa. Có¿ to znaczy? Chcemy upodobniæ siê do
Niego, do Jego zachowañ, czynów, zadañ i celów. Pragniemy nasze myœlenie, intencje i czyny
dostosowaæ do Jego”. SAINT VINCENT DE PAUL, t.XI, s.383; „A poniewa¿ ma³e Zgromadzenie Misji
pragnie samego Chrystusa Pana za pomoc¹ Jego ³aski i wed³ug s³abych si³ swoich naœladowaæ tak
w wykonywaniu Jego cnót jako te¿ w pracy nad zbawieniem bliŸnich, wypada, by tak¿e u¿ywa³o
podobnych œrodków do nale¿ytego spe³nienia tego zbo¿nego zadania”. RWZM, I, 1; „W myœl s³ów
œw. Wincentego, Prze³o¿eni uznaj¹ konfratrów nie tyle za podw³adnych, ile raczej za braci, szanuj¹c
godnoœæ ich osoby i ustawicznie wracaj¹c do ewangelicznego ujêcia w³adzy jako s³u¿by”. NPPZM,
134; Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t.XI, s.346.

13

Por. RIKZM, 107-113; Por. KZM, 123-125; Por. SZM, 67-72; Por. NPPZM, 133-138.
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zwi¹zanych z ca³oœciowym zarz¹dzaniem prowincj¹. Jednak¿e bli¿sza analiza tych¿e wskazañ umo¿liwi nam zrozumienie okolicznoœci dzia³ania wizytatora w czasie
pe³nienia swojej pos³ugi w danej prowincji. Regu³y wizytatora zawieraj¹ w tej czêœci
Rêkopisu szeœæ punktów14 .
Na pierwszym miejscu postawiono œwiadomoœæ wizytatora odnoœnie istotnej
treœci i misji, jak¹ ma pe³niæ w prowincji. Chodzi mianowicie o to, by zdawa³ sobie
sprawê z tego, ¿e istotnym celem jego urzêdowania jest umacnianie odwiedzanych
przez niego konfratrów we wspólnotach domowych w d¹¿eniu do doskona³oœci,
œciœle do wskazañ misjonarskich regu³ i wincentyñskiego charyzmatu15 . Tak wiêc
wizytator mia³ czuwaæ nad zachowaniem przyjêtych regu³, co wymaga³o od niego
postawy autentycznej wiernoœci, pos³uszeñstwa i umi³owania woli Bo¿ej16 . Na te
przymioty i sprawnoœci wskazuje obecnie Koœció³, jako na ¿ywe noœniki Bo¿ych
charyzmatów. Czyni to zarówno w dokumentach teologicznych17 , jak i prawnych,
zobowi¹zuj¹c do wiernego zachowywania myœli i zamierzeñ Za³o¿ycieli wspólnot,
zatwierdzonych przez kompetentn¹ w³adzê koœcieln¹, a dotycz¹cych natury, celu,
ducha i charakteru misjonarskiego instytutu, jak równie¿ jego tradycji i ca³ego dziedzictwa18 . Konstytucje Zgromadzenia Misji zawsze jednoznacznie podkreœla³y, ¿e
wizytator ma obowi¹zek czuwania nad zachowaniem prawa w³asnego, a wiêc Regu³, Konstytucji, Statutów i Norm Prowincjalnych, jak równie¿ przyczyniaæ siê do
ich przestrzegania, usuwaj¹c wszelkie nieprawid³owoœci19 . Nale¿y zatem wskazaæ, i¿ nadal pozosta³o niezmiennym, ¿e celem wiernego zachowania regu³ nie
powinna byæ osobista satysfakcja lub przypodobanie siê prze³o¿onym, lecz jednocz¹ca i scalaj¹ca doskona³oœæ chrzeœcijañsk¹ mi³oœæ Boga i wspó³braci20 . W tradycji Rodziny Wincentyñskiej czêsto powraca siê do przekonania œw. Wincentego
à Paulo, który twierdzi³, ¿e dla osi¹gniêcia œwiêtoœci nie trzeba pielgrzymowaæ do
Jerozolimy, ani podejmowaæ surowych pokut. /.../ Wystarczy wiernie zachowywaæ
regu³y21 . Tak wiêc czuwanie wizytatora nad wiernym zachowywaniem regu³ i ducha
Zgromadzenia Misji w prowincji nale¿y do istotnych zadañ.
14

Caput 1 – De iis, quae ad eius personam et communem totius provinciae administrationem spectant, w: RV, s.55-56.

15

„Inteliget finem officii sui in eo positum esse, ut domos a se visitandas in acquirenda perfectione
iuxta proprii Instituti rationem et regulas ipsi datas promoveat”. RV, s.55-56.

16

Wincenty mocno akcentuje tê sprawê w pierwszym i podstawowym prawie dla Zgromadzenia, a
wiêc w Regu³ach Wspólnych: „poniewa¿ owo pobo¿ne æwiczenie, polegaj¹ce na pe³nieniu zawsze
i we wszystkim woli Bo¿ej jest najpewniejszym œrodkiem do zdobycia w krótkim czasie doskona³oœci
chrzeœcijañskiej, ka¿dy wed³ug si³ swoich bêdzie siê stara³ przyswoiæ je sobie /.../”. RWZM, II, 3.

17

Por. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Dekret o przystosowanej odnowie ¿ycia zakonnego Perfectae caritatis z 28
paŸdziernika 1965 roku, nr 2, w: SWIIKDD, s.264-265,.

18

Por. KPK,

19

Por. KiRZM 110.10; KZM, 125.1.

20

Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.46; „Aby osi¹gn¹æ doskona³oœæ, nale¿y wiernie zachowywaæ
regu³y; zw³aszcza te, które przyczyniaj¹ siê do œwiêtej jednoœci i mi³oœci wzajemnej”. TAM¯E, s.405.

21

SAINT VINCENT
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Wizytator, w czasie urzêdowych odwiedzin poszczególnych domów w prowincji, powinien okazaæ wobec wspó³braci postawê pe³n¹ mi³osierdzia, ³agodnoœci i
¿yczliwoœci samego Chrystusa, naœladuj¹c w ten sposób Zbawiciela. Wizytacja
powinna byæ zatem dla niego doskona³¹ okazj¹, aby staæ siê wzorem doskona³ego
misjonarza, a w kierowaniu wspó³braæmi na pierwszym miejscu zadbaæ o przyk³ad
w³asnego ¿ycia i postêpowania, bardziej ni¿ o same tylko s³owa. Chrystusowe mi³osierdzie, ³agodnoœæ i ¿yczliwoœæ nie mog¹ jednak parali¿owaæ dzia³añ prze³o¿onego prowincji, dlatego gdy okolicznoœci bêd¹ tego wymagaæ, wizytator powinien
umiejêtnie po³¹czyæ surowoœæ z ³agodnoœci¹. Takie dzia³ania wymagaj¹ od prze³o¿onego prowincji elastycznoœci w dzia³aniu, jak równie¿ ofiarnego pe³nienia swego
urzêdu, co œciœle ³¹czy siê z permanentn¹ postaw¹ osi¹gania w³asnej doskona³oœci22 . Wspó³czesne prawo w³asne Zgromadzenia Misji domaga siê od prze³o¿onych pielêgnowania w swoim pos³ugiwaniu tych sprawdzonych postaw i metod dzia³ania, jak równie¿ harmonijnego wchodzenia w relacje miêdzyosobowe na osi prze³o¿ony – podw³adny. St¹d wskazanie, aby wizytatorem zostawa³ kap³an wybitny,
us³u¿ny wobec wspó³braci oraz prawdziwie pobo¿ny23 , z determinacj¹ dbaj¹cy o
dobro i rozwój Zgromadzenia, jego dzie³a i prace24 . Prze³o¿ony prowincji misjonarskiej powinien byæ œwiadomy, ¿e w³aœciwe pe³nienie tego specjalnego obowi¹zku i
zadania domaga siê od niego kultury myœli i s³owa, opanowania samego siebie,
cierpliwoœci i roztropnoœci oraz ofiarnej gotowoœci do podejmowania czêsto trudnych i odpowiedzialnych decyzji25 . Wizytator, jako pos³uguj¹cy inspirator wszelkich prac apostolskich, powinien do³o¿yæ wszelkich starañ, by w prowincji budowaæ
bratersk¹ wspólnotê, szanowaæ godnoœæ osoby ka¿dego konfratra oraz permanentnie przyczyniaæ siê do duchowego rozwoju ka¿dego misjonarza26 . W tym pos³ugiwaniu powinien odznaczaæ siê sta³oœci¹ i stanowczoœci¹, gdy pos³uga wizytatora
dotyczy³a realizacji celu Zgromadzenia Misji, natomiast ³agodnoœci¹ i wyrozumia³oœci¹, gdy chodzi³o o decyzjê w wyborze œrodków prowadz¹cych do osi¹gniêcia
zamierzonego celu27 . •ród³em dla budowania takiego modelu postêpowania wizytatora, jako prze³o¿onego prowincji, s¹ liczne wypowiedzi œw. Wincentego à Paulo na
osobê, która wiernie zachowuje regu³y w³asnego zgromadzenia, a og³oszê j¹ œwiêt¹ bez wymagania cudów. To wystarczy do kanonizacji”. TAM¯E; Por. T. MARQUINA, Zachowanie Regu³, s.511.
22

„In suis visitationibus charitatem, mansuetudinem et benignitatem Christi Domini Nostri imitabitur,
seque ut perfecti Missionarii exemplar exhibebit et exemplo magis quam verbo subditos diriget.
Miscebit tamen, cum res postulaverit, severitatem cum mansuetudine et ita ad suum officium
applicabit animum, ut ideo propriae perfectioni acquirendae continuo studere non desinat”. RV,
s.56.

23

Por. KiRZM, 109 § 2.

24

Por. TAM¯E, 110 § 1.12.

25

Por. NPPZM, 133.

26

Por. TAM¯E, 134-135.

27

Por. TAM¯E, 137.
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temat cnót i kompetencji prze³o¿onych w ogólnoœci. St¹d m.in. stanowczoœæ, wytrwa³oœæ, pokora, ³agodnoœæ, sumiennoœæ, wiernoœæ, umiejêtnoœæ bycia pos³usznym, cierpliwym na doœwiadczenia s³aboœci wspó³braci, pomimo up³ywu czasu
zachowuj¹ swoj¹ aktualnoœæ równie¿ obecnie i stanowi¹ o istocie fundamentu, na
którym rozwija siê Bo¿a wspólnota28 .
Nale¿y zatem stwierdziæ, ¿e relacje prze³o¿onego prowincji z konfratrami winny byæ naznaczone mi³oœci¹ Bo¿¹, a urzêdowe pos³ugiwanie spe³niane w duchu
s³u¿by i pokory, bez chêci dominuj¹cej wynios³oœci29 .
Prze³o¿ony prowincjalny, zgodnie z zamys³em Wincentego, ma byæ gwarantem zachowania i nienaruszalnoœci regu³ prawa w³asnego we wspólnocie misjonarskiej. Dlatego zosta³ zobowi¹zany, by w sprawach wszelkich odstêpstw i dyspens
w zachowaniu regu³ i konstytucji konsultowaæ siê z prze³o¿onym generalnym Zgromadzenia Misji. Z racji powierzenia mu urzêdu wizytatora nie otrzymywa³ dodatkowo jakichkolwiek uprawnieñ, by samodzielnie tworzyæ nowe zasady prawa w³asnego, lecz przyjmowa³ zobowi¹zanie, ¿e wspólnotami swojej prowincji bêdzie kierowa³ œciœle w oparciu o uprzednio ustanowione i aprobowane przez Koœció³ regu³y
¿ycia w wincentyñskim stowarzyszeniu apostolskim30 . Tak jasno sprecyzowano tê
zasadê, by wizytator troskliwie czuwa³ nad zachowaniem prawnie ustalonych norm
okreœlaj¹cych teologiczno-prawne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji, a tym
samym dopomaga³ konfratrom w autentycznym, indywidualnym i wspólnotowym,
prze¿ywaniu wymagañ rad ewangelicznych31 . Istotnym motywem takiego stylu
sprawowania w³adzy przez prawnie ustanowionego prze³o¿onego prowincji by³a
postawa œw. Wincentego, który z najwy¿sz¹ roztropnoœci¹ czuwa³ nad powstawaniem prawa fundamentalnego dla Zgromadzenia Misji, na pewno nie z t¹ intencj¹,
by mo¿na by³o te zasady ³atwo zmieniaæ lub od nich siê uwalniaæ, skoro przyj¹³
zasadê, ¿e dla misjonarzy i Sióstr Mi³osierdzia sam Chrystus jest ich Regu³¹32 .
Zatem wizytator mia³ czuwaæ nad wype³nianiem, szanowaniem, respektowaniem i
przestrzeganiem regu³ wspólnych w swojej prowincji. Równie¿ obecnie obowi¹zuj¹-

28

Takie przeœwiadczenie mia³ Wincenty, kiedy radzi³ swemu przyjacielowi: „Poniewa¿ jesteœ starszy
wiekiem, poniewa¿ jesteœ drugim w Zgromadzeniu i superiorem, znoœ cierpliwie wszystko ze strony
ks. A. Lucasa. Powtarzam: wszystko; jeszcze raz mówiê: wszystko. Staraj siê zapomnieæ o swojej
wy¿szoœci i traktuj go z mi³oœci¹. Nasz pan tak postêpowa³ z aposto³ami i w ten sposób ich kszta³towa³”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. I, s.174; t. III, s.531. W pe³nieniu urzêdu prze³o¿onego nigdy nie
mo¿na zrezygnowaæ z postawy mi³oœci. Por. TAM¯E, t. XI, s.225.476.

29

Por. J.M ROMAN, Œwiêty Wincenty à Paulo. Biografia, s.348-349.

30

„Nullas regulas aut Constitutiones Congregationis abrogabit vel novas inducet inconsulto superiore
generali sed secundum eas, quae iam statutae sunt, domos suae provinciae gubernabit”. RV, s.56.

31

Por. T. MARQUINA, Zachowanie Regu³, s.508-509.

32

Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XIII, s.357-359; t. XII, s.1-13; Regu³y stanowi¹ kodeks doskona³oœci
duchowej proponowanej cz³onkom Rodziny Wincentyñskiej. Por. L. MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia
Zgromadzenia Misji, t. 1, s.78 nn.; Por. W. WENZ, Prawno- teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.191-199.
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ce prawo w³asne nie pozwala wizytatorowi dyspensowaæ od zachowania regu³ i
Konstytucji. W wypadkach nadzwyczajnych i dla wa¿nej przyczyny tylko prze³o¿ony generalny, za zgod¹ swej rady mo¿e dyspensowaæ od zachowania Konstytucji33 . Prawo w³asne Zgromadzenia Misji, jak i prawo powszechne Koœcio³a, wzywa
wszystkie osoby ¿yj¹ce we wspólnotach ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszeniach ¿ycia apostolskiego do wiernego zachowania myœli i zamierzeñ swoich Za³o¿ycieli oraz natury, celu, ducha, charakteru i zdrowych tradycji, co stanowi ich
wyj¹tkowe dziedzictwo34 .
Wizytator w swoich uprawnieniach posiada³ jednak w³adzê udzielania dyspensy w odniesieniu do poszczególnych osób w ca³ej prowincji. Dyspensa taka mog³a
dotyczyæ zwolnienia z obowi¹zku zachowania regu³, treœci dekretów, rozporz¹dzeñ,
a nawet samych konstytucji. Okolicznoœci dyspensowania musz¹ byæ istotne i w
wa¿nej sprawie oraz w nagl¹cej potrzebie. O udzieleniu dyspensy wizytator musi
natychmiast powiadomiæ prze³o¿onego generalnego, przedstawiaj¹c dok³adnie jakiego rodzaju dyspensy udzieli³ i na skutek jakiej przyczyny35 . Z postawy i nauki
œw. Wincentego wynika jednoznacznie, ¿e jedynym motywem do zwolnienia od
zachowania regu³ jest obowi¹zek s³u¿enia ubogim i spe³niania zbawczej woli Boga36 .
Prze³o¿ony generalny, powierzaj¹c wizytatorowi zarz¹d w danej prowincji udziela³
mu okreœlonych w³adz i uprawnieñ, jak równie¿ bezpoœrednio wp³ywa³ na powo³anie
w prowincji innych urzêdników, którym udziela³ stosownych pe³nomocnictw. W regule pi¹tej dla wizytatora zapisano, ¿e wszelkie pe³nomocnictwa udzielone tym
prze³o¿onym, którzy wprost podlegaj¹ wizytatorowi, dotycz¹ równie¿ jego osoby i
przez niego mog¹ byæ zawieszone w uzasadnionych okolicznoœciach, zw³aszcza
kiedy o s³usznoœci takiego dzia³ania jest wewnêtrznie i przed Bogiem przekonany37 . Wincenty à Paulo akceptuj¹c tak¹ regu³ê mia³ œwiadomoœæ mo¿liwoœci pope³nienia b³êdu przez prze³o¿onego podejmuj¹cego decyzjê, ale zapewnia³, ¿e ten kto

33

Por. KZM, 107.11.

34

Por. KPK,

35

„In regulis, ordinationibus, decretis, ac in ipsis etiam constitutionibus poterit cum particularibus
dispensare, sed si in re magni momenti quae urgere videatur dispensaverit, primo quoque tempore
superiorem generalem de huiusmodi dispensatione et de eius causa admonebit”. RV, s.56.

36

Wincenty wyrazi³ to w zasadzie o opuszczeniu Boga dla Boga. Do Sióstr Mi³osierdzia tak powiedzia³: „Moje córki, s³u¿enie ubogim musi mieæ pierwszeñstwo przed wszystkim, nawet przed zachowaniem regu³. /.../ Bóg powo³a³ was do Zgromadzenia dla s³u¿enia ubogim. Aby to s³u¿enie by³o
skuteczne, da³ wam regu³y. Je¿eli jednak w czasie, gdy powinnyœcie spe³niaæ coœ przewidzianego
przez regu³y, musicie udaæ siê do ubogich chorych, b¹dŸcie pewne, ¿e taka jest wola Bo¿a”. SAINT
VINCENT DE PAUL, t. IX, s.209. „¯adna regu³a nie obowi¹zuje pod grzechem, je¿eli czynnoœæ sprzeciwiaj¹ca siê jej nie jest grzechem sama w sobie; je¿eli nie wynika z lekcewa¿enia i z niepos³uszeñstwa; je¿eli nie powoduje zgorszenia”. TAM¯E, t. II, s.113.

37

„Omnes facultates eorum superiorum qui Visitatori subordinati sunt ad ipsum quoque pertinent, ab
ipsoque suspendi possunt quando ei expedire in Domino videbitur”. RV, s.56.
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pos³usznie poddaje siê jego woli i kto przyjmuje jego rozstrzygniêcie, spe³nia w
mi³oœci istotny akt pos³uszeñstwa38 .
Ostatnia zasada z pierwszego rozdzia³u regu³ dla wizytatora, dotyczy³a jego
dzia³alnoœci w prowincji w zakresie odbywania wizytacji kanonicznych i odwiedzin
poszczególnych domów. Prze³o¿ony generalny Zgromadzenia Misji wskaza³, aby w
okolicznoœciach, kiedy wizytator nie bêdzie móg³ w okreœlonym czasie przeprowadziæ wizytacji domów w prowincji z racji s³usznej przyczyny lub na skutek niebezpieczeñstwa œmierci, wyznaczy³ do tego zadania innego konfratra, stosownie do
rady swoich wspó³pracowników. W takich okolicznoœciach prze³o¿ony generalny
mo¿e sam dokonaæ wyboru innego wizytatora, który przeprowadzi wizytacje kanoniczn¹. Wizytuj¹cy zostaje zasadniczo wyposa¿ony w te same pe³nomocnictwa,
chyba ¿e prze³o¿ony generalny je ograniczy. W takich jednak okolicznoœciach przeprowadzaj¹cemu wizytacjê w ¿aden sposób nie nale¿y zmieniaæ zakresu jego obowi¹zków39 . W najnowszym prawie w³asnym Zgromadzenia Misji okreœlono, ¿e wizytator ma prawo i obowi¹zek odwiedzaæ czêsto domy misjonarskie i konfratrów,
zaœ wizytacje kanoniczne winien przeprowadziæ co drugi rok40 . W tym miejscu nie
wskazano, jak powinno wygl¹daæ szczegó³owe dzia³anie prze³o¿onego prowincji w
czasie wizytacji, bowiem temu zagadnieniu poœwiêcono wiêcej uwagi w dalszej
czêœci regu³ dla wizytatora, co zostanie póŸniej dok³adnie przeanalizowane. Nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e wizytator w czasie spe³niania tej kanonicznej pos³ugi winien
odznaczaæ siê sta³¹ gotowoœci¹ do prowadzenia dialogu i umiejêtnoœci¹ traktowania podw³adnych jak braci, dziel¹c z nimi wszelkie ograniczenia domu i wspólnoty,
a nawet doœwiadczaj¹c zastanych zaniedbañ. Natomiast podw³adni winni okazywaæ wizytatorowi szacunek i byæ otwartymi na jego sugestie, przyjmowaæ jego
dobre intencje, jak równie¿ uszanowaæ jego prawo do wyra¿enia innej oceny rozwa¿anych kwestii i spraw. Wskazania Wincentego dotycz¹ce postawy prze³o¿onego
wobec swoich podw³adnych odnosz¹ siê równie¿ do wizytatora, który pe³ni urz¹d
prze³o¿onego prowincji41 .

38

„Superior wydaj¹cy jakieœ polecenie mo¿e siê myliæ, bo niestety, nie jest nieomylny. Ten natomiast,
kto okazuje pos³uszeñstwo, nie myli siê i bezpiecznie spe³nia wolê Bo¿¹, jeœli tylko polecenie nie
dotyczy rzeczy grzesznej”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.691; Por. RWZM, V, 2.4.

39

„Cum domum aliquam statuto tempore visitare non poterit aut in periculo mortis constitutus fuerit,
alium visitatorem de suorum consultorum consilio eligere poterit, nisi Superior Generalis alium
designaverit et hic easdem facultates habebit nisi ab eodem Generali limitentur, rationem tamen
administrationis nequaquam immutabit”. RV, s.56.

40

Por. KZM, 125.6. W konstytucjach wczeœniejszych z 1954 roku przyjêto, ¿e „Prawem i obowi¹zkiem
wizytatora jest co roku lub przynajmniej co dwa lata wizytowaæ domy swojej prowincji i sprawozdania z wizytacji przesy³aæ prze³o¿onemu generalnemu”. KiRZM, 110 § 1,1.

41

„Musisz cierpliwie znosiæ swoich podw³adnych, gdy s¹ zmêczeni lub krn¹brni. Wymagaj od nich
tego, co mo¿liwe. To prawda, ¿e trzeba byæ stanowczym w d¹¿eniu do celu, ale równoczeœnie
nale¿y dobieraæ odpowiednie œrodki, przekonuj¹ce i ³agodne”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. IV, s.75; Por.
J. SUESCUN, Wspólnota, s.492-493.
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Rekapituluj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e powy¿sze wskazania i zalecenia zawarte
w regu³ach dla wizytatora dotyczy³y jego podstawowych dzia³añ w prowincji, m.in.
umacniania i jednoczenia wspólnot domowych, a wiêc pe³niejsza i dog³êbna integracja ze Zgromadzeniem, czuwanie nad zachowaniem misjonarskich regu³ i konstytucji, wspó³dzia³anie z prze³o¿onym generalnym i osobami wspomagaj¹cymi
wizytatora w sprawowaniu w³adzy oraz obowi¹zku przeprowadzania wizytacji kanonicznej. Takiemu dzia³aniu na pewno sprzyja³a postawa wiernoœci, pos³uszeñstwa,
umi³owania woli Bo¿ej, mi³osierdzia, ³agodnoœci, ¿yczliwoœci, wytrwa³oœci, stanowczoœci, któr¹ wizytator powinien siê odznaczaæ w relacjach z konfratrami.
b) System zarz¹dzania prowincj¹
Wincenty à Paulo samodzielnie nie utworzy³ niezmiennego systemu zarz¹dzania Zgromadzeniem Misji, jego prowincjami i domami wspólnoty. Jednak¿e mia³
w tej materii swoje w³asne przekonania i jasne opinie. Szuka³ dobrych i sprawdzonych rozwi¹zañ, wiedzia³, co chcia³ osi¹gn¹æ, dlatego nie obawia³ siê czerpaæ z
doœwiadczenia i przyk³adu œw. Ignacego Loyoli i innych42 . Przez wiele lat doskonali³
i praktycznie sprawdza³ mo¿liwoœæ zachowania uprzednio sformu³owanych norm
postêpowania i ¿ycia we wspólnocie, co opóŸnia³o ostateczn¹ redakcjê „Regu³
Wspólnych”. Dlatego na wskazania zawarte w drugim rozdziale regu³ dla wizytatora
nale¿y popatrzeæ jak na pocz¹tkuj¹cy system zarz¹dzania prowincj¹. Wskazano
tam na te œrodki, które maj¹ byæ pomocne w kierowaniu i administrowaniu ka¿d¹
prowincj¹ Zgromadzenia Misji43 . Przyjête na pocz¹tku rozwi¹zania w wielu miejscach zachowa³y do dzisiaj swoj¹ aktualnoœæ, bowiem zrodzi³a je praktyczna wiedza i m¹droœæ œw. Wincentego, prezentowana w jego listach i konferencjach. Dlatego obecnie z pietyzmem w³¹czono te rozwi¹zania do wspó³czesnego prawa w³asnego wspólnot wincentyñskich. Szczegó³owa analiza porównawcza w tej kwestii
zostanie zaprezentowana w dalszej czêœci rozprawy.
Ju¿ na samym pocz¹tku przyjêto, ¿e prze³o¿ony generalny przydzieli wizytatorowi czterech doradców, z których jeden bêdzie jego osobistym karcicielem i
towarzyszem. Prze³o¿ony prowincji, w czasie sprawowania w³adzy, powinien z nimi
utrzymywaæ zasadniczo bezpoœredni kontakt. Dlatego w razie ich nieobecnoœci,
szczególnie gdy okolicznoœci tego wymagaj¹, winien listownie prosiæ ich o udzielenie w³aœciwej porady. Wincentemu zale¿a³o, by wizytator podejmowa³ trafne i obiektywne decyzje. St¹d, kiedy przebywa³ w innych domach prowincji powinien korzystaæ z rady miejscowego prze³o¿onego i jego doradców, których winien uznaæ za
odpowiednich do takiego prawnego dzia³ania. Regu³y stwarzaj¹ jednak wizytatoro42

Przyjête rozwi¹zania w wielu miejscach wyraŸnie koresponduj¹ z modelem Towarzystwa Jezusowego. Por. KTJ, p.723-724, s.247-248.

43

„Caput 2 – De iis, quae ad bonam provinciae administrationem illum iuvabunt”. RV, s.57.
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wi mo¿liwoœæ zwrócenia siê po radê do innych osób, mo¿e to uczyniæ równie¿
listownie. Istotnym motywem takiego dzia³ania by³o zaufanie do osób, które zna³ i z
którymi zwykle konsultowa³ swoje decyzje, korzystaj¹c z ich dobrej rady44 . Badaczy charyzmatu wincentyñskiego nigdy nie dziwi³ taki wymóg postawiony wizytatorowi, bowiem œw. Wincenty czêsto zachêca³ prze³o¿onych, aby bez uprzedzeñ
korzystali z rad i konsultacji m.in. domowników i doœwiadczonych osób45 . Konstytucje Zgromadzenia Misji, jako prawo fundamentalne, wskazywa³y dok³adnie na
koniecznoœæ konsultacji wizytatora ze swoj¹ rad¹ i uzyskania jej zgody na podjêcie
wa¿nych dzia³añ prawnych46 . Zachowano tê praktykê w obecnym prawie konstytucyjnym wspólnoty wincentyñskiej, które zosta³o dostosowane do wymogów nowego Kodeksu47 . Obecnie wizytator ma obowi¹zek konsultacji, kiedy: - wydaje zarz¹dzenia dla dobra prowincji48 , - zak³ada lub znosi domy misjonarskie w granicach
zarz¹dzanej prowincji49 , - mianuje prze³o¿onych poszczególnych domów50 , - usta44

„Superior Generalis visitatori dabit quatuor Consultores, quorum unus erit eius admonitor et socius;
quod si absentes sint per transmissas literas illis, si res postulet, consulet. In quavis autem domo
consilio Superioris et eius consultorum, quos ad consultationem adhibendos iudicaverit, utetur.
Poterit nihilominus alios ad consultationem vocare imo per transmissas literas rem communicare iis
absentibus, quos bonum consilium dare solitos noverit”. RV, s.57.

45

Ks. Wincenty doradza³ królom i innym osobom. Sam jednak z pokor¹ korzysta³ z rady innych
œwiadomy, ¿e sprawowanie w³adzy mo¿e rodziæ liczne niekorzystne okolicznoœci i duchowo-psychiczne stany w samym cz³owieku. „Wiele razy pytam o zdanie ksiê¿y i braci. Korzystam z ich rad
zw³aszcza w sprawach dotycz¹cych ich obowi¹zków. Je¿eli postêpuje siê w ten sposób, z zachowaniem dyskrecji i ostro¿noœci, nie cierpi na tym autorytet prze³o¿onego, lecz staje siê on bardziej
godny szacunku i mi³oœci”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. IV, s.39; „Prze³o¿eñstwo pozostawia po sobie
wielk¹ wadê zara¿aj¹c¹ duszê cz³owieka i wszystkie jego w³adze duchowe. Po z³o¿eniu z urzêdu
bardzo trudno takiemu cz³owiekowi poddaæ siê innym. U wszystkim widzi b³êdy, a zawsze znajduje
usprawiedliwienie dla siebie”. TAM¯E, t. XI, s.60.

46

W Konstytucjach z 1954 roku obowi¹zek konsultacji wizytatora i uzyskania zgody rady lub wys³uchania jej zdania dotyczy³ nastêpuj¹cych spraw: - przyjmowania kandydatów do Seminarium Internum,
- dopuszczania seminarzystów do œlubów czasowych, profesów do odnowienia œlubów lub do sk³adania œlubów wieczystych, - zbadania i zatwierdzenia regulaminu studiów filozoficzno-teologicznych
oraz programu piêcioletnich egzaminów dla neoprezbiterów, - wystawiania dymisorii do œwiêceñ
wy¿szych, - rekomendowania konfratrów, których prze³o¿ony generalny powo³a na urzêdy w prowincji, - mianowania innych urzêdników prowincji, - zawierania koniecznych i odpowiednich umów
prawnych, - dokonania zmian personalnych w domach prowincji. Por. KiRZM, 110 § 1.2-3, 5-9, 11.
Natomiast powinien podj¹æ konsultacjê i uzyskaæ zgodê prze³o¿onego generalnego i jego rady w
trzech sprawach: 1 – przy dopuszczaniu konfratrów do œlubów pierwszych i œlubów wieczystych, 2 –
przy dopuszczaniu do œwiêceñ prezbiteratu, 3 – przy zawieraniu umów o sumê zastrze¿on¹ prze³o¿onemu generalnemu lub Stolicy Apostolskiej. Por. TAM¯E, 111 § 2.

47

„Gdy ustawa postanawia, ¿e prze³o¿ony do podjêcia pewnych aktów potrzebuje zgody lub rady
niektórych pojedynczych osób, wtedy: 1 – jeœli jest wymagana zgoda, akt prze³o¿onego jest niewa¿ny bez zwrócenia siê o wyra¿enie zgody przez te osoby albo podjêty wbrew ich zdaniu lub któregoœ
z nich; 2 – je¿eli jest wymagana rada, niewa¿ny jest akt prze³o¿onego bez wys³uchania zdania tych
osób. Wprawdzie prze³o¿ony nie ma ¿adnego obowi¹zku pójœæ za ich zdaniem, chocia¿by by³o
zgodne, jednak¿e bez przewa¿aj¹cego powodu – przez siebie ocenianego – nie powinien odstêpowaæ od wyra¿onego przez nich zdania, zw³aszcza gdy jest zgodne”. KPK, KAN. 127 § 2.

48

Por. KZM, 125.2.

49

Decyzja o erygowaniu domu lub jego zniesieniu powinna byæ skonsultowana z urzêduj¹cym prze³o¿onym generalnym. Por. TAM¯E, 125.3; SZM, 69.2.

50

Wizytatorowi nie powinna wystarczyæ tylko zgoda swojej rady. Prawo w³asne zobowi¹zuje go do
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nawia prze³o¿onego regionalnego, który posiadaæ bêdzie w³adzê delegowan¹51 , dokonuje w domach prowincji zmian personalnych, zale¿nie od istniej¹cych tam
potrzeb52 , - mianuje urzêdników prowincji53 , - zawiera konieczne i korzystne umowy, z zachowaniem prawa powszechnego i w³asnego Zgromadzenia Misji54 , - ustanawia w stosownym czasie Komisjê Przygotowawcz¹ Konwentu Prowincjalnego55 ,
- zamyka obrady konwentu prowincjalnego i promulguje Normy Prowincjalne56 , dopuszcza kandydatów do pos³ug i do œwiêceñ57 , - zwalnia konfratrów w poszczególnych przypadkach dla s³usznej przyczyny z zachowania norm prowincjalnych58 ,
- usuwa ze Zgromadzenia cz³onków nie inkorporowanych59 . Postulowana ju¿ przez
œw. Wincentego à Paulo praktyka przeprowadzania konsultacji i braterskiego dialogu, równie¿ obecnie wymaga od misjonarzy wspó³dzia³ania i wspó³odpowiedzialnoœci za podejmowane decyzje, które zawsze ze strony wizytatora winny byæ œwiadectwem zatroskania o jednoœæ i spójnoœæ realizowanego charyzmatu wincentyñskiego w prowincji.
Podejmowaniu obiektywnych decyzji mia³o s³u¿yæ kolejne zalecenie zawarte
w regu³ach szczegó³owych dla wizytatora. Otó¿, o ile nic nie sta³o na przeszkodzie,
powinien swoim doradcom przedstawiæ wszelkie listy i pisma, które dotyczy³y wniesionego przez niego zapytania. Doradcy powinni wszechstronnie poznaæ problem,
by odpowiedzialnie i trafnie sformu³owaæ swoj¹ opiniê w rzeczonej kwestii60 . Obecnie rolê bezpoœrednich doradców tworz¹ cz³onkowie rady wizytatora, którzy s¹ zobowi¹zani pomagaæ mu wszechstronnie w zarz¹dzie prowincj¹, maj¹c na uwadze,
przeprowadzenia konsultacji w konfratrami danego domu oraz o tej nominacji winien powiadomiæ
prze³o¿onego generalnego. Por. KZM, 125.4.
51

Takie dzia³anie prawne wymaga od wizytatora zgody rady prowincji, konsultacji z zainteresowanymi osobami, zgody prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia Misji. Por. T AM¯E, 125.5.

52

Dzia³ania personalne w normalnym trybie powinny dokonywaæ siê po wys³uchaniu zdania radców
prowincji i po mo¿liwym skontaktowaniu siê z zainteresowanymi konfratrami. Natomiast w wypadkach nagl¹cych wizytator powinien przynajmniej powiadomiæ swoj¹ radê. Por. SZM, 69.3.

53

Z zachowaniem norm w³asnych prowincji mianuje: ekonoma, dyrektora Seminarium Internum i
seminarium wy¿szego. Por. TAM¯E, 69.4; Por. NPPZM, 34, 39, 41,143.

54

Por. SZM, 69.7.

55

Por. TAM¯E, 69.8.

56

Wizytator zwo³uje konwent prowincjalny zgodnie z prawem Zgromadzenia Misji. Potrzebuje jednak
zgody uczestników konwentu na zamkniêcie obrad i promulgowanie przyjêtych norm, które wyra¿aj¹ specyfikê apostolskiego pos³annictwa danej prowincji. Por. KZM, 125.7.

57

Przed podjêciem decyzji o dopuszczeniu konfratra do przyjêcia pos³ug, wizytator prowadzi konsultacjê z wychowawcami i prze³o¿onymi kandydata. Natomiast, gdy rzecz dotyczy decyzji odnoœnie
przyjêcia œwiêceñ, wówczas musi uzyskaæ zgodê swojej rady. Por. TAM¯E, 125.9.

58

Por. SZM, 69.13.

59

W tej kwestii wizytator decyzjê podejmuje osobiœcie po wys³uchaniu zdania cz³onków swej rady i
wychowawców usuwanego konfratra. Por. KZM, 125.11.

60

„Litteras et scripta quae pertinent ad rem de qua consultatio habenda est ostendet consultoribus
(nisi quid obstet) ut bene informati sententiam suam melius dicere possint”. RV, s.57.
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by stale wzrasta³a jednoœæ i dynamizm prowincji, jak równie¿ by wprowadzano w
¿ycie w³asne prawo konstytucyjne i zarz¹dzenia konwentu prowincjalnego, które
obliguj¹ cz³onków prowincji do twórczego wspó³dzia³ania w procesie rozwoju dzie³
Zgromadzenia Misji61 .
Kolejnym elementem tworz¹cym ogniwo zarz¹dzania prowincj¹ by³o zalecenie, aby wizytator zapoznawa³ prze³o¿onych domów w prowincji i swoich doradców
z ogólnymi rozporz¹dzeniami, które otrzyma³ od prze³o¿onego generalnego. Powinien tak¿e zadbaæ o to, by z wa¿niejszych zaleceñ, szczególnie dotycz¹cych zarz¹dzania prowincj¹ i domami lub z pouczeñ wydanych przez zarz¹d Zgromadzenia
Misji, uczyniæ w ka¿dej wspólnocie stosowny odpis z przedstawionych kwestii, w
specjalnie do tego przeznaczonej ksiêdze62 . Chodzi³o zatem nie tylko o rzeteln¹
komunikacjê wizytatora z prze³o¿onym generalnym, lecz tak¿e o doskonalenie ducha
pos³uszeñstwa wobec najwy¿szych prze³o¿onych, bowiem ten kto sprawuje w³adzê, powinien umieæ byæ pos³usznym63 . Prawo w³asne Zgromadzenia Misji zaleca³o wizytatorowi, by dok³adnie wype³nia³ zlecenia prze³o¿onego generalnego i wiernie
te czynnoœci zrelacjonowa³ przesy³aj¹c odpowiednie sprawozdania64 .
W okolicznoœciach kiedy bêdzie musia³ zwróciæ siê o radê w konkretnej sprawie, osobiœcie przedstawi argumenty za i przeciw. Wizytator do czasu uzyskania
opinii nie powinien ujawniaæ swoich preferencji w rozpatrywanej kwestii65 . Natomiast kiedy bêdzie musia³ podj¹æ decyzjê w sprawie wymagaj¹cej zachowania dyskrecji, a wiêc bez mo¿liwoœci skorzystania z opinii doradców, powinien wówczas
post¹piæ stosownie do pierwszej i drugiej metody, przekazanych w æwiczeniach
duchowych, a odnosz¹cych siê do dokonywania wyboru66 . W takich sytuacjach,
by unikn¹æ wywo³ania zgorszenia i nie dopuœciæ do upublicznienia treœci danej sprawy, prze³o¿ony powinien w³aœciwie odczytaæ wolê Bo¿¹ w obliguj¹cej go kwestii, co
realnie mo¿e byæ utrudnione przez okolicznoœci ¿ycia i codzienne problemy. Wincenty usilnie zaleca³ wówczas oddanie siê modlitwie, skorzystanie z Bo¿ego œwia-

61

Por. KZM, 127. Zarz¹dzenia wizytatora zachowuj¹ moc obowi¹zuj¹c¹ a¿ do obrad najbli¿szego
konwentu w danej prowincji. Istnieje te¿ mo¿liwoœæ, by sam wizytator lub jego nastêpca podj¹³ inn¹
decyzjê w tej sprawie. Por. SZM, 71.

62

„Cum ordinationes aliquas communes a Generali acceperit, illas superioribus suae visitationi subiectis et consultoribus manifestari faciet, et quae alicuius momenti fuerint ad gubernationem vel
instructionem pertinentes in libro ad id designato in qualibet Domo describenda curabit”. RV, s.57.

63

Por. T. MARQUINA, Prze³o¿eni, s.181.

64

Por. KiRZM, 110 § 1.13.

65

„Inter consultandum de aliqua re rationes pro et contra exponet et in neutram partem animi sui
propensionem ostendet”. RV, s.57. W takich okolicznoœciach prze³o¿ony powinien kierowaæ siê
dojrza³oœci¹ duchow¹ i ludzk¹. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.351.

66

„Si quando aliquid acciderit de quo non possit aut debeat cum consultoribus agere, poterit iuxta
primum et secundum modum in exercitiis spiritualibus traditum ad electionem faciendam quid
agendum sit deliberare”. RV, s.57-58. Nale¿y zatem skorzystaæ z rozwi¹zañ zaproponowanych we
wskazaniach dla wyboru prze³o¿onego generalnego. Por. RSG, s.50-52.
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t³a ofiarowanego przez Zbawiciela w czasie modlitwy, które wówczas jest skarbnic¹ koniecznych wskazówek, jak spe³niaæ to, czego Bóg od nas oczekuje67 .
Prze³o¿ony prowincji, w czasie pe³nienia swego urzêdu, powinien byæ wewnêtrznie przygotowany i otwarty na subiektywn¹ oraz obiektywn¹ ocenê swego pos³ugiwania i postêpowania, wyra¿an¹ przez wspó³braci. Dlatego z chêci¹, sta³oœci¹ serca i cierpliwoœci¹ winien przyjmowaæ uwagi swego karciciela i innych osób, które
dotyczy³y jego osoby i sprawowania urzêdu68 . Obecnie mo¿e siê to dokonywaæ w
czasie braterskiego dialogu konfratrów z wizytatorem lub w czasie spotkania z
radcami, którzy powinni wypowiadaæ szczerze i wiernie swoje zdanie69 , by w ten
sposób budowaæ w Chrystusie bratersk¹ wspólnotê, która szuka Boga i kocha Go
ponad wszystko. Dzia³aj¹c w taki sposób prze³o¿ony prowincji dynamicznie przyczynia siê do permanentnego duchowego rozwoju swoich wspó³braci70 .
Wizytator w swoich zbiorach, na wzór prze³o¿onego generalnego, powinien
posiadaæ kopie orygina³ów dokumentów Stolicy Apostolskiej wydanych dla Zgromadzenia Misji, odpisy udzielonych przywilejów, regu³, jak równie¿ zarz¹dzeñ wydanych Zgromadzeniu przez prze³o¿onego generalnego. Wizytator powinien z urzêdu zapoznaæ siê dok³adnie z treœci¹ i postanowieniami wspomnianych dokumentów oraz zatroszczyæ siê o ich realizacjê71 . Gwarancj¹ zachowania tych zbiorów
dokumentów jest posiadanie archiwum. Dlatego w sta³ej siedzibie wizytatora powinno znajdowaæ siê to pomieszczenie, w którym bêdzie przechowywa³ orygina³y
dokumentów i inne pisma odnosz¹ce siê do urzêdu wizytatora oraz dobra wspólnego prowincji. Podczas zdawania urzêdu powinien wszystko przekazaæ swemu nastêpcy, zgodnie ze sporz¹dzonym przez siebie katalogiem72 . Prawo w³asne Zgromadzenia równie¿ obliguje obecnie wizytatora nie tylko do czuwania nad zachowaniem to¿samoœci i charyzmatu wincentyñskiego, ale równie¿ do posiadania archiwum, w którym nale¿y starannie przechowywaæ konieczne i przydatne inwentarze,
pisma i inne dokumenty dotycz¹ce prowincji73 . Najnowsze prawo w³asne Zgromadzenia zobowi¹zuje wizytatora do szczególnej troski i opieki nad zasobami archi-

67

SAINT VINCENT

68

„Libenter se ab aliis maxime ab admonitore suo admoneri patietur de iis quae ad suam personam
suumque officium pertinent”. RV, s.58.

69

Por. KiRZM, 116.3.

70

Por. NPPZM, 135.

71

„Habebit secum descripta autentica Literarum Apostolicarum Congregationis tum privilegiorum et
regularum nostrarum nec non ordinationum, quae a Generali datae fuerint, eaque omnia bene
intelliget et observari faciet”. RV, s.58.

72

„In loco in quo diutius ei residendum erit habebit archivium in quo asservabit Instrumenta autenticha et caetera quae ad officium visitatoris et communem usum Provinciae pertinent, quae omnia
ex Catalogo a se subscripto successori tradet”. RV, s.58.

73

Por. KiRZM, 110 § 1.10; 112 § 2.

DE

PAUL, t. XI, s.236; Por. J.A. MURGUIA, Modlitwa, s.568.
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wum prowincjalnego. Mo¿e to czyniæ osobiœcie lub przez wyznaczone odpowiednie
osoby74 .
Prze³o¿ony prowincji powinien posiadaæ równie¿ specjalny zeszyt, w którym
mia³ urzêdowo dokumentowaæ, jakie sprawy nale¿a³o skonsultowaæ, co przemyœleæ, jak równie¿ jakiego charakteru pisma przygotowaæ do prze³o¿onego generalnego75 . W najnowszym prawie w³asnym nie ma w tej kwestii bezpoœrednich zaleceñ, bowiem te czynnoœci zwyczajowo pe³ni mianowany sekretarz prowincji lub
wizytatora, który przygotowuje protoko³y z posiedzeñ rady prowincji i pomaga wizytatorowi w prowadzeniu ca³ej dokumentacji prowincji.
Strukturê ¿ycia wspólnego w Zgromadzeniu Misji okreœla³y na sta³e w³asne
regu³y i konstytucje. Wizytator móg³ jednak okazyjnie, w podleg³ych sobie wspólnotach ca³ej prowincji lub w wyznaczonych domach, zarz¹dziæ dodatkowo modlitwy i celebrowanie Mszy œw. w okreœlonych intencjach, zgodnie z wymaganiami
okolicznoœci. Regu³y dla wizytatora wyraŸnie sugeruj¹, aby w tym wzglêdzie zachowa³ roztropnoœæ i umiar76 . Do obecnych uprawnieñ wizytatora nale¿y tak¿e zatwierdzanie programu wspólnego ka¿dego domu misjonarskiego stowarzyszenia
¿ycia apostolskiego, jaki opracuj¹ wspólnie prze³o¿ony wspólnoty ze wszystkimi
konfratrami77 , maj¹c przede wszystkim na wzglêdzie pielêgnowanie daru ¿ycia
wspólnotowego i przekazanego dziedzictwa78 .
Wyszczególnione uprawnienia i obowi¹zki prze³o¿onego prowincji w Zgromadzeniu Misji sta³y siê zacz¹tkiem tworzonego i doskonalonego w historii stowarzyszenia wincentyñskiego systemu zarz¹dzania prowincj¹. Analiza i dzia³ania porównawcze wzmocni³y moje przekonanie, ¿e przepisane wizytatorowi regu³y postêpowania sta³y siê Ÿród³em inspiruj¹cym rozwój odpowiedzialnego pos³ugiwania prze³o¿onego prowincji. Prawodawcy zale¿a³o bowiem, aby ten prze³o¿ony nieustannie
mia³ na uwadze dobro wspólnoty i permanentne doskonalenie w niej apostolskiego
pos³annictwa, co znalaz³o potwierdzenie w obecnym prawie w³asnym Zgromadzenia Misji.

74

Por. SZM, 69.11. O podziale dotychczasowych zbiorów archiwum prowincji macierzystej, w przypadku powstania nowej prowincji, decyzjê podejmuje prze³o¿ony generalny, po uprzednim wys³uchaniu zdania zainteresowanych wizytatorów. Por. TAM¯E, 66 § 2.

75

„Habebit libellum in quem referet, quae consultanda, providenda et ad dictum Generalem scribenda erunt ne memoria excidant”. RV, s.58.

76

„Orationes et Missas ad tempus indicere poterit in domibus a se visitandis etiam in tota Provincia
pro causis, quae videbuntur id exigere, modum tamen in ea re non excedet”. RV, s.58.

77

Por. SZM, 69.5; „Superior domu ma obowi¹zek opracowaæ razem ze swoj¹ wspólnot¹ program
wspólny swojego domu i przedstawiæ go do zatwierdzenia wizytatorowi”. T AM¯E, 78.4; „Superior
wspólnie z konfratrami u³o¿¹ program wspólny domu, bior¹c pod uwagê przepisy naszego prawa
partykularnego oraz charakter domu i przedstawi¹ program do zatwierdzenia wizytatorowi”. NPPZM,
103.

78

Por. KZM, 19-27.
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c) Kompetencje wizytatora w zakresie mianowania pomocników
Œw. Wincenty à Paulo jako do¿ywotni prze³o¿ony generalny posiada³ w ca³ym
Zgromadzeniu Misji w³adzê zwyczajn¹. W zakresie jego kompetencji by³o mianowanie prze³o¿onych wszystkich szczebli w³adzy, zw³aszcza wizytatorów i superiorów erygowanych wspólnot domowych. Analizowane regu³y szczegó³owe przyznaj¹ jednak wizytatorowi konieczne uprawnienie pozbawienia w³adzy i funkcji prze³o¿onego domu w okolicznoœciach, kiedy zwlekanie z podjêciem takiej decyzji ze
wzglêdu na stanowisko prze³o¿onego generalnego by³oby co najmniej niebezpieczne. Równie¿ w przypadku œmierci prawnie mianowanego prze³o¿onego domowego,
wizytator oczekuj¹c na wolê genera³a mo¿e tymczasowo ustanowiæ zastêpcê superiora domu, który powinien byæ cz³owiekiem uduchowionym i doœwiadczonym.
Jednak¿e wi¹¿¹ca decyzja w tej kwestii pozostawa³a nadal w zakresie wy³¹cznych
kompetencji prze³o¿onego generalnego79 . Natomiast prze³o¿ony prowincji móg³ w
podleg³ych mu wspólnotach w razie potrzeby samodzielnie prawnie ustanawiaæ
asystentów, prokuratorów, prefektów studiów, zastêpców asystentów oraz prefektów zdrowia, a wiêc infirmarzy80 . Powy¿szy styl prawnego dzia³ania w kwestii powo³ywania prze³o¿onych w Zgromadzeniu Misji przetrwa³ kilka stuleci. W konstytucjach z 1954 roku zapisano wymaganie, by w przypadkach kiedy prze³o¿ony generalny o to prosi, wizytator za zgod¹ swej rady przedstawia³ kap³anów, którzy przez
niego maj¹ byæ powo³ani na urz¹d superiora domu, dyrektora Seminarium Internum,
prze³o¿onego studiuj¹cych kleryków, radcy, admonitora i ekonoma prowincji81 . Natomiast wizytator po wys³uchaniu zdania swej rady móg³ samodzielnie mianowaæ
na urz¹d asystenta, subasystenta, radców, admonitora, prokuratora domu i profesorów, a wed³ug swego uznania wyznaczaæ spowiedników zwyczajnych dla wspó³braci oraz kaznodziejów82 . W najnowszym prawie w³asnym przyjêto rozwi¹zanie,
¿e wizytator za zgod¹ swej rady i po skonsultowaniu siê z konfratrami, mianuje
superiorów domów swojej prowincji Zgromadzenia Misji, a o dokonanych nominacjach powiadamia prze³o¿onego generalnego83 . Równie¿ w gestii wizytatora pozostaje mianowanie ekonoma prowincji, dyrektora Seminarium Internum i seminarium
79

„Etsi superiores particulares domorum instituere ad Generalem pertineat, poterit tamen aliquando
eos destituere, si esset periculum in expectanda Generalis responsione aut, si aliquis moreretur,
poterit aliquem qui vices superioris defuncti gerat eumque virum spiritualem et expertum interim
constituere, donec Generalis admonitus providerit”. RV, s.58-59; Por. T. MARQUINA, Prze³o¿eni,
s.175-186.

80

„Assistentes autem Procuratores et Praefectos studiorum etiam subasistentes et praefectos sanitatis
constituet ubi esse iudicaverit”. RV, s.59.

81

Por. KiRZM, 110 § 1.7; Niew¹tpliwie chodzi³o o wskazanie konfratrów niekoniecznie starszych
wiekiem i powo³aniem, lecz co do których wizytator mia³ przekonanie, ¿e posiadaj¹ dojrza³oœæ
duchow¹ i ludzk¹. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.351.

82

Por. KiRZM, 110 § 1.8.

83

Por. KZM, 125.4.
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wy¿szego84 , natomiast urzêdników domowych, a wiêc asystenta, ekonoma i radców domu mianuje obecnie urzêduj¹cy superior po konsultacji z cz³onkami ca³ego
domu. Jednak¿e dla wa¿noœci tej nominacji wymagane jest zatwierdzenie prze³o¿onego prowincji85 . Tak wiêc znacz¹ca ewolucja w zakresie poszerzenia kompetencji poszczególnych wspó³pracowników wizytatora nast¹pi³a dopiero w ostatnim
czasie.
Zgodnie z regu³ami dla wizytatora prze³o¿ony prowincji mia³ w³adzê wyboru i
mianowania kierowników duchowych i zwyk³ych spowiedników dla podleg³ych mu
wspó³braci. Kierowników duchowych nale¿a³o zwyczajowo wybraæ spoœród grona
zatwierdzonych spowiedników86 . Wincenty jako spowiednik i kierownik duchowy
wielu osób i wspólnot, œwiadomy wielkiego zamieszania wokó³ spowiedzi w swojej
epoce, przywi¹zywa³ jednak wielk¹ wagê do godnego udzielania i przyjmowania
sakramentu pokuty. Dlatego wprost zobowi¹zywa³ wizytatora, aby czuwa³ nad mianowaniem do tej pos³ugi odpowiednio przygotowanych kap³anów, maj¹c na wzglêdzie wa¿noœæ i godziwoœæ udzielanego sakramentu i dobro konfratrów87 . We wspó³czesnych rozwi¹zaniach pozosta³o w gestii wizytatora zatwierdzanie cz³onków prowincji do s³uchania spowiedzi, wyznaczanie spowiedników zwyczajnych i udzielanie im jurysdykcji do spowiadania konfratrów88 . W najnowszym prawie w³asnym
wizytator zachowuje prawo do udzielania konfratrom jurysdykcji do spowiadania
cz³onków Zgromadzenia89 oraz odpowiada za mianowanie ojca duchownego i spowiedników dla Seminarium Internum i kleryków seminarium wy¿szego90 . Powy¿sze
uprawnienia szczegó³owe pozostaj¹ w harmonii ze wspó³czesn¹ dyscyplin¹ kanoniczn¹, dotycz¹c¹ mianowania spowiedników i kierowników duchowych, szanuj¹c
przy tym prawo do podjêcia w tej materii osobistej decyzji przez penitenta91 .
84

SZM, 69.4.

85

NPPZM, 146.

86

„Praefectos rerum spiritualium et ordinarios nostrorum Confessarios eliget, ex quibus fere conveniet
praefectos rerum spiritualium deligere”. RV, s.59. Sakrament pokuty zawsze stanowi³ dla Wincentego istotne zagadnienie w przygotowaniu kandydatów do kap³añstwa. Ka¿dy spowiednik powinien
dog³êbnie znaæ nastêpuj¹ce zagadnienia: wszystkie prawdy wiary, Pismo Œwiête jako ksiêgê spowiedników i kierowników duchowych, zagadnienie grzechu, istotê grzechu lekkiego i ciê¿kiego,
ciê¿sze grzechy przeciw VI przykazaniu: nieczystoœæ, cudzo³óstwo, gwa³t, kazirodztwo, grzechy
przeciw obowi¹zkom stanu, grzechy ob³o¿one karami koœcielnymi, grzechy i zobowi¹zanie do
restytucji, rezerwaty, grzechy przeciw z³o¿onym œlubom oraz formu³a rozgrzeszenia i zobowi¹zania
penitenta. Por. M. PEREZ FLORES, SpowiedŸ, s.282; Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.95.

87

Por. M. PEREZ FLORES, SpowiedŸ, s.281-282. Wincenty przypomina³ o obowi¹zku posiadania jurysdykcji od w³aœciwego biskupa lub w³asnego prze³o¿onego. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. V, s.77; t. IX,
s.1155; 1173.

88

Por. KiRZM, 110 § 1.8; 111.

89

Por. SZM, 69.12.

90

Por. NPPZM, 34, 42.

91

Por. KPK, KAN. 240 § 1-2; 630 § 1-4; Por. H. SCHWENDENWEIN, Das neue Kirchenrecht. Gesamtdarstellung, s.139-146; Por. W. WENZ, Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi w koœcielnym pos³ugiwaniu, w:
Wroc³awski Przegl¹d Teologiczny 7 (1999) nr 2, s.153-164.
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Korzystaj¹c ze swoich prawnych kompetencji wizytator móg³ mianowaæ na
prze³o¿onych konfratrów, którzy uprzednio pe³nili funkcjê doradcy lub admonitora
(karciciela). Wybór tych osób na prze³o¿onych zobowi¹zywa³ prze³o¿onego prowincji do powiadomienia superiora generalnego, aby wskazanych zatwierdzi³92 . Wizytator mia³ równie¿ prawo wyznaczania kaznodziejów, spowiedników dla osób spoza
Zgromadzenia, jak równie¿ konfratrów pracuj¹cych na misjach ludowych i we wspólnotach misjonarskich, które z racji dzie³ apostolskich zobowi¹zane s¹ do opieki
nad wiernymi. Prze³o¿ony powinien zadbaæ o jakoœæ tego pos³ugiwania, dlatego
przed podjêciem decyzji personalnych w tej sprawie ma przeprowadziæ specjalny
egzamin i uzyskaæ na podjêcie tych dzie³ wymagan¹ zgodê w³aœciwego biskupa
ordynariusza93 . W konstytucjach z 1954 roku zachowano instytucjê egzaminatorów prowincjalnych, którzy wspomagali wizytatora w poszczególnych przypadkach,
m.in. przy zatwierdzaniu kap³anów do s³uchania spowiedzi i g³oszenia s³owa Bo¿ego94 . Obecnie wizytator upowa¿nia konfratrów do g³oszenia s³owa Bo¿ego, a prowadzeniem misji ludowych w prowincji kieruje w jego imieniu mianowany Dyrektor
Misji95 . Do podjêcia tej pracy prowincja powinna przeznaczyæ misjonarzy przepojonych umi³owaniem swego powo³ania oraz odpowiednio uzdolnionych i przygotowanych, równie¿ pracuj¹cych na co dzieñ w innych dziedzinach wincentyñskiego pos³annictwa96 .
Wizytator organizuj¹c ¿ycie prowincji i dbaj¹c o odpowiedni poziom nauczania, by³ zobowi¹zany powo³aæ wyk³adowców przedmiotów teologicznych i humanistycznych oraz innych pracowników w seminariach, które misjonarze prowadzili,
przygotowuj¹c kandydatów do kap³añstwa spoza Zgromadzenia. Nie posiada³ jednak uprawnieñ, dziêki którym móg³by samodzielne dokonywaæ zmian w programie
nauczania lub zak³adaæ nowe szko³y. Wspomniane czynnoœci musia³ wczeœniej
zatwierdziæ prze³o¿ony generalny97 . Wincenty pragn¹³, aby seminarium by³o insty92

„Poterit etiam eligere superiorum Consultores et admonitorem et de hac re Generalem admonebit
ut ipsos confirmet”. RV, s.59; Por. KiRZM, 110 § 1.8.

93

„Praedicatores et externorum confessarios tam eos qui in missionibus quam qui in domibus ad
curam animarum obligantibus applicantur designabit praemisso tamen examine domestico et
approbatione ordinariorum”. RV, s.59. Wincenty zawsze troszczy³ siê o zachowanie prawnej uk³adnoœci z biskupami, co zosta³o zapisane w dokumentach Stolicy Apostolskiej i w Regu³ach Wspólnych
i wiernie tej zasady przestrzegano. Por. URBANUS VIII, Bulla Salvatoris nostri, w: AACM, s.5-7;
RWZM, XI, 5. Wymowny jest równie¿ tekst: „Przede wszystkim zaœ Ojcu Œwiêtemu bêdziemy okazywaæ wiernie i szczerze szacunek i uleg³oœæ. Równie¿ pokornie i stale bêdziemy pos³uszni stosownie
do naszych ustaw najprzewielebniejszym ksiê¿om biskupom, ordynariuszom diecezji, w których
Zgromadzenie siê osiedli. Ponadto nic nie bêdziemy czyniæ w koœcio³ach parafialnych bez zgody
ksiê¿y proboszczów”. Konferencja do misjonarzy z dnia 21 IX 1659 r., w: KONFERENCJE I PRZESTROGI œw.
Wincentego à Paulo, s.496-497.

94

Por. KiRZM, 119.3.

95

Por. NPPZM, 109.

96

Por. TAM¯E, 111.

97

„Denique eliget Lectores in Scientiis tam divinis quam humanis caeterosque praecipuos Semina-
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tucj¹, w której dokonuje siê pe³na osobista formacja kandydata do kap³añstwa,
akcentuj¹c tak¿e jego przygotowanie duszpasterskie. Dlatego do tej pracy kierowa³
ksiê¿y najlepiej przygotowanych, którzy powinni byæ przyk³adem dla seminarzystów, ³¹czyæ cnotê z wiedz¹ i gwarantuj¹cy prawowiernoœæ nauczania98 . Przez nastêpne okresy Zgromadzenie doskonali³o styl pracy w seminariach duchownych
powierzanych przez biskupów, jak równie¿ w misjonarskich szko³ach. W póŸniejszych dokumentach œciœle okreœlano kompetencje poszczególnych urzêdników,
zakres czynnoœci i odpowiedzialnoœci w dziedzinie przygotowania kandydatów do
kap³añstwa99 . W konstytucjach z 1954 roku przygotowaniu do kap³añstwa i kompetencjom wizytatora w tej sprawie poœwiêcono specjalny tytu³, akcentuj¹c by wyznaczaj¹c swoich pomocników w dziele nauczania, kierowa³ siê dok³adnie zaleceniami
prawa w³asnego Zgromadzenia Misji oraz szczegó³owymi przepisami wydanymi w
tej materii przez Stolicê Apostolsk¹100 . Równie¿ w najnowszym prawie w³asnym
Zgromadzenia Misji dok³adnie akcentuje siê zapewnienie odpowiedniej formacji do
kap³añstwa dla cz³onków wspólnoty wincentyñskiej101 , ich wychowawców102 oraz
udzia³u misjonarzy w ogólnokoœcielnym dziele formacji duchowieñstwa i œwieckich103 .
Prze³o¿ony prowincji zosta³ ustanowiony prawnie arbitrem w sprawach wystêpuj¹cych w codziennych relacjach miêdzy urzêduj¹cymi, np. superiorami a ich podw³adnymi. Prawodawcy zale¿a³o na tym, by zarówno prze³o¿eni jak i podw³adni w
czasie pos³ugiwania zachowali wewnêtrzne przekonanie, i¿ w ka¿dej sytuacji mog¹
u wizytatora lub prze³o¿onego generalnego z³o¿yæ apelacjê w swojej sprawie. Dlatego regu³y wymaga³y od wizytatora ewangelicznej roztropnoœci. Prze³o¿ony prowincji, wchodz¹c w sprawy konfliktowe, nie powinien ingerowaæ decyzyjnie w uprawnienia, które zosta³y powierzone w³adzy superiora lub innego urzêdnika. Prawodawriorum externorum officiales. Novas tamen Lectiones non addet, nec Scholas usquam ullas aperiet
sine facultate Generalis”. RV, s.59; Por. L. NUOVO, Seminaria, s.247-251.
98

Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. IV, s.555; t. VI, s.370. Wincenty uwa¿a³, ¿e obowi¹zkiem misjonarzy jest
prowadziæ seminaria jako równorzêdne dzie³o z g³oszeniem Ewangelii ubogim. Por. TAM¯E, t. VII,
s.477.

99

Por. T. GOC£OWSKI, Seminaria dioecesana posttridentina directioni Congregationis Missionis concredita praesertim in Polonia. Aspectus historico-canonico, s.59 nn.; J. DUKA£A, Organizacja studiów i przygotowanie do kap³añstwa alumnów w seminariach diecezjalnych pod zarz¹dem Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy w Polsce w latach 1675-1864, s.18 nn.; Por. TEN¯E, „Ratio studiorum” w
seminariach diecezjalnych pod zarz¹dem Ksiê¿y Misjonarzy (1675-1864), w: NP 61(1984), s.149231.

100

Por. KiRZM, 193-206.

101

Por. KZM, 87-90; SZM, 45-47; NPPZM, 37-46.

102

Por. KZM, 93-95; SZM, 49-50; NPPZM, 21.

103

Misjonarze urzeczywistniaj¹ obecnie swój cel, gdy „wspomagaj¹ duchownych i œwieckich w zdobywaniu w³aœciwej im formacji i prowadz¹ ich do pe³niejszego uczestnictwa w g³oszeniu Ewangelii
ubogim”. KZM, 1,3.
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ca oczekuje, ¿e w sprawach konfliktowych wizytator bêdzie mediatorem i przy jego
pomocy ka¿dy bêdzie móg³ zrealizowaæ merytorycznie w³asny zakres sprawowania w³adzy104 . Wincenty traktowa³ roztropnoœæ jako konieczn¹ cnotê prze³o¿onego,
bowiem ona zapewnia zachowanie równowagi, sprawiedliwoœci i jest fundamentem
autentycznej osobowoœci. Pozwala podejmowaæ rozwa¿ne decyzje, buduj¹ce jednoœæ wspólnoty105 . Od kandydata na wizytatora wymagano, by by³ kap³anem wybitnym, posiadaj¹cym nieprzeciêtn¹ znajomoœæ dzie³ Zgromadzenia Misji, a wzglêdem konfratrów us³u¿nym i prawdziwie pobo¿nym, dbaj¹cym o dobro i rozwój Zgromadzenia, jego dzie³a i prace106 . W tym samym duchu s¹ utrzymane zalecenia
dotycz¹ce misji i postawy prze³o¿onych, domagaj¹c siê od nich kultury wewnêtrznej i zewnêtrznej, gotowoœci do podejmowania decyzji trudnych i odpowiedzialnych, z równoczesnym uszanowaniem godnoœci pozosta³ych osób, tak by twórczo
budowaæ w Chrystusie bratersk¹ wspólnotê. Temu ma s³u¿yæ realizacja obowi¹zku
konsultacji z konfratrami107 .
Wizytator, który kieruje ¿yciem prowincji, maj¹c na uwadze jej przysz³oœæ,
powinien bacznie obserwowaæ pracê i zaanga¿owanie poszczególnych konfratrów,
zw³aszcza pod k¹tem mo¿liwoœci pe³nienia przez nich funkcji zarz¹dzaj¹cych. Taka
postawa pomo¿e mu rozeznaæ osobiste predyspozycje misjonarzy. Dlatego prawodawca zaleci³, by uzdolnionym w tym kierunku stopniowo powierzaæ wykonywanie
prac i wype³nianie pos³ug w domu, by mogli siê sprawdziæ oraz by w przysz³oœci
Zgromadzenie mog³o im bezpiecznie powierzyæ urzêdy108 . Œw. Wincenty mia³ osobiste przekonanie potwierdzone m¹droœci¹ praktyczn¹, ¿e wielu m³odych ma czêsto wiêksze predyspozycje do kierowania wspólnot¹, zw³aszcza kiedy wykazuj¹
osobist¹ pokorê i odpowiedzialnoœæ109 . W ka¿dej prowincji wizytator mia³ byæ tym,
który wska¿e prze³o¿onemu generalnemu konfratrów, których on bêdzie móg³ nastêpnie ustanowiæ prze³o¿onymi, a wiêc dokona ich powo³ania, np. na urz¹d superiora, dyrektora Seminarium Internum czy te¿ jeszcze inne urzêdy w prowincji110 .
Najnowsze konstytucje zobowi¹zuj¹ wizytatora do troski o czynny udzia³ wszyst104

105

„Tuebitur authoritatem superiorum particularium in subditos ita tamen, ut constet posse omnes ad
dictum Visitatorem aut Generalem recurrere ut id discrete et in Domino fiat, et quicquid agendum
vel immutandum erit quod ad dictorum superiorum officium pertineat per eosdem fieri curabit”. RV,
s.59-60.
„Cz³owiek roztropny dzia³a jak trzeba i kiedy trzeba dla osi¹gniêcia w³aœciwego celu”. SAINT VINCENT
PAUL, t. XI, s.466; Por. T. MARQUINA, Prze³o¿eni, s.184; Por. J.O. BAYLACH, Roztropnoœæ, s.224-247.

DE
106

Por. KiRZM, 109 § 2; 110 § 1.4.12.

107

Por. NPPZM, 133-137.

108

„Si quos ad gubernationem idoneos iudicabit, de illis paulatim in negotiis tractandis et domesticis
ministeriis obeundis experimentum sumere curabit ut et ipsi talenti accepti specimen dare et
Congregationis officia eis tuto possint committi”. RV, s.60.

109

Por. SAINT VINCENT

110

Por. KiRZM, 110 § 1.7.

DE

PAUL, t. XI, s.351.
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kich konfratrów w ¿yciu i dzia³alnoœci prowincji Zgromadzenia Misji, do popierania
rozwoju pos³ugiwania w misjonarskich domach oraz troszczenia siê o pe³ny osobowy rozwój i aktywnoœæ poszczególnych konfratrów. W zwyczaju Zgromadzenia innym sposobem skutecznego i g³êbszego poznawania osobistych predyspozycji
m³odych misjonarzy by³ obowi¹zek konsultacji i dialogu111 .
Prze³o¿ony prowincji powinien tak¿e czuwaæ nad odpowiednim i najlepszym
wykorzystaniem osobistych mo¿liwoœci konfratrów, jako swoich wspó³pracowników
i pomocników w realizacji dzie³ wincentyñskich. Dlatego prawodawca zaleci³, by
konfratrzy lepiej nadaj¹cy siê do jednych prac, nie byli obci¹¿ani innymi zajêciami.
Ocena takiego stanu rzeczy musi byæ podjêta z rozwag¹, daj¹c z zasady pierwszeñstwo osi¹gniêciu dobra wiêkszego i powszechnego112 . By tak dzia³aæ, wizytator powinien doskonale znaæ specyfikê dzie³ Zgromadzenia113 , dbaæ o ich dobro i
rozwój realizuj¹c w prowincji odpowiedni¹ politykê personaln¹114 , staraj¹c siê o zachowanie ¿ywotnej jednoœci ca³ej prowincji Zgromadzenia Misji przez odpowiedni
styl ¿ycia wspólnotowego w poszczególnych domach misjonarskich115 .
Œw. Wincenty à Paulo z przekonaniem podkreœla³, ¿e ka¿dy superior powinien
byæ wzorem wytrwa³ego pos³uszeñstwa wobec prze³o¿onych wy¿szych116 . St¹d
regu³y dla wizytatora koñcz¹ siê wskazaniem, by prze³o¿ony prowincji bez porozumienia z superiorem generalnym nikogo nie zwalnia³ z zachowania pos³uszeñstwa
wobec swego urzêdowego i bezpoœredniego prze³o¿onego w Zgromadzeniu. Wyj¹tek mo¿e stanowiæ okolicznoœæ zaistnienia niebezpieczeñstwa, które mo¿e spowodowaæ brak koniecznej decyzji. Wizytator, jeœli dzia³a³ w takich okolicznoœciach i
udzieli³ potrzebnej dyspensy, powinien niezw³ocznie powiadomiæ prze³o¿onego generalnego o osobie i motywach swego dzia³ania117 . Chodzi³o zatem o uszanowanie
kompetencji, jednoœci prawnego dzia³ania w Zgromadzeniu oraz o budowanie braterskiej wspólnoty w Chrystusie118 , która pozwala wiernie realizowaæ przyjête apostolskie cele i uczy efektywnego wspó³dzia³ania119 .
111

Por. KZM, 123 § 2, 125.4; SZM 69.3; NPPZM, 136.

112

„Observabit si qui detineantur in ministeriis aliquibus, qui magis essent idonei ad alia, eam tamen
habebit cuiusque rationem, ut melius et universale bonum semper praeferatur”. RV, s.60.

113

Por. KiRZM, 109 § 2; KZM, 123 § 2.

114

Por. KiRZM, 110 § 1.11-12.

115

Por. SZM, 69.5.

116

Por. SAINT VINCENT

117

„Neminem ab obedientia Superioris (inconsulto Generali) dispensabit, nisi periculum esset in
mora, et tunc Generalem de persona et de causis propter quas eam dispensaverit certiorem faciet”.
RV, s.60.

118

Por. KPK,

119

Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. IX, s.484. Wincenty uwa¿a³, ¿e „wspólnota bez pos³uszeñstwa staje siê
wie¿¹ Babel i ci¹g³ym bez³adem”. TAM¯E, t. XI, s.690.

KAN.

DE

PAUL, t. II, s.250; Por. T. MARQUINA, Prze³o¿eni, s.181.
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Zaprezentowane regu³y wizytatora, dotycz¹ce szczegó³owych jego kompetencji w swojej prowincji, wskaza³y na istnienie istotnej zale¿noœci jego pos³ugiwania
od uprawnieñ prze³o¿onego generalnego. Choæ regu³y potwierdzaj¹ ducha ówczesnych czasów, to jednak zaproponowany przez œw. Wincentego à Paulo zakres
kompetencyjny urzêdu wizytatora, wymaga³ od superiora prowincji determinacji, by
odpowiedzialnie kierowaæ powierzon¹ wspólnot¹ osób i dzie³ apostolskich, maj¹c
na wzglêdzie prawo powszechne Koœcio³a i prawo w³asne Zgromadzenia Misji120 .
Ju¿ wówczas przebija³a siê œwiadomoœæ, ¿e przyjêcie urzêdu koœcielnego we wspólnocie nie wi¹za³o siê z otrzymaniem godnoœci, lecz ³¹czy³o siê z przyjêciem obowi¹zku i realizacj¹ specjalnego zadania, które nale¿a³o wykonaæ w duchu ewangelicznej i inspiruj¹cej wspólnotê s³u¿by121 .

2. Uprawnienia i obowi¹zki prze³o¿onego prowincji
Œw. Wincenty à Paulo, powo³uj¹c na urz¹d wizytatora by³ wewnêtrznie przekonany, ¿e wybrany przez niego konfrater wype³ni swoj¹ funkcjê i bêdzie wykonywa³
przekazan¹ w³adzê zgodnie z postanowieniami prawa powszechnego Koœcio³a122 i
przyjêtych regu³ oraz konstytucji Zgromadzenia Misji. Zachowany w Rêkopisie Sarzana zbiór szczegó³owych regu³ dla wizytatora wymownie œwiadczy o tym, ¿e
Wincenty chcia³ przekazaæ wybranym cz³onkom Zgromadzenia szczegó³owe wskazówki dotycz¹ce sprawowania urzêdu i owocnego wykonywania przyjêtych zadañ
apostolskich123 . Zawartoœæ szczegó³owa omawianego zbioru REGULAE VISITATORIS124
zostanie zaprezentowana zgodnie z porz¹dkiem metodologicznym, przy czym zostanie zachowany dotychczasowy styl merytorycznych odniesieñ do wspó³czeœnie
obowi¹zuj¹cych dokumentów prawa w³asnego Zgromadzenia Misji. Chodzi bowiem
120

W Konstytucjach z 1954 roku urzêdowymi wspó³pracownikami wizytatora byli cz³onkowie rady wizytatora i ekonom prowincji, mianowani na szeœæ lat przez prze³o¿onego generalnego, za zgod¹ jego
rady i po wys³uchaniu zdania wizytatora. Por. KiRZM, 114 § 1-3; 115 § 1-2. Ich obowi¹zki zosta³y
œciœle okreœlone w prawie w³asnym Zgromadzenia. Por. TAM¯E, 116.1-3; 117 § 1-2. Obecnie wizytator
powinien mieæ asystenta, który bêd¹c równoczeœnie radc¹ prowincji pomaga w jej zarz¹dzie, radê
i ekonoma prowincji. Por. KZM, 126-128. Obowi¹zek ustanowienia ekonoma postuluje prawo powszechne. Por. KPK, KAN. 636 §1. Szczegó³owe uprawnienia wymienionych urzêdów dok³adnie
podaj¹ statuty. Asystenta wybieraj¹ cz³onkowie rady i wizytator, posiada on pe³niê jego w³adzy z
wyj¹tkiem spraw, które zosta³y wyraŸnie zastrze¿one, a w okolicznoœciach niemo¿noœci urzêdowania
wizytatora, zastêpuje go, zachowuj¹c pe³niê w³adzy a¿ do momentu ustania przeszkody. Por. SZM,
73 § 1-3; 74 § 1-4; 75-77; NPPZM, 140.

121

Por. KPK,

KAN.

619; Por. NPPZM, 134.

122

Por. KPK,

KAN.

617.

123

Oprócz regu³ dla prze³o¿onego generalnego, wizytatora i superiora w dokumentacji wincentyñskiej
mo¿na spotkaæ ró¿ne regulaminy np. dotycz¹ce pracy misjonarzy wœród galerników, o pos³udze
duchowej i materialnej wœród niewolników chrzeœcijañskich. Pierwszy artyku³ regulaminu pracy
misjonarzy wœród galerników brzmia³: „Zatroszcz¹ siê, aby na galerach odprawiano modlitwy poranne i wieczorne, i aby wszyscy uczestniczyli w nich w nale¿ytym skupieniu”. SAINT VINCENT DE PAUL, t.
X, s.376; Por. M. PEREZ FLORES, Regu³y, s.219-220.
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o dok³adne ukazanie jawi¹cego siê problemu, na ile pierwotna struktura sprawowania w³adzy w ujêciu œw. Wincentego à Paulo ewoluowa³a we wspó³czesnym modelu
rz¹dzenia we wspólnocie Zgromadzenia Misji?
a) Relacje z prze³o¿onym generalnym i innymi osobami
Potrzeba powo³ywania wizytatora objawia³a siê stopniowo, w zale¿noœci od
rozwoju Zgromadzenia Misji, zwiêkszania siê liczby cz³onków, erygowania nowych
domów i przyjmowania nowych dzie³ apostolsko-ewangelizacyjnych. W pierwszych
dziesiêcioleciach istnienia Zgromadzenia Misji praktycznie o wszystkim decydowa³ osobiœcie œw. Wincenty à Paulo, jako do¿ywotni prze³o¿ony generalny misjonarskiego stowarzyszenia. W chwili erygowania prowincji prze³o¿ony generalny prawnie wyznacza³ wizytatora, powierzaj¹c mu odpowiedzialnoœæ za wspólnotê i pe³nienie w niej przyjêtych dzie³. Prze³o¿ony prowincji pozostawa³ przez ca³y czas w
urzêdowych relacjach i kanonicznej zale¿noœci wobec osoby i urzêdu prze³o¿onego generalnego. Dlatego równie¿ obecnie nie dziwi badaczy fakt, ¿e w przekazanych nam regu³ach szczegó³owych prawodawca zobowi¹zywa³ wizytatora do okazywania superiorowi generalnemu pos³uszeñstwa, szacunku i postawy wiernoœci.
W okazywaniu tej postawy wizytator zawsze powinien byæ przyk³adem dla innych
oraz specjalnie zabiegaæ o to, by inni konfratrzy przejawiali wobec osoby genera³a
uczucie szczególnego oddania. Taki styl postêpowania prze³o¿onego na pewno
mia³ znacz¹cy wp³yw na zachowanie przez wszystkich we wspólnocie pozytywnych relacji i odczuæ wobec swoich prze³o¿onych125 .
Zale¿noœæ kanoniczna wizytatora od prze³o¿onego generalnego nie rodzi³a nigdy nieuzasadnionych w¹tpliwoœci, ani te¿ prawne zobowi¹zanie prze³o¿onego prowincji do okazywania genera³owi nale¿nej czci, pos³uszeñstwa i wiernoœci. St¹d
nadal po kilku stuleciach konsekwentnie przyjmuje siê w prawie w³asnym Zgromadzenia, ¿e wizytator jako prze³o¿ony wy¿szy kieruje prowincj¹ wed³ug konstytucji i
regu³, pozostaj¹c w prawnej zale¿noœci od kanonicznych dzia³añ prze³o¿onego generalnego126 . Wczeœniej, za zgod¹ swej rady, prze³o¿ony generalny mianuje go i
powierza mu ten urz¹d na szeœæ lat, z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia o nastêpne sze-

124

W prezentowanym tekœcie rêkopisu zachowano nastêpuj¹c¹ kolejnoœæ omawianych spraw szczegó³owych: Caput 4 – De admittendis, s.60-61; Caput 5 – De dimittendis, s.61-62; Caput 6 – De
litterarum studiis, s.62-63; Caput 7 – De promovendis ad ordines et admittendis ad vota et ad
tertium probationis annum, s.63-64; Caput 8 – De rebus domorum provinciae, s.64-66; Caput 9 – De
iis qui bonis suis nondum se abdicarunt, s.66-67; Caput 10 – De modo quo cum generali et aliis
provinciis ac externis se habere debeat, s.67-68; Caput 11 – De communi ratione iuvandi proximos,
s.69-70; Caput 12 – De missionibus et mutationibus nostrorum, s.70-71; Caput 13 – De visitatione,
s.71-77; Caput 14 – Instructio de iis, quae in visitatione interroganda sunt, s.77-82.

125

„Obedientiam, reverentiam et fidelitatem Superiori Generali exhibebit et exemplo erit in hoc
caeteris curabitque ut in eum singulari submissionis affectu ferantur, et propterea omnes de suis
superioribus bene sentiant”. RV, s.67.

126

Por. KiRZM, 107.
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œciolecie127 . Wizytator, wœród w³asnych praw i zobowi¹zañ przyjmuje konstytucyjny styl dzia³ania, staje siê stra¿nikiem i gwarantem przestrzegania prawa w³asnego
Zgromadzenia Misji dla dobra prowincji, wype³niaj¹c równoczeœnie dok³adnie szczegó³owe zlecenia, otrzymane od prze³o¿onego generalnego, o czym powinien powiadomiæ, przesy³aj¹c wierne sprawozdania128 . Wizytator, podejmuj¹c szczegó³owo
okreœlone dzia³ania prawne wiêkszej rangi, potrzebowa³ zgody prze³o¿onego generalnego, warunkuj¹cej wa¿noœæ jego decyzji129 . W najnowszych konstytucjach Zgromadzenia Misji powtórzono zapis o w³adzy zwyczajnej w³asnej wizytatora jako prze³o¿onego wy¿szego i ordynariusza, który stoi na czele prowincji i kieruje ni¹ zgodnie z prawem powszechnym i w³asnym wincentyñskiego stowarzyszenia ¿ycia
apostolskiego130 . Obecnie prze³o¿onego prowincji mianuje prze³o¿ony generalny za
zgod¹ swej rady na szeœæ lat, ale ten akt musi poprzedziæ konsultacja z prowincj¹,
przynajmniej z konfratrami, którzy maj¹ g³os czynny. W taki sam sposób mo¿na
prolongowaæ jego kadencjê na nastêpne trzy lata131 . Istnieje te¿ mo¿liwoœæ, ¿e
wizytatora wybieraj¹ konfratrzy danej prowincji, a prze³o¿ony generalny w taki sposób wybranego kandydata zatwierdza132 . W³aœnie takie rozwi¹zanie zosta³o przyjête w Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji, gdzie wizytator mo¿e pe³niæ swój urz¹d
przez 3 kolejne trzyletnie kadencje133 . Statuty Zgromadzenia zobowi¹zuj¹ wizytatora, aby regularnie kontaktowa³ siê z prze³o¿onym generalnym, przesy³a³ mu relacje dotycz¹ce aktualnych spraw prowincji oraz sprawozdania z przeprowadzonych
urzêdowo wizytacji podleg³ych mu domów i wspólnot, jak równie¿ informowa³ o
z³o¿eniu przez konfratrów œlubów œwiêtych, inkorporacji cz³onków do Zgromadzenia i o przyjêciu przez nich œwiêceñ134 . W pozosta³ych sprawach wizytator zachowuje autonomiê okreœlon¹ prawem w³asnym Zgromadzenia Misji oraz kanoniczn¹
dyscyplin¹ Koœcio³a, zgodnie z któr¹ zawsze prze³o¿eni wy¿si zachowuj¹ w³adzê
w zakresie podejmowania wa¿niejszych decyzji i wydawania poleceñ, staj¹c siê
dla wspólnoty przyk³adem pielêgnowania cnót oraz gorliwego zachowania przepi127

Por. TAM¯E, 108.

128

Por. TAM¯E, 110 § 1.10.12-13.

129

Zgoda prze³o¿onego generalnego i jego rady by³a potrzebna: - przy dopuszczaniu do pierwszych
œlubów i œlubów wieczystych; - przy dopuszczaniu do œwiêceñ prezbiteratu; - przy zawieraniu umów
o sumê zastrze¿on¹ prze³o¿onemu generalnemu lub Stolicy Apostolskiej. Por. TAM¯E, 110 § 2.

130

Por. KZM, 123 § 1.

131

Por. SZM, 68 § 1.

132

Por. KZM, 124. Konwent Prowincjalny mo¿e przedstawiæ prze³o¿onemu generalnemu do zatwierdzenia w³asny sposób wybierania wizytatora. Musz¹ byæ jednak spe³nione 4 warunki: 1 – kadencja
mo¿e trwaæ od 3 do 6 lat; 2 – wizytator nie mo¿e sprawowaæ urzêdu ponad 9 lat; 3 – wybieraæ
kandydata przynajmniej wiêkszoœci¹ bezwzglêdn¹; 4 – podaæ rozwi¹zanie w przypadku równej
iloœci g³osów. Warunkiem objêcia urzêdowania jest zatwierdzenie wyboru przez prze³o¿onego generalnego i jego rady. Por. SZM, 68 § 3-4.

133

Por. NPPZM, 138-139.

134

Por. SZM, 69.6.10.
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sów i tradycji w³asnego instytutu135 . Nadal istnieje kanoniczna zale¿noœæ w³adzy
prze³o¿onego prowincji od najwy¿szego prze³o¿onego, który na mocy urzêdu otrzymuje w³adzê nad wszystkimi prowincjami stowarzyszenia, domami i cz³onkami, a
prze³o¿eni, np. prowincji zachowuj¹ j¹ w ramach swego urzêdu i zadania. Wszystkie relacje prawne opieraj¹ siê nie tylko na dobrowolnym pos³uszeñstwie, lecz tak¿e zosta³y zharmonizowane przez szczegó³owe zakresy kompetencyjne, okreœlone w aktualnym prawie w³asnym136 .
W ramach tej œcis³ej wspó³pracy wizytator powinien szczególnie zatroszczyæ
siê o domy misjonarskiej wspólnoty, podlegaj¹ce bezpoœrednio prze³o¿onemu generalnemu. Ich status prawny powinien byæ znany i jasny, a prze³o¿eni tych wspólnot i ich doradcy winni o wszystkim informowaæ prze³o¿onego generalnego, zgodnie z przyjêtymi zasadami w Zgromadzeniu Misji137 . Praktyka i mo¿liwoœæ zak³adania domów i wspólnot bezpoœrednio podleg³ych w³adzy prze³o¿onego generalnego
przetrwa³a do dzisiaj. Obecnie dla wa¿nej przyczyny i za zgod¹ swojej rady genera³
mo¿e zak³adaæ domy misjonarskie, nie przynale¿¹ce do ¿adnej prowincji. ¯yciem i
prac¹ konfratrów w takich domach kieruj¹ superiorzy mianowani bezpoœrednio przez
niego i wprost zale¿ni od prze³o¿onego generalnego138 .
Urzêduj¹cy wizytator powinien tak¿e odpowiedzialnie troszczyæ siê i dbaæ o
rozwój wspólnego dobra ca³ego Zgromadzenia. Temu mia³ s³u¿yæ zwo³ywany przez
niego, zgodnie z prawem w³asnym, konwent prowincjalny. Prze³o¿ony prowincji
powinien te¿ strzec dyscypliny kanonicznej w prowincji, dlatego ilekroæ spostrze¿e
jakieœ nieprawid³owoœci, dotycz¹ce obowi¹zuj¹cych dekretów i konstytucji, albo
znajdzie siê w okolicznoœciach, które wymagaæ bêd¹ zwo³ania konwentu generalnego, wówczas o tym wszystkim powinien powiadomiæ listownie prze³o¿onego generalnego, albo wszystkie te spostrze¿enia przekazaæ prokuratorowi, odwiedzaj¹cemu co trzy lata jego prowincjê139 . Przedstawiony powy¿ej zakres troski i wspó³dzia³ania wizytatora z prze³o¿onym generalnym dla ogólnego dobra Zgromadzenia
Misji zosta³ mocno osadzony w prawie w³asnym. Konstytucje z 1954 roku obligowa³y wizytatora do integralnej troski o dobro i rozwój Zgromadzenia, jego dzie³ i
prac, czuwania nad zachowaniem konstytucji i regu³, zdecydowanej woli i ingeren135

Por. KPK,

KAN.

618-619.

136

Por. KPK,

KAN.

622.

137

„Magno studio curabit ut status domorum sibi commissarum Generali sit notus et apertus utque
superiores domorum suique consultores de eadem re ipsum pariter commoneant iuxta formulam
scribendi”. RV, s.67.

138

Por. KZM, 107.8. Czêsto cz³onkami takich wspólnot s¹ konfratrzy z ró¿nych prowincji, a domy maj¹
status wspólnoty miêdzynarodowej, np. w Rosji ze wzglêdu na warunki polityczne i tamtejsze prawo
wyznaniowe.

139

„Cogitabit de communi bono Congregationis illudque iuvabit, Congregationes provincionales suo
tempore iuxta formulam traditam coget; si quid annotaverit circa decreta et constitutiones vel quid
aliud quod Congregationem generalem exposcat, Superiori Generali scribet vel Procuratori tertio
quoque anno ad eundem venturo tradet”. RV, s.67-68.
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cji w usuwaniu nieprawid³owoœci kanonicznych we wspólnotach oraz zwo³ania, przewodniczenia i kierowania obradami konwentu prowincjalnego140 . Natomiast obecne
prawo w³asne postrzega pos³ugê i troskê wizytatora na p³aszczyŸnie s³u¿by ca³ego
Koœcio³a, wyraŸniej akcentuj¹c w podjêtym dzia³aniu potrzebê zachowania celu
Zgromadzenia Misji. Wizytator powinien popieraæ wszystko co pog³êbia ¿ywotn¹
jednoœæ cz³onków i samego Zgromadzenia, dbaæ o zachowanie konstytucji, statutów i norm prowincjalnych, zwo³ywaæ zgodnie z przepisami konwent prowincjalny,
na nim przewodniczyæ, za zgod¹ konwentu zamykaæ jego obrady i promulgowaæ
normy prowincjalne, byæ inspiratorem prac apostolskich i konstruktorem braterskiej
jednoœci w Chrystusie141 .
Ewangeliczne prze¿ywanie jednoœci z cz³onkami innych prowincji zobowi¹zuje do okazywania wzajemnej troski i œwiadczenia wszelkiej pomocy. St¹d wizytator
nie powinien zaniechaæ wykonania obowi¹zku mi³osierdzia wobec bêd¹cych w potrzebie innych wspólnot Zgromadzenia. Skieruje w tej sprawie stosowne listy, zachowa przyjêt¹ formu³ê postêpowania, tak by œwiadcz¹c pomoc sprzyjaæ wzajemnej zgodzie i mi³osierdziu142 . Obecnie wizytator mo¿e staæ siê inicjatorem pomocy
ze strony prowincji dla wspólnot misyjnych, wspieraj¹c je personalnie i materialnie,
jak równie¿ na mocy umów miêdzy prowincjami mo¿e kierowaæ konfratrów do poszczególnych domów i dzie³ apostolskich143 .
Konstytucyjne dzia³ania wizytatora powinny dotyczyæ tak¿e budowania odpowiednich relacji wobec fundatorów i dobrodziejów Zgromadzenia Misji. St¹d prze³o¿ony prowincji winien celowo zabiegaæ, aby cz³onkowie jego wspólnot domowych
okazywali wdziêcznoœæ wobec wspomnianych darczyñców. Równolegle przedmiotem jego starañ i zabiegów powinno byæ to, aby osobom negatywnie nastawionym
do Zgromadzenia Misji udzieliæ pe³niejszej i koniecznej informacji, co mo¿e dopomóc im w osi¹gniêciu pozytywnych zwi¹zków z misjonarsk¹ wspólnot¹144 . Wydaje
siê, ¿e Ÿród³em takiego wskazania dla wizytatora by³a osobista postawa œw. Wincentego i jego przekonanie, ¿e wdziêcznoœæ jest obowi¹zkiem wynikaj¹cym ze
sprawiedliwoœci, a jej brak bardzo ciê¿kim przestêpstwem145 . Wincenty wyra¿a³

140

Por. KiRZM, 110 § 1.10.12-13.15.

141

Por. KZM, 123 § 2, 125.1.7; „Pos³annictwo prze³o¿onego nie ma charakteru jedynie funkcji administracyjnej; ma on byæ inspiratorem prac apostolskich oraz dok³adaæ wszelkich starañ, by budowaæ w
Chrystusie bratersk¹ wspólnotê, która szuka Boga i kocha Go nade wszystko. W ten sposób prze³o¿ony przyczyni siê do sta³ego rozwoju duchowego konfratrów”. NPPZM, 135.

142

„Si occasio se obtulerit iuvandi alias Provincias non deerit charitatis officio et literarum communicatione iuxta formulam scribendi mutuam concordiam et charitatem fovebit”. RV, s.68.

143

Por. SZM, 69.3.7. Istotne kompetencje zachowuje prze³o¿ony generalny za zgod¹ swej rady. Por.
KZM, 107.3.6-8.

144

„Curabit ut quisque se gratum exhibeat erga fundatores et benefactores, si qui autem a Congregatione sint alieni pro viribus nitetur ut melius informati reconcilientur”. RV, s.68.

145

Por. SAINT VINCENT

DE

PAUL, t. III, s.38; t. V, s.154.166.516.
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przekonanie, ¿e fundatorzy i dobrodzieje uczestnicz¹ w zas³ugach i owocach pracy
misjonarza, a postawa wdziêcznoœci to odwzajemnienie ¿yczliwoœci od nich otrzymanej. W okolicznoœciach kiedy znajd¹ siê w potrzebie, nale¿y im pomóc korzystaj¹c z dóbr Zgromadzenia. Do takiej postawy Wincenty zachêca³ wszystkich
misjonarzy146 .
Wizytator móg³ tak¿e zleciæ prze³o¿onym œwiadczenie pomocy dla potrzebuj¹cych w postaci ja³mu¿ny zwyczajnej i nadzwyczajnej, które powinno byæ zrealizowane stosownie do mo¿liwoœci materialnych i wczeœniejszych zobowi¹zañ poszczególnych wspólnot. Z dóbr Zgromadzenia mo¿e równie¿ nakazaæ u¿yczenie
wiêkszej ja³mu¿ny, szczególnie kiedy w danym miejscu pojawi siê taka potrzeba147 . W praktyce Zgromadzenia Misji zawsze istnia³a mo¿liwoœæ, aby dla s³usznej
przyczyny i za pozwoleniem prze³o¿onego przekazaæ na potrzebuj¹cych okreœlone
konieczne œrodki148 . W obecnym prawie w³asnym zapisano, ¿e Zgromadzenie Misji, unikaj¹c gromadzenia dóbr materialnych, bêdzie siê staraæ przeznaczaæ je na
potrzeby ubogich, staj¹c siê dla wspó³czesnego œwiata ewangelicznym œwiadectwem149 . Zadeklarowano równie¿, ¿e dobra w³asne Zgromadzenia Misji, zgodnie z
wol¹ prze³o¿onych i Statutem Podstawowym150 o ubóstwie w wincentyñskiej wspólnocie, bêd¹ u¿ywane m.in. na dzie³a mi³osierdzia151 . Obecnie równie¿ prze³o¿ony
prowincji z rad¹ oraz prze³o¿eni domowi po konsultacji z cz³onkami domu powinni
corocznie rozeznaæ i postanowiæ, czy bêd¹ w stanie i w jakiej formie, poœwiêciæ coœ
ze wspólnego dobra na cele spo³eczne i charytatywne. Podobnie poszczególni misjonarze maj¹ rozwa¿yæ przed Bogiem, czy s¹ w stanie poœwiêciæ czêœæ osobistych dóbr na te same cele152 . Z tego jasno wynika, ¿e zalecenie Wincentego à
Paulo sprzed kilkuset lat zachowa³o sw¹ aktualnoœæ równie¿ w podejmowanej przez
prze³o¿onych i innych konfratrów troski o prawdziwie potrzebuj¹cych oraz jest wyznacznikiem misjonarskiej wra¿liwoœci na rzeczywiste potrzeby ubogich.
Relacje wizytatora z prze³o¿onym generalnym mia³y na celu troskê o rozwój
dzie³ apostolskich powierzonych Zgromadzeniu Misji, pielêgnowanie harmonijnej
wspó³pracy i wspó³odpowiedzialnoœci za charyzmat ¿ycia wspólnego oraz zachowanie dziedzictwa misjonarskiego. St¹d w powy¿szych regu³ach szczegó³owych

146

Por. TAM¯E, t. V, s.21.52.154.371; Por. Q. PENA, Wdziêcznoœæ, s.420.

147

„Superioribus praescribet eleemosinas ordinarias et extraordinarias quae possunt fieri iuxta facultates et obligationes domus quas ab eiusdem domus consultoribus audierit, bonorum vero ecclesiasticorum ampliores largiri faciet maxime in locis ubi percipientur”. RV, s.68.

148

Por. KiRZM, 143.

149

Por. KZM, 33.

150

Por. ALEKSANDER VII, Breve Alias nos supplicationibus z 12 sierpnia 1659 r., w: AACM, s.23-24.

151

Por. KZM, 35.

152

Por. NPPZM, 70.
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znalaz³o siê zlecenie, aby podj¹æ siê budowania jednoœci braterskiej ze wszystkimi
konfratrami i ubogimi, co zawsze nadawa³o specjalny koloryt wincentyñskiemu pos³annictwu.
b) Przyjmowanie i usuwanie ze Zgromadzenia
Wizytator ju¿ wczeœniej zosta³ zobowi¹zany do odpowiedzialnej troski o rozwój prowincji153 , zarówno w zakresie materialnym, jak i przede wszystkim osobowym. Jemu zosta³a przekazana sprawa zorganizowania nale¿ytej formacji nowych
kandydatów do Zgromadzenia Misji. Dlatego prze³o¿ony prowincji, osobiœcie lub
przez ustanowionych do tego konfratrów, móg³ przyjmowaæ do nowicjatu Zgromadzenia postulantów, których w sumieniu uzna³ za odpowiednich do ¿ycia w stowarzyszeniu. Powinien zatroszczyæ siê, by kandydatów do ¿ycia wspólnego pozyskiwano nie na zasadzie ludzkiej agitacji, lecz dziêki œrodkom nadprzyrodzonym, a
wiêc posiadanym cnotom i blaskowi szlachetnego ¿ycia. Nie chodzi bowiem o to,
by Zgromadzenie zape³niali ludzie niew³aœciwi i zupe³nie nie nadaj¹cy siê do wspólnoty ¿ycia. Wizytator osobiœcie zatroszczy siê, aby w tej materii przestrzegano
zasad przewidzianego egzaminu154 . Nale¿y wskazaæ, ¿e Wincenty à Paulo by³
przeciwny podjêciu ludzkich zabiegów o nowe powo³ania, a wiêc i wówczas znanych klasycznych dzia³añ propagandowych. Nie zaleca³ nawet specjalnej modlitwy
w intencji nowych powo³añ, choæ w 1637 roku podj¹³ decyzjê o powstaniu Seminarium Internum czyli nowicjatu. Do œmierci œw. Wincentego z 425 przyjêtych kandydatów w Zgromadzeniu Misji pozosta³o 250 konfratrów155 . W postawie Wincentego
o wiele istotniejszym by³a sprawa zdolnoœci kandydata do wspólnotowoœci ¿ycia i
kierowanie siê duchem braterskiej mi³oœci, modlitwy i pracy, który mia³ o¿ywiaæ
kandydatów, podejmuj¹cych w przysz³oœci troskê o dobro duchowe i materialne
ludzi ubogich. Œw. Wincenty z przekonaniem mówi³ o bezgranicznym zawierzeniu
w tej sprawie Opatrznoœci Bo¿ej156 .
Troska o dzie³o powo³añ w danej prowincji nale¿a³a bezpoœrednio do kompetencji wizytatora. Tylko on za zgod¹ swojej rady móg³ podj¹æ decyzjê o przyjêciu
153

Por. RV, s.55-56.

154

„Ad probationem in Congregatione per se vel per alium a se deputatum admittere poterit postulantes quos ad Institutum nostrum idoneos in Domino iudicaverit, efficiet tamen, ut non mediis humanis sed virtutibus et bonae vitae odoribus alliciantur, utque Congregatio personis ineptis et minime
idoneis non repleatur, et curabit, ut in hoc regulae examinationis diligenter observentur”. RV, s.60.

155

Por. J.M. ROMAN, Zgromadzenie Misji, s.556.

156

„Nie do nas nale¿y narzucanie komukolwiek woli pójœcia w nasze œlady”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. VIII,
s.285; „Powinniœmy wspomagaæ tych, którzy chc¹ postêpowaæ za Chrystusem, aby mogli odkryæ
drogê, jak¹ pragnie prowadziæ ich Bóg. Pozwólmy dzia³aæ Bogu. Cieszmy siê, ¿e mo¿emy z nim
wspó³dzia³aæ. Je¿eli nasze Zgromadzenie bêdzie tak postêpowaæ, zas³u¿y na Bo¿e b³ogos³awieñstwo. My z radoœci¹ przyjmujemy tych, których posy³a nam Bóg”. TAM¯E, t. XI, s.301-302; „Jeœli ktoœ
nie jest przys³any przez Boga, jego powo³anie nie jest prawdziwe, choæby uzasadnia³ to najlepszymi argumentami i choæby zachowywa³ siê bardzo poprawnie”. TAM¯E, t. VI, s.149; Por. A. ORCAJO,
Powo³anie – duszpasterstwo powo³añ, s.140-141.
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zg³oszonego kandydata do Seminarium Internum i nastêpnie troskliwie czuwaæ nad
jego formacj¹ duchow¹, intelektualn¹ i duszpastersko-apostolsk¹157 . Bezpoœrednio
nad kandydatami mia³ czuwaæ mianowany przez prze³o¿onego generalnego dyrektor Seminarium Internum, jednak¿e on bez pozwolenia wizytatora nie móg³ wprowadzaæ ¿adnej niezwyk³ej praktyki lub nowoœci. Dyrektor by³ równie¿ zobowi¹zany co
pó³ roku sk³adaæ wizytatorowi sprawozdanie ze stanu seminarium i z ca³ego sposobu ¿ycia ka¿dego kandydata do Zgromadzenia Misji, zw³aszcza powinien tego dokonaæ pod koniec pierwszego i drugiego roku seminarium, kiedy kandydaci mieli
sk³adaæ we wspólnocie wincentyñskiej pierwsze zobowi¹zania i œluby158 . Warunki
przyjêcia kandydatów do seminarium szczegó³owo opisano w prawie w³asnym Zgromadzenia Misji, uwzglêdniono dok³adnie tradycjê wincentyñsk¹, przepisy prawa
powszechnego i prawa w³asnego159 . W najnowszych dokumentach prawa w³asnego wspólnoty wincentyñskiej zachowano istotne przepisy w tej materii, dostosowuj¹c je do wymagañ kanonicznych i teologicznych. Wizytator jako prze³o¿ony wy¿szy, a wiêc ordynariusz z w³adz¹ zwyczajn¹ w³asn¹, ma prawo podjêcia decyzji o
przyjêciu kandydatów do Seminarium Internum swojej prowincji, dopuszcza ich do
z³o¿enia pierwszych przyrzeczeñ i œlubów œwiêtych, zachowuj¹c przy tym wszystkie wymagania konstytucji i statutów Zgromadzenia Misji160 . Prze³o¿ony prowincji
czuwa równie¿ nad odpowiedni¹ formacj¹ kandydatów, troszcz¹c siê konstytucyjnie o Seminarium Internum161 , seminarium wy¿sze162 i formacjê braci163 i uwzglêdniaj¹c wszystko, co stanowi o charakterze misjonarskiego powo³ania, równie¿ w
¿yciu wszystkich cz³onków danej prowincji, przedstawiaj¹c i realizuj¹c program
formacji ci¹g³ej164 . Tylko w taki sposób œwiadectwo w³asnej to¿samoœci mo¿e wzmocniæ decyzjê kandydata, by pójœæ za Chrystusem i podj¹æ siê dzie³a ewangelizowania ubogich w duchu œw. Wincentego à Paulo165 . Zatem wizytator winien zwróciæ
baczn¹ uwagê, by dla formowanych kandydatów istotnym by³o œwiadectwo modlitwy, gorliwej pracy, wzajemnej mi³oœci i zachowanie to¿samoœci wincentyñskiej.
157

Por. KiRZM,110 § 1.3.4-6.

158

Por. TAM¯E, 154 § 1-2.

159

Por. TAM¯E, 145-151.

160

Por. KZM, 125.8.

161

Por. NPPZM, 30-36; Por. SZM, 69.4.

162

Por. NPPZM, 37-46.

163

Por. TAM¯E, 47-49.

164

Por. TAM¯E, 50-53.

165

Por. A. ORCAJO, Powo³anie – duszpasterstwo powo³añ, s.144. W tym samym duchu utrzymane s¹
wypowiedzi Koœcio³a: „Cz³owiek wspó³czesny chêtnie s³ucha ludzi daj¹cych œwiadectwo. Je¿eli
przyjmuje ich naukê, to tylko dlatego, ¿e potwierdzaj¹ j¹ ¿yciem”. PAWE£ VI, Adhortacja apostolska
Evangelii nuntiandi z 8 grudnia 1975, 69: AAS 68(1976), nr 41; JAN PAWE£ II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Vita Consecrata z 26 marca 1996, nr 25, w: Adhortacje Ojca Œwiêtego Jana Paw³a
II, t. II, s.656-657.
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Wizytator podejmuj¹c decyzjê o przyjêciu kandydata do Seminarium Internum
nie powinien dyspensowaæ w zakresie piêciu pierwszorzêdnych przeszkód. Wyj¹tek mog³y stanowiæ okolicznoœci, kiedy kandydat posiada³ jakieœ szczególnie znakomite dary Bo¿e, o których prze³o¿ony powinien powiadomiæ superiora generalnego. By jednak unikn¹æ wszelkich w¹tpliwoœci w materii dyspensowania, wizytator
winien zwróciæ siê urzêdowo do prze³o¿onego generalnego. Prze³o¿ony prowincji
nadal zachowa³ kompetencje dyspensowania, jeœli jego dzia³anie dotyczy³o przeszkód drugorzêdnych, z wyj¹tkiem znacznego zniekszta³cenia cia³a lub istotnego
braku (eunuchi), wieku poni¿ej 25 lat i powy¿ej 50 oraz w wypadku osób ¿onatych,
nawet wtedy, gdy wspomniane przypadki nie by³y wyliczone jako przeszkoda pierwszorzêdna166 . Przeszkody pierwszorzêdne by³y uwa¿ane za uniewa¿niaj¹ce dokonany akt prawny, natomiast drugorzêdne, chocia¿ wzbrania³y dokonanie tego aktu,
to jednak nie powodowa³y jego niewa¿noœci167 . W zakresie przyjmowania i usuwania ze wspólnoty misjonarskiej obowi¹zywa³y wówczas regu³y trydenckie168 , które
w du¿ej mierze nawi¹za³y do klasycznego prawa dekreta³ów, a które póŸniej zosta³y przejête przez prawo kodeksowe169 .
Konstytucje z 1954 roku zachowa³y prawo wizytatora do przyjmowania kandydatów do Seminarium Internum w swojej prowincji, lecz mo¿liwoœci dyspensowania
w ka¿dym przypadku zosta³y œciœle okreœlone, zgodnie z dyscyplin¹ kanoniczn¹.
Zatem na mocy prawa powszechnego nie mogli byæ wa¿nie przyjêci do Seminarium
Internum ci, którzy przynale¿eli do sekty akatolickiej170 , nie posiadali wieku kanonicznego171 , wst¹pili do Zgromadzenia pod przymusem, pod wp³ywem ciê¿kiej bojaŸni lub
podstêpu lub których prze³o¿ony przyj¹³ powodowany wymienionymi motywami172 ,
166

„Non dispensabit in primis quinque Impedimentis nisi dispensandos dona aliqua Dei illustriora
habere cerneretur, de quibus Generalem admonebit. Quod si de huius modi impedimentis dubitaret, ad eundem recurret; in secundariis tamen impedimentis despensandis facultatem habebit
praeterquam in deformitate magna aut defectu insigni quam habent eunuchi et in aetate infra 25
et supra 50 annos expletos et in coniugatis etiam in casu quo non est impedimentum essentiale”.
RV, s.60-61.

167

Por. F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t. 1, s.669-670.

168

CONC. TRID. Sess. XXV, De regularibus et monialibus, c.XV, w: COD, s.776-784.

169

Por. CIC, CAN. 542 nn.; Por. J. KA£OWSKI, Ewolucja prawodawstwa koœcielnego dotycz¹cego instytutów zakonnych o œlubach prostych, w: PK 34(1991) nr 3-4, s.75-103.

170

Por. KiRZM, 145.1. Kandydat musia³ wczeœniej przystaæ do sekty, a wiêc formalnie staæ siê jej
cz³onkiem. Przeszkod¹ nie byli objêci ci, którzy urodzili siê w herezji i ¿yli w niej w dobrej wierze, a
potem siê nawrócili (konwertyci), jak równie¿ osoby ochrzczone w Koœciele, lecz od lat dzieciêcych
wychowywane po heretycku. Por. F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t. 1, s.670-671.

171

Por. KiRZM, 145.2. Skutki niewa¿noœci mo¿na by³o naprawiæ w dwojaki sposób: 1 – ponowiæ
wszystkie czynnoœci kanoniczne wymagane do wa¿nego przyjêcia kandydata lub 2 – uzyskaæ sanacjê niewa¿nego nowicjatu od Stolicy Apostolskiej. Jeœli kandydat ukoñczy³ 15 lat w czasie trwania
nowicjatu, to od dnia ukoñczenia nowicjat zaczyna byæ wa¿ny i musi trwaæ przez ca³y rok kanoniczny. Por. F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t. 1, s.671-672.

172

Por. KiRZM, 145.3. W akcie przyjêcia i w czasie trwania nowicjatu, zarówno kandydat jak i prze³o¿ony musz¹ byæ wolni od przymusu, bojaŸni i podstêpu. Profesja zakonna z³o¿ona pod wp³ywem
przymusu, bojaŸni i podstêpu by³aby niewa¿na. Por. CIC, CAN. 572 § 1, n.4.
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byli zwi¹zani wêz³em ma³¿eñskim173 , zwi¹zani wêz³em profesji zakonnej174 , zagro¿eni kar¹ za pope³nione ciê¿kie przestêpstwo175 , biskupi176 oraz duchowni przeznaczeni wczeœniej dla diecezji lub misji177 . Wizytator w sprawie udzielenia dyspensy
móg³ zwracaæ siê do prze³o¿onego generalnego, który prosi³ o tê ³askê Stolicê
Apostolsk¹. Prze³o¿ony prowincji powinien te¿ prosiæ Stolicê Apostolsk¹ o udzielenie pozwolenia na godziwe przyjêcie do Zgromadzenia Misji, np. duchownych wy¿szych œwiêceñ178 , obarczonych d³ugami179 , osób faktycznie zagro¿onych procesami180 , zobowi¹zanych do œwiadczenia materialnej opieki alimentacyjnej181 , kandydatów przeznaczonych do kap³añstwa, których nie mo¿na przyj¹æ z racji obci¹¿enia istniej¹cymi nieprawid³owoœciami do œwiêceñ182 i wiernych obrz¹dku wschodniego, którzy wstêpuj¹c do prowincji obrz¹dku ³aciñskiego nie uzyskali pisemnej

173

Por. KiRZM, 145.4. Dopóki wêze³ ma³¿eñski trwa, kandydat nie mo¿e byæ wa¿nie przyjêty do
nowicjatu, nawet na skutek dozgonnej separacji koœcielnej. Nie wystarcza nawet wzajemna zgoda
ma³¿onków, chyba ¿e Stolica Apostolska udzieli dyspensy. Por. F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t.
1, s.672-673.

174

Por. KiRZM, 145.5. Nie mogli byæ wa¿nie przyjêci, którzy aktualnie byli zwi¹zani profesj¹ zakonn¹,
ale i ci, których w przesz³oœci wi¹za³y te wiêzy. Dyspensuje w ka¿dym przypadku Stolica Apostolska.
Por. F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t. 1, s.673.

175

Por. KiRZM, 145.6. Przeszkod¹ zwi¹zany by³ kandydat, który dopuœci³ siê ciê¿kiego przestêpstwa i
przekroczy³ ustawê (cywiln¹, koœcieln¹) obwarowan¹ sankcj¹ karn¹. Przeszkoda wygasa, gdy proces
umorzono lub gdy oskar¿ony zosta³ uwolniony od kary lub j¹ odby³. Por. F. B¥ CZKOWICZ, Prawo
kanoniczne, t. 1, s.673.

176

Por. KiRZM, 145.7. Przeszkoda dotyczy równie¿ kandydata, który otrzyma³ urzêdow¹ wiadomoœæ, i¿
Papie¿ wyznaczy³ go do tej godnoœci i pos³ugi w Koœciele. Por. F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t.
1, s.673.

177

Por. KiRZM, 145.8. Przeszkoda ta nie wi¹za³a duchownych, którzy z³o¿yli przysiêgê pozostania na
sta³e w diecezji w tym celu, aby otrzymaæ œwiêcenia. Por. CIC, CAN. 981 §1; Por. F. B¥CZKOWICZ, Prawo
kanoniczne, t. 1, s.674.

178

Por. KiRZM, 146.1; CIC, CAN. 542 n.2. Aby kandydat móg³ zostaæ przyjêty do Zgromadzenia powinien mieæ zgodê swego biskupa, który móg³ siê sprzeciwiæ jego woli motywuj¹c to brakami kadrowymi i znacznym uszczerbkiem w pracy duszpasterskiej. Por. F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t. 1,
s.674.

179

Por. KiRZM, 146.2. Podstaw¹ przeszkody jest d³ug, którego kandydat nie jest w stanie sp³aciæ,
bowiem przekracza wartoœæ jego maj¹tku. Przeszkoda ustaje, gdy wygasa obowi¹zek sp³acenia
d³ugu lub wspólnota przejmie zobowi¹zania kandydata. Por. F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t. 1,
s.674-675.

180

Por. KiRZM, 146.3. Przeszkoda dotyczy³a osób, które musia³y sk³adaæ sprawozdania z kierowania
maj¹tkiem, jak równie¿ uwik³anych w sprawy œwieckie, jeœli z ich prac wynika³o uzasadnione niebezpieczeñstwo zaistnienia procesów lub przykroœci. Prze³o¿ony wraz z rad¹ by³ upowa¿niony do oceny
stanu rzeczy, wystarczy³a tylko rozumna obawa lub uzasadnione podejrzenie. Prawo nie wymaga³o
osi¹gniêcia przez nich pewnoœci. Por. F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t. 1, s.675-676.

181

Por. KiRZM, 146.4. Chodzi o osoby, które maj¹ istotne zobowi¹zania wobec swoich rodziców lub
dzieci, kiedy pomoc materialna i opieka ze strony kandydatów jest konieczna, a wiêc chodzi o
ciê¿kie po³o¿enie materialne. W takich okolicznoœciach nie jest tylko zobowi¹zanie moralne, ale
równie¿ prawne. Przeszkoda trwa tak d³ugo, jak d³ugo istnieje koniecznoœæ œwiadczeñ ze strony
kandydata, a wiêc syna czy ojca. Por. F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t. 1, s.676-678.

182

Por. KiRZM, 146.5; Por. F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t. 1, s.678.
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zgody od Kongregacji Koœcio³ów Wschodnich183 . Prawodawca zakonny móg³ w
swoim prawie w³asnym ustanowiæ inne przeszkody, które sprawia³y, ¿e przyjêcie
do nowicjatu by³o aktem niewa¿nym lub niegodziwym. W takich okolicznoœciach
w³adzê dyspensowania posiada³ prze³o¿ony generalny. Zgodnie z konstytucjami
Zgromadzenia Misji z 1954 roku, wa¿nie, choæ niegodziwie, do Seminarium Internum zostali przyjêci ci, którzy przed tym aktem nie uzyskali pozwolenia prze³o¿onego generalnego, a wczeœniej ju¿ przyjêli habit w innej wspólnocie zakonnej184 ,
zostali wydaleni ze Zgromadzenia Misji lub dobrowolnie opuœcili Seminarium Internum185 , byli dotkniêci znaczn¹ u³omnoœci¹ cia³a lub faktycznie niezdolni z powodu
z³ego stanu zdrowia do pe³nienia obowi¹zków misjonarskiego powo³ania186 .
Natomiast najnowsze prawo w³asne Zgromadzenia Misji nie wylicza szczegó³owo przeszkód, z których nale¿y dyspensowaæ przed przyjêciem do Seminarium
Internum, zaznaczaj¹c wyraŸnie kompetencje prze³o¿onego generalnego i wizytatora w kwestii przyjêcia kandydata do Zgromadzenia. Gdy chodzi natomiast o spe³nienie warunków wymaganych do przyjêcia, a wiêc i w zakresie udzielania koniecznych dyspens, nale¿y zachowaæ przepisy prawa powszechnego187 , które gwarantuje wspólnotom koœcielnym mo¿liwoœæ ustanowienia innych przeszkód, powoduj¹cych niewa¿noœæ przyjêcia do swego nowicjatu188 .

183

Por. KiRZM, 146.6. Kandydat mo¿e tak¿e przejœæ prawnie na obrz¹dek ³aciñski, wówczas nie bêdzie
potrzebna zgoda Kongregacji, albo mo¿e byæ wa¿nie przyjêty do nowicjatu ³aciñskiego, jeœli
prowincja obrz¹dku wschodniego nie posiada jeszcze w³asnego nowicjatu. Por. F. B¥ CZKOWICZ,
Prawo kanoniczne, t. 1, s.678-679; Por. J. KA£OWSKI, Prawo o instytutach ¿ycia konsekrowanego
wed³ug Kodeksu Kanonów Koœcio³ów Wschodnich, s.88 nn.

184

Por. KiRZM, 147.1. Przyjêcie habitu w innej wspólnocie zazwyczaj oznacza³o, i¿ kandydat formalnie rozpocz¹³ tam okres formacji i uczestniczy³ w czynnoœciach kanonicznych warunkuj¹cych wa¿ne
przyjêcie, takich jak: przyjêcie przez prze³o¿onych, ob³óczyny, odbywanie nowicjatu, choæ nie
musia³ jeszcze sk³adaæ profesji zakonnej. Por. F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t. 1, s.671.

185

Por. KiRZM, 147.2. Dnia 21 VII Kongregacja dla Spraw Zakonnych wyda³a dekret, który zabrania³
przyjmowania tych, którzy opuœcili z jakiegokolwiek powodu seminarium. Intencj¹ prawodawcy nie
by³o wprowadzenie nowej przeszkody, lecz podjêcie przez wspólnoty zakonne nowej formy upewnienia siê co do prawdziwoœci powo³ania tych kandydatów i ich zdatnoœci do ¿ycia wspólnego.
Dekret nie obejmowa³ tych, którzy opuœcili seminarium, by wst¹piæ do zakonnej wspólnoty. Por. F.
B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t. 1, s.679.

186

Por. KiRZM, 147.3; Por. CIC,
kodeksu, s.367-368.

187

Por. KZM, 53 § 1-3. Zgodnie z prawem kanonicznym niewa¿nie do nowicjatu s¹ dopuszczani ci,
którzy: 1 – nie ukoñczyli 17 roku ¿ycia; 2 – ma³¿onkowie w czasie trwania ich ma³¿eñstwa; 3 – osoby
zwi¹zane œwiêtymi zobowi¹zaniami w jakimœ instytucie ¿ycia konsekrowanego lub inkorporowane
do jakiegoœ stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego; 4 – wst¹pili do instytutu pod wp³ywem przymusu,
ciê¿kiej bojaŸni lub podstêpu, lub te¿ zostali przyjêci przez prze³o¿onych z tych samych powodów;
5 – zataili swoje przyjêcie w przesz³oœci do jakiegoœ instytutu ¿ycia konsekrowanego lub stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego. Por. KPK, KAN. 643 § 1, n.1-5; Por. E. GAMBARI, ¯ycie zakonne po Soborze
Watykañskim II, s.284-286; B. W. ZUBERT, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., T.
2, cz. III, Instytuty ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, s.117-120.

188

„W³asne prawo mo¿e ustanowiæ jeszcze inne przeszkody uniewa¿niaj¹ce przyjêcie albo do³¹czyæ
inne warunki”. KPK, KAN. 643 § 2.

CAN.

984 n.2; Por. I. GRABOWSKI, Prawo kanoniczne wed³ug nowego
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W niektórych okolicznoœciach wizytator móg³ poddaæ kandydata stosownej
próbie, która zwykle mia³a miejsce w toku odbywania Seminarium Internum. Prze³o¿ony prowincji móg³ te¿ na bie¿¹co zmieniaæ rodzaj doœwiadczeñ i zakres æwiczeñ tego okresu próbnego, jednak¿e kandydaci powinni przebywaæ w Seminarium
Internum w tym czasie przez dwa lata. Wizytator móg³ podj¹æ równie¿ decyzjê o
przed³u¿eniu okresu misjonarskiego nowicjatu, jeœli zachodzi³a taka potrzeba189 .
Zwykle okres nowicjatu trwa³ dwa lata, jednak¿e kanonicznie wymagano wówczas
jednego roku190 . W Zgromadzeniu Misji kierowano siê w tym zakresie normami
w³asnymi, a wiêc konstytucjami i przyjêtymi zwyczajami191 . Bezpoœrednio do pierwszych zasad z regu³ dla wizytatora nawi¹zywa³a praktyka, i¿ kandydat po dwóch
latach Internum, jeœli zosta³ uznany za zdatnego, by³ dopuszczany do z³o¿enia
pierwszej profesji, a wiêc trzyletnich œlubów. Natomiast, gdy uznano go za niezdatnego, zostawa³ usuniêty ze Zgromadzenia. Jeœli prze³o¿ony prowincji i konfratrzy
odpowiedzialni za formacjê mieli w¹tpliwoœci tycz¹ce zdolnoœci lub niezdolnoœci
kandydata, istnia³a wówczas mo¿liwoœæ przed³u¿enia okresu próby do szeœciu miesiêcy192 . Wizytator, po wys³uchaniu zdania swej rady, kieruj¹c siê s³uszn¹ przyczyn¹, posiada³ te¿ kompetencje wystarczaj¹ce do usuniêcia kandydatów z Seminarium Internum, nie maj¹c obowi¹zku wyjawienia usuwanym przyczyn takiego w³aœnie dzia³ania. Natomiast w innych okolicznoœciach prawo w³asne wyraŸnie obligowa³o prze³o¿onego prowincji do obowi¹zkowego usuniêcia kandydatów193 .
Obecne prawo w³asne Zgromadzenia Misji deklaruje, ¿e kandydat zostaje przyjêty do wspólnoty wincentyñskiej wówczas, gdy na w³asn¹ proœbê zostanie dopuszczony do odbycia okresu próby w Seminarium Internum194 , a po up³ywie roku
sk³ada pierwsze Przyrzeczenia (Bona Proposita)195 . Program formacji wiernie odzwierciedla tradycjê Zgromadzenia Misji, wspó³czesne wskazania nauki Koœcio³a
zawarte w dokumentach formacyjnych dla instytutów ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego, jak równie¿ zalecenia prawa w³asnego dotycz¹ce

189

„Poterit in quibusdam casibus anteponere et postponere aliqua ex experimentis in Seminario fieri
solitis eaque moderare et alia in alia permutare modo seminaristae biennio et bene probentur,
quod etiam tempus prorogare poterit, si opus esse iudicaverit”. RV, s.61.

190

Por. J. KA£OWSKI, Czas trwania nowicjatu, w: PK 31(1988) nr 1-2, s.115.

191

Por. KiRZM, 151.

192

Por. TAM¯E, 157.

193

Wizytator musia³ tak post¹piæ, kiedy kandydaci nie byli zdolni usun¹æ swych braków moralnych,
kiedy w czasie próby ujawniono przeszkody i braki jakie mieli obowi¹zek zg³osiæ przy wst¹pieniu,
kiedy uznano ich za nieu¿ytecznych lub nieprzydatnych, kiedy œwiadomie nie wykazywali cnoty
pos³uszeñstwa, kiedy o ich usuniêciu postulowa³o prawo powszechne. Por. TAM¯E, 159 § 1-2.

194

Por. KZM, 53 § 1.

195

Kandydat deklaruje wtedy swoj¹ wolê i gotowoœæ do poœwiêcenia siê przez ca³e ¿ycie pracy w
Zgromadzeniu Misji dla zbawienia ubogich. Prze³o¿onym, który dopuszcza takie dzia³anie jest
genera³ albo wizytator. Por. TAM¯E, 54 § 2-3.
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ogólnych zasad formacji, kandydatów w Seminarium Internum, kleryków seminarium wy¿szego i formacji ci¹g³ej inkorporowanych ju¿ do Zgromadzenia braci i kap³anów196 .
Wizytator móg³ zezwalaæ seminarzystom na podjêcie studiów w drugim roku
nowicjatu. Jeœli uzna³, ¿e takie dzia³anie jest w³aœciwe, wówczas seminarzystom
nale¿a³o zapewniæ odpowiednie warunki. Otó¿ studiuj¹cy seminarzyœci powinni przebywaæ poza miejscem Seminarium Internum, ale nie mog¹ kontaktowaæ siê ze
scholastykami. Seminarzyœci, pod okiem kap³ana - wyznaczonego przez wizytatora na zastêpcê dyrektora nowicjatu, powinni dalej przestrzegaæ zasad i regu³ formacji wy³¹cznej dla Seminarium Internum197 . W tradycji Zgromadzenia Misji okres
prze¿ywania Seminarium Internum nie by³ zasadniczo po³¹czony z odbywaniem
studiów filozoficznych i teologicznych lub ze zdobywaniem przez zainteresowanych innej wiedzy. Chodzi³o zatem o kontynuacjê wychowania w wierze i w cnotach, które umo¿liwi¹ kandydatom zdobycie sprawnoœci cia³a i ducha w takim stopniu, by póŸniej odpowiednio mogli spe³niaæ obowi¹zki Zgromadzenia Misji198 . Udzielenie wizytatorowi w³adzy dyspensowania w tej materii nie stanowi³o sta³ej praktyki,
by drugi rok Internum dla wszystkich by³ pocz¹tkiem edukacji filozoficzno-teologicznej. W póŸniejszej praktyce Zgromadzenia, zw³aszcza kiedy prowadzono prawie w ka¿dej prowincji seminaria ni¿sze, udzielano pozwoleñ, by w drugim roku
Internum zdolniejsi kandydaci podjêli religijne kszta³cenie i zdobywali bieg³oœæ w
przedmiotach szko³y œredniej199 . W okresie posoborowego dostosowywania norm
prawa w³asnego do powszechnego przyjêto w Prowincji Polskiej czasowe rozwi¹zanie, ¿e formacja kandydatów w Seminarium Internum bieg³a równolegle z ich
formacj¹ intelektualn¹ z zakresu pierwszego roku filozofii. Najnowsze konstytucje
zalecaj¹ jednak, by Konwent Prowincjalny okreœli³ liczbê miesiêcy ci¹g³ych okresu
próby oraz ustali³, kiedy okres Seminarium Internum ma byæ w³¹czony do czasu
studiów200 . W Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji okreœlono, ¿e Seminarium Internum trwa 12 miesiêcy ci¹g³ych, liczonych bezpoœrednio po przyjêciu do Zgromadzenia i ten okres poœwiêca siê wincentyñskiej formacji kandydatów, bez w³¹czania
ich w studia filozoficzne i teologiczne201 .

196

Por. KZM, 77-86; SZM, 36-50; NPPZM, 18-53.

197

„Poterit etiam cum seminaristis in secundo anno probationis circa studia, si ita in Domino expedire
iudicaverit, dispensare, dummodo dispensati extra locum seminarii et seorsim a Scholasticis degant et quomodo poterunt seminarii regulas observent sub cura alicuius sacerdotis ab ipso constituti
qui vicem directoris seminarii gerat eiusque regulas et examinationes habeat”. RV, s.61.

198

Por. KiRZM, 154 § 1.

199

Por. TAM¯E, 194 § 3.

200

Por. KZM, 83 § 2.

201

Por. NPPZM, 32.

146

Rozdzia³ III

Prze³o¿ony prowincji posiada³ tak¿e w³adzê przyjmowania kandydatów na braci, którzy we wspólnocie byli œwieckimi wspó³pracownikami, trudni¹cymi siê na co
dzieñ pos³ug¹ ewangelicznej Marty. Wizytator nie powinien przyjmowaæ ich wiêcej,
ni¿ to by³o konieczne do pracy w prowincji202 . Bracia wykonywali prace pomocnicze
i choæ sk³adali œluby, to jednak nie pozwalano im na intelektualne kszta³cenie, co
by³o zgodne z duchem zasad trydenckich i regu³ Towarzystwa Jezusowego203 . W
tradycji Zgromadzenia zwracano uwagê na dobr¹ formacjê duchow¹ i praktyczn¹
braci pomocników. St¹d prze³o¿eni powinni starannie czuwaæ nad ich æwiczeniami
duchowymi i wewnêtrznym rozwojem ka¿dego kandydata. Od chwili rozpoczêcia
okresu próby bracia powinni siê szkoliæ w jakimœ po¿ytecznym dla wspólnoty domowej rzemioœle. ¯aden z braci nie móg³ d¹¿yæ do osi¹gniêcia stanu duchownego,
jednak owocem formacji powinno byæ ich wewnêtrzne przekonanie, i¿ z kap³anami
stanowi¹ jeden organizm Zgromadzenia Misji œw. Wincentego à Paulo i s¹ drogocennymi cz³onkami204 . W najnowszych konstytucjach zadeklarowano, ¿e wszystko co ustalono w Zgromadzeniu o zakresie formacji jego cz³onków, nale¿y odnieœæ
tak¿e do kszta³towania braci205 . Dlatego formacja braci w Seminarium Internum
odbywa siê wspólnie z innymi kandydatami, stawiaj¹c na pierwszym miejscu kszta³towanie postawy wiary i w³aœciwych relacji we wspólnocie, co prowadzi do osobistej œwiêtoœci206 . Obecnie od wizytatora, jego rady i decyzji konwentu prowincjalnego zale¿y, aby braciom we w³aœciwy sposób umo¿liwiæ zdobycie specjalnego wykszta³cenia humanistycznego i technicznego nawet poprzez formalne studia, by
mogli uzyskaæ tytu³y zawodowe albo dyplomy ze specjalizacji207 . W Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji, zgodnie z uzdolnieniami i posiadanym ju¿ przygotowaniem, kieruje siê braci do odpowiednich szkó³ celem zdobycia kwalifikacji i dyplomów, aby mogli skutecznie pos³ugiwaæ w katechizacji, w formacji liturgicznej, kancelarii parafialnej lub w œciœle zawodowych czynnoœciach208 . Dzisiaj problemem
faktycznym nie jest sprawa samej formacji braci, lecz niestety ogólnozakonny problem braku kandydatów do pe³nienia urzêdu ewangelicznej Marty, a mo¿e jeszcze
bardziej z uwag¹ obserwowane i zauwa¿ane przez kandydatów zewnêtrzne znamiona kryzysu w poszczególnych wspólnotach209 .
202

„Laici fratres Coadiutores officio Marthae vacantes plures non erunt quam qui necessarii fuerint”.
RV, s.61.

203

Por. RWZM, I, 2; Por. J.W. O’MALLEY, Pierwsi Jezuici, s.518 nn.

204

Por.KiRZM, 211-217. W Konstytucjach nie wyznaczono limitu przyjêæ na braci.

205

Por. KZM, 91 § 1.

206

Por. KZM, 91 § 2 – 92. W prowincjach, gdzie bracia podejmuj¹ pos³ugê sta³ego diakonatu odnoœnie
ich formacji, powinny obowi¹zywaæ szczegó³owe normy prowincjalne. Por. TAM¯E, 91 § 3.

207

Por. SZM, 48.

208

W okresie formacji i zdobywania wiedzy nale¿y zwróciæ uwagê na sam proces kszta³cenia i nie
nale¿y kandydatów zbytnio obci¹¿aæ innymi zajêciami. Por. NPPZM, 48-49.

209

Por. K. WONS, Symptomy kryzysu wspólnoty zakonnej, w: ¯ycie Konsekrowane 3(19) 1998, s.63-71;
Por. R. RYBICKI, Idea³ s³u¿by we wspólnocie zakonnej, w: ¯ycie Konsekrowane 3(19) 1998, s.57-62.
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Wizytator, realizuj¹c w swoim pos³ugiwaniu uprawnienia i obowi¹zki prze³o¿onego prowincji, nie tylko mia³ koordynowaæ przyjmowanie kandydatów do Zgromadzenia Misji i czuwaæ nad ich wspólnotow¹ i wincentyñsk¹ formacj¹, ale otrzyma³
prawo urzêdowego usuwania ze wspólnoty swoich podw³adnych, nawet tych, którzy z³o¿yli ju¿ œluby. Jego uprawnienia nie dotyczy³y konfratrów, którzy zostali wyznaczeni do pracy w jego prowincji przez prze³o¿onego generalnego, jak równie¿
tych, którym samo Zgromadzenie Misji du¿o zawdziêcza i dlatego nale¿y obdarzaæ
ich szczególniejszymi wzglêdami. Te osoby jednak nie mog³y cieszyæ siê przywilejem nieusuwalnoœci i dlatego w sprawie wykluczenia ich ze wspólnoty nale¿a³o
porozumieæ siê z prze³o¿onym generalnym, chyba ¿e decyzjê koniecznie trzeba
by³o podj¹æ w sytuacjach nag³ych i powa¿nych, nabieraj¹c wewnêtrznej pewnoœci
co do stanowiska superiora generalnego210 .
Z chwil¹ og³oszenia prawa kodeksowego Zgromadzenie Misji, odnosz¹c siê do
prawnej procedury usuwania cz³onków ze swojej wspólnoty, w ca³oœci przyjê³o kanoniczn¹ dyscyplinê Koœcio³a. W prawie w³asnym na pierwszym miejscu okreœlono sytuacje, kiedy konfratrzy nieprawnie opuœcili dom wspólnoty z zamiarem trwa³ego pozostania poza Zgromadzeniem211 , kiedy nie zostali dopuszczeni do z³o¿enia
œlubów wieczystych212 oraz kiedy osoby dobrowolnie opuszczaj¹ wspólnotê i korzystaj¹ z uprawnieñ prze³o¿onego generalnego i jego rady 213 . Przyjêto równie¿
kodeksowe rozwi¹zania, dotycz¹ce usuniêcia ze wspólnoty z mocy samego prawa214 . Natomiast prze³o¿ony generalny Zgromadzenia Misji móg³ usun¹æ ze wspólnoty konfratra po œlubach czasowych, uzyskuj¹c w tajnym g³osowaniu zgodê swej
rady i zachowuj¹c ustalenia misjonarskich konstytucji215 . W przypadku usuwania
konfratra, który by³ ju¿ trwale inkorporowany do Zgromadzenia Misji, prze³o¿ony

210

„Facultatem habebit dimittendi subditos etiam eos qui vota emiserint, nisi qui a Superiore Generali
in illius Provinciam destinati vel de Congregatione adeo benemeriti fuerint, ut eorum particularis
ratio habenda esset, in his enim casibus inconsulto Generali dimittere non debet nisi causae
admodum urgentes et graves essent ita, ut minime dubitaretur Generalis mentem huius modi
futuram esse”. RV, s.61-62.

211

Por. KiRZM, 279 § 1-3.

212

Por. TAM¯E, 280.

213

Por. KiRZM, 281 § 1-2.

214

Por. CIC, CAN. 646-672. Z mocy samego prawa zostawali wydaleni: publiczni odstêpcy od wiary
katolickiej, którzy uciekli z kobiet¹, usi³owali zawrzeæ lub zawarli zwi¹zek ma³¿eñski, choæby tylko
cywilny. W takich sytuacjach wizytator wraz ze swoj¹ rad¹ powinien stwierdziæ w/w fakt i dowody tego
zebraæ i przechowywaæ w archiwum domowym. Powinien wszystko przes³aæ prze³o¿onemu generalnemu, by ten udzieli³ dyspensy od œlubów i sprawê przekaza³ do Kongregacji do spraw Zakonnych.
Por. KiRZM, 282 § 1-2.

215

Przyczyny usuniêcia musz¹ byæ powa¿ne, np. niepoprawny brak ducha powo³ania, co wywo³uje u
innych zgorszenie, jawne i trwa³e niepos³uszeñstwo. Usuwanemu nale¿y j¹ zawsze wyjawiæ i umo¿liwiæ podjêcie obrony, a nawet z³o¿enie odwo³ania do Stolicy Apostolskiej. Skutecznie wydalony
jest zwolniony ze œlubów. Por. KiRZM, 283 § 1-2.
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generalny musia³ zadbaæ o przeprowadzenie formalnego kanonicznego procesu216 .
Jednak¿e w sytuacji nagl¹cej, kiedy pope³nienie przestêpstwa wywo³uje jawne zgorszenie i okolicznoœci wielkiej szkody dla wspólnoty Zgromadzenia, wizytator ze
swoj¹ rad¹, nie maj¹c czasu odnieœæ siê do prze³o¿onego generalnego, a nawet
superior domu z rad¹, otrzymywali uprawnienie do usuniêcia konfratra ze wspólnoty, wobec którego natychmiast nale¿a³o wszcz¹æ proces, zgodnie z prawem Koœcio³a i prawem w³asnym Zgromadzenia217 .
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym obecnie prawem w³asnym w Zgromadzeniu Misji, w
sprawie wyst¹pienia i usuniêcia kogoœ ze wspólnoty, nale¿y dok³adnie kierowaæ siê
przepisami obowi¹zuj¹cego Kodeksu Prawa Kanonicznego i aktualnymi rozwi¹zaniami przyjêtymi w wincentyñskim stowarzyszeniu218 . Ka¿dy konfrater, który nie
zosta³ jeszcze definitywnie inkorporowany do Zgromadzenia mo¿e je swobodnie
opuœciæ, powiadamiaj¹c o tym swoich prze³o¿onych219 albo mo¿e zostaæ prawnie
usuniêty na mocy decyzji prze³o¿onego generalnego lub wizytatora, po wys³uchaniu przez nich swoich rad oraz wychowawców usuwanego220 . Prze³o¿ony generalny
za zgod¹ swej rady mo¿e z wa¿nych powodów zezwoliæ konfratrowi na wyst¹pienie
ze Zgromadzenia, zwalniaj¹c go ze œlubów œwiêtych lub udzieliæ mu zgody na czasowe przebywanie poza Zgromadzeniem221 . W przypadku konfratrów uchylaj¹cych
siê od zachowania wspólnoty ze Zgromadzeniem, zarówno prze³o¿ony generalny
jak i inni prze³o¿eni, powinni podj¹æ siê ich poszukiwania, aby im dopomóc wytrwaæ
w powo³aniu. Natomiast po okresie szeœciu miesiêcy nieobecnoœci, ka¿dy kto porzuci³ wspólnotê mo¿e byæ usuniêty na mocy wydanego w tej sprawie dekretu superiora generalnego222 . Wizytator ze swoj¹ rad¹ zosta³ zobowi¹zany do prawnego

216

Nale¿a³o zachowaæ prawo powszechne Koœcio³a. Oprócz tam okreœlonych motywami usuniêcia
mog³o byæ: nieprawne opuszczenie Zgromadzenia, sta³y opór mianowanemu prze³o¿onemu, formalna wzgarda dla regu³ mimo upomnieñ, trwanie z uporem w pogl¹dach sprzecznych z obyczajami, dyscyplin¹ Koœcio³a i Zgromadzenia. Do wszczêcia procesu trzeba przestêpstw, upomnieñ i
braku poprawy. Jeœli œrodki zaradcze nie poskutkowa³y, to bezpoœredni prze³o¿ony wy¿szy, a wiêc
wizytator, przesy³a akta i dowody winy do prze³o¿onego generalnego, który wrêcza je promotorowi
sprawiedliwoœci celem zbadania i prze³o¿enia wniosków. Jeœli promotor wniesie akt oskar¿enia,
nale¿y wszcz¹æ proces, który ma wykazaæ prawid³owoœæ prawnego postêpowania (zaistnienie przestêpstwa, udzielenie 2 upomnieñ i brak poprawy). Trybuna³ wys³uchuje promotora, obrony oskar¿onego i wiêkszoœci¹ g³osów wydaje wyrok wydalenia. Wyrok mo¿e byæ wykonany po zatwierdzeniu
przez Kongregacjê dla spraw Zakonnych. Por. CIC, CAN. 655-667. Por. KiRZM, 284 § 1-3; Por. F.
B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t. 1, s.751-753.

217

Por. CIC,

218

Por. KPK,

219

Por. KZM, 69 §1.

220

Por. TAM¯E, 69 § 2.

221

Por. TAM¯E, 71. Zgoda na czasowy pobyt poza Zgromadzeniem zobowi¹zuje misjonarza do zachowania obowi¹zków, daj¹cych siê pogodziæ z now¹ sytuacj¹ ¿yciow¹. Opiekê nad nim sprawuj¹
prze³o¿eni Zgromadzenia, a w przypadku kap³ana równie¿ ordynariusz miejsca. Por. TAM¯E, 70.

222

Por. KZM, 72 § 1-2.

CAN.
KAN.

668; Por. KiRZM, 285; Por. F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t. 1, s.754.
694-704; Por. KZM, 68-76; Por. SZM, 35.1-2.
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dzia³ania, kiedy zaistniej¹ okolicznoœci wydalenia ze wspólnoty konfratra, trwale
inkorporowanego, na mocy samego prawa223 . Wtedy jako prze³o¿ony prowincji powinien, po zebraniu dowodów, bezzw³ocznie stwierdziæ zaistnienie takiego faktu. W
przytoczonych okolicznoœciach wystarczy, ¿e przeka¿e on prawn¹ informacjê stwierdzaj¹c¹ wydalenie z instytutu224 . Prawo powszechne i w³asne, w kwestii wydalenia
ze wspólnoty, zobowi¹zuje w³adze Zgromadzenia Misji do obligatoryjnego dzia³ania225 . Sama procedura takiego prawnego postêpowania zawiera w sobie ca³y szereg obowi¹zków. Fakt pope³nienia czynów przestêpczych (przeciwko ¿yciu i wolnoœci cz³owieka, szóstemu przykazaniu dekalogu) zobowi¹zuje wizytatora do stwierdzenia faktu pope³nienia przestêpstwa i poczytalnoœci sprawcy, zebrania dowodów
oraz ich udokumentowania z udzia³em notariusza226 . Zebran¹ dokumentacjê nale¿y
przes³aæ do prze³o¿onego generalnego, który w sposób kolegialny, a wiêc ze swoj¹
rad¹, podejmie decyzjê o usuniêciu227 . Dekret o usuniêciu jest wa¿ny od momentu
zatwierdzenia go przez Stolicê Apostolsk¹ i wówczas nale¿y go przedstawiæ zainteresowanemu, któremu zawsze przys³uguje prawo do obrony228 . Konstytucje z
1984 roku poruszaj¹ tak¿e sprawê usuniêcia fakultatywnego229 . Prawodawca powszechny przyznaje kompetencje prze³o¿onemu prowincji do tego rodzaju dzia³ania, a sama procedura jest analogiczna jak w przypadku dzia³ania obligatoryjnego.
Prawo w³asne, id¹c za porz¹dkiem kodeksowym, wymienia sytuacje, kiedy prze³o¿ony powinien reagowaæ, maj¹c kompetencje do zastosowania tak surowej kanonicznej kary230 , nie maj¹c uprawnieñ do dowolnego okreœlania przestêpstw, za które inkorporowany do wspólnoty mo¿e byæ z niej usuniêty231 . W okolicznoœciach
powa¿nego i ujawnionego zgorszenia lub zaistnienia powa¿nej szko³y dla Zgroma-

223

Ma to miejsce, gdy zainteresowany notorycznie odst¹pi³ od wiary lub zawar³ ma³¿eñstwo albo
usi³owa³ je zawrzeæ, choæby tylko cywilne. Por. KPK, KAN. 694 § 1 n.1-2.

224

Por. KZM, 73 §1-2; Por. KPK,

225

Por. KZM, 74 §1; Por. KPK,

226

Por. KPK,

KAN.

695 § 2.

227

Por. KPK,

KAN.

699 § 1.

228

Por. KPK, KAN. 698; Por. A. SKORUPA, Obowi¹zki wy¿szego prze³o¿onego zakonnego w procedurze
wydalenia z instytutu, w: Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, nr 13, s.46.

229

Por. KZM, 74 §2.

230

Okolicznoœci przywo³ane w prawie to: habitualne zaniedbywanie obowi¹zków ¿ycia konsekrowanego, powtarzaj¹ce siê naruszenia œwiêtych wiêzów, uporczywe niepos³uszeñstwo prawnym nakazom
prze³o¿onych w powa¿nej materii, wywo³anie wielkiego zgorszenia na skutek zawinionego zachowania siê cz³onka wspólnoty, uporczywe podtrzymywanie ideologii potêpionych przez Urz¹d Nauczycielski Koœcio³a, publiczne przyjêcie ideologii przepojonych materializmem i ateizmem, bezprawna 6 miesiêczna nieobecnoœæ, inne podobne powa¿ne przyczyny okreœlone prawem w³asnym.
Por. KPK, KAN. 696.

231

Przyczyny musz¹ byæ podobnie powa¿ne jak te, do których odsy³a prawo powszechne i w³asne
Zgromadzenia Misji. Por. A. SKORUPA, Obowi¹zki wy¿szego prze³o¿onego zakonnego w procedurze
wydalenia z instytutu, s.47.

KAN.

KAN.

694 § 2.

695, 698, 699 § 1.
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dzenia, prze³o¿ony prowincji lub superior domu za zgod¹ rady, mo¿e winowajcê
usun¹æ. Wszczêcie procesu pozostaje w kompetencjach prze³o¿onego prowincji232 ,
który musi zastosowaæ procedurê jak wy¿ej opisano, a nastêpnie zatroszczyæ siê,
by wa¿ny dekret o usuniêciu ze wspólnoty dorêczono zainteresowanemu233 , wobec
którego ustaj¹ œluby, prawa i obowi¹zki, jakie posiada³ we wspólnocie Zgromadzenia. Wobec usuwanych, którzy zgodnie z prawem nie mog¹ od Zgromadzenia domagaæ siê rekompensaty lub materialnego wynagrodzenia za pracê w czasie pobytu, wspólnota powinna jednak okazaæ s³usznoœæ i ewangeliczn¹ mi³oœæ234 .
Tak wiêc prawne dzia³anie wizytatora, w kwestii usuwania ze Zgromadzenia
Misji, zosta³o w historycznym rozwoju dopracowane w prawie powszechnym i w³asnym. Jednak¿e okreœlenie szczegó³owych rozwi¹zañ w czasie tej ewolucji prawnej wp³ynê³o pozytywnie na wypracowanie obiektywnej procedury postêpowania,
jeœli zajdzie taka okolicznoœæ, by wszcz¹æ postêpowanie o usuniêcie ze wspólnoty. Merytoryczne elementy takiego dzia³ania zosta³y ju¿ zainicjowane w treœci nastêpnych regu³ szczegó³owych dla prze³o¿onego misjonarskiej prowincji.
Prawodawca zapewni³ te¿, i¿ w nagl¹cej potrzebie wizytator bêdzie posiada³
prawne kompetencje usuniêcia ze wspólnoty konfratra, który aktualnie przebywa w
misjonarskim domu. Prze³o¿ony prowincji, podejmuj¹c tak¹ decyzjê, musia³ wczeœniej wys³uchaæ zdania swoich doradców, porozumieæ siê z superiorem tego domu
i jego rad¹, jak równie¿ nabraæ przekonania, ¿e wczeœniej wobec usuwanego wypróbowano stosowne œrodki zaradcze i decyzja o usuniêciu zosta³a zaakceptowana przez doradców235 . Nie mog³a to byæ jego jednostronna decyzja, podjêta z niezrozumia³ych motywów czy osobistych uprzedzeñ. Wizytator by³ zobligowany do
obiektywnego dzia³ania prawnego, przestrzegaj¹c kanonicznych procedur dotycz¹cych osób aktualnie wydalanych ze wspólnoty236 . Wizytator mia³ skrupulatnie rozwa¿yæ, czy powinien te przepisy posiadaæ przy sobie237 i wiernie z nich korzystaæ.
Wizytator osobiœcie powinien osobom usuwanym ze wspólnoty podaæ do wiadomoœci, ¿e prawnie zostaj¹ zwolnione ze œlubów prostych, o ile wczeœniej z³o¿y³y je
zgodnie z formu³¹ przyjêt¹ w Zgromadzeniu238 . Nale¿y dopowiedzieæ, ¿e przepisy
232

Por. KPK,

233

KAN.

703; Por. KZM, 74 § 3.

Por. KPK,

KAN.

700; Por. KZM, 75 § 1.

234

Por. KPK,

KAN.

702 § 1-2; Por. KZM, 76 § 2-3.

235

„Visitatoris erit auditis suis consultoribus vel, si necessitas urgeat, superiore et consultoribus eius loci
ubi tunc erit adhibitis ad expulsionem procedere, si tamen remedia efficacia tentata prius fuerint et
res cum consultoribus suis sic statuta fuerit”. RV, s.62.

236

Taki by³ duch i istotne zobowi¹zania regu³ trydenckich dotycz¹ce dyscypliny zakonnej i ¿ycia
wspólnotowego. Por. CONC. TRID. Sess. XXV, De regularibus et monialibus, c.XV, w: COD, s.776-784.

237

„Circa modum dimittendi observabit ea quae pro dimittendis scripta sunt, et an scripta secum
asportare debeat diligenter considerabit”. RV, s.62; Por. KPK, KAN. 703; Por. KZM, 74 § 3.

238

„Declarabitur iis, qui dimittuntur, quod liberi maneant a vocis simplicibus si ea iuxta formulam
Congregationis consuetam emiserint”. RV, s.62; Œluby œwiête w Zgromadzeniu dzisiaj sk³adaæ
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apostolskie239 , dotycz¹ce œlubów w Zgromadzeniu Misji umieszczono w konstytucjach zatwierdzonych w dniu 19 lipca 1954 roku przez Piusa XII. Zosta³y okreœlone
jako niepubliczne, uprzywilejowane i wieczyste. Mo¿e z nich zwalniaæ tylko Ojciec
Œwiêty i prze³o¿ony generalny Zgromadzenia240 . Natomiast konstytucje zatwierdzone 29 czerwca 1984 roku przez Kongregacjê do Spraw Zakonów i Instytutów
Œwieckich zawieraj¹ okreœlenie, ¿e œluby misjonarskie s¹ to „œluby wieczyste, nie
zakonne, zarezerwowane – tak, ¿e tylko Ojciec Œwiêty i prze³o¿ony generalny mog¹
z nich zwalniaæ oraz ¿e nale¿y je interpretowaæ dok³adnie wed³ug postanowienia
œw. Wincentego zaaprobowanego przez Aleksandra VII w pismach ‘Ex commissa
nobis’ i ‘Alias nos’”241 . Prze³o¿ony prowincji podejmuj¹c prawne czynnoœci musia³
je doprowadziæ do koñca, bowiem powiadomienie zainteresowanego o skutkach
wydalenia ze wspólnoty praktycznie koñczy³o postêpowanie kanoniczne242 .
Ostatnia z regu³ w dziale usuwania cz³onków ze Zgromadzenia Misji dotyczy³a
raczej osobistego i wewnêtrznego przekonania wizytatora w sprawie w¹tpliwej przydatnoœci dla Zgromadzenia osób, odchodz¹cych z niego dobrowolnie lub prawnie
usuwanych. Powinien uwa¿aæ to za zasadê, ¿e wspomniane osoby w wyj¹tkowych
przypadkach mog¹ byæ odpowiednie. Z treœci zachowanych regu³ wyczuwa siê, ¿e
prawodawca praktycznie poleca wizytatorowi przyj¹æ raczej negatywn¹ ocenê o
rzeczywistej przydatnoœci tych osób we wspólnocie Zgromadzenia Misji243 .
Rekapituluj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e zaproponowana przez œw. Wincentego à
Paulo dyscyplina kanoniczna, zwi¹zana z przyjmowaniem kandydatów i usuwaniem cz³onków Zgromadzenia Misji, œwiadczy³a o wielkiej wra¿liwoœci prawodawczej za³o¿yciela misjonarzy, szacunku dla rozwi¹zañ kanonicznych Koœcio³a oraz
wielkiej roztropnoœci w umiejêtnym stosowaniu prawnych procedur. Obecnie równie¿ prawo w³asne Zgromadzenia Misji pozostaje we wzorowej harmonii z wymogami powszechnego prawa Koœcio³a w tej kwestii.

wed³ug tradycyjnej formu³y: „Ja ... niegodny (kap³an – kleryk – brat) Zgromadzenia Misji, œlubujê
Bogu, wobec Najœwiêtszej Dziewicy i ca³ego dworu niebieskiego, ubóstwo, czystoœæ i pos³uszeñstwo
naszemu Prze³o¿onemu i jego nastêpcom, stosownie do Regu³ czyli Konstytucji naszego Instytutu;
œlubujê ponadto, ¿e przez ca³e ¿ycie poœwiêcê siê w tym¿e Zgromadzeniu zbawieniu biednych
ludzi na wsi, przy pomocy ³aski Boga Wszechmog¹cego, którego z tego powodu pokornie wzywam”.
KZM, 58 § 2 c.
239

Por. ALEKSANDER VII, Breve Ex commissa nobis z 22 wrzeœnia 1655 r., w: AACM, s.16-18; TEN¯E, Breve
Alias nos z 12 sierpnia 1659 r., w: AACM, s.23-24; Por. M. LLORET, Œluby, s.323-332.

240

Por. KiRZM, 161,1.

241

KZM, 55.

242

Zainteresowany ma obecnie zagwarantowane prawo do obrony i sformu³owania rekursu „zawieszaj¹cego” w tej sprawie do Stolicy Apostolskiej. Por. KPK, KAN. 698, 700.

243

„Hoc sibi persuadebit et quasi axioma tenebit dimissos aut sponte egressos e Congregatione et
postea ultro redeuntes raro esse idoneos ad nostrum Institutum”. RV, s.62.
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c) Podejmowanie istotnych aktów prawnych: dopuszczanie do
œwiêceñ, œlubów œwiêtych, elementy formacji sta³ej
Kompetencje prze³o¿onego prowincji to okreœlona granicami prawa powszechnego i w³asnego danego instytutu p³aszczyzna jego kompetentnego i autonomicznego dzia³ania, a wiêc kanoniczne relacje z instytucjami i osobami. Œw. Wincenty
à Paulo, pe³ni¹c urz¹d do¿ywotniego prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia Misji, mia³ z woli Stolicy Apostolskiej prawo do podejmowania wszystkich dzia³añ
prawnych w nowej wspólnocie244 . Eryguj¹c prawnie nowe prowincje przekazywa³
czêœæ swoich uprawnieñ wizytatorom, anga¿uj¹c ich w ten sposób do uczestniczenia we wspólnotowej odpowiedzialnoœci za rozwój misjonarskiego stowarzyszenia i
powierza³ im kierowanie ¿yciem wspólnym i apostolskimi dzie³ami, realizowanymi
we wspólnotach domowych. Prze³o¿onym prowincji powierzono podejmowanie istotnych aktów prawnych, m.in. takich jak: dopuszczanie do przyjêcia œwiêceñ, sk³adania œlubów œwiêtych i przyjmowanie kandydatów do odbycia podstawowej formacji wincentyñskiej245 .
Z katalogu szczegó³owych uprawnieñ wizytatora wynika, ¿e móg³ on osobiœcie
lub przez upowa¿nionych konfratrów przedstawiaæ swoich kandydatów do przyjêcia
œwiêceñ kap³añskich, uznaj¹c ich zdatnoœæ na podstawie instrukcji przekazanej
przez prze³o¿onego generalnego246 . Celem studiów i formacji by³o nale¿yte przygotowanie kandydata do pos³ugiwania ubogim247 w toku realizacji trzech podstawowych zadañ: g³oszenia misji ludowych, prowadzenia rekolekcji dla kandydatów do
œwiêceñ i kierowania seminariami. Wincenty uwa¿a³, ¿e ka¿dy misjonarz powinien
byæ wszechstronnie wykszta³cony, bowiem spe³nianie tego pos³annictwa wymaga³o wiedzy i cnotliwego ¿ycia, a wiêc odpowiedniej dyspozycji intelektualnej i moralnej248 . Dlatego przy ocenie zdatnoœci kandydata do przyjêcia œwiêceñ kap³añskich
w Zgromadzeniu powy¿sze wskazania nale¿a³y do istotnych.
W historycznym rozwoju powy¿sze uprawnienie wizytatora do oceny zdatnoœci kandydata i dopuszczenia go do przyjêcia œwiêceñ prze³o¿ony prowincji realizowa³ przez zabezpieczenie klerykom odpowiednich studiów, mianowanie w³aœciwych
profesorów, którzy zapewni¹ alumnom odpowiednie warunki do ich duchowego i
intelektualnego rozwoju, zatwierdzanie regulaminu studiów we wszystkich dziedzi-

244

Por. URBANUS VIII, Bulla Salvatoris nostri z 12 stycznia 1632r., w: AACM, s.4-5.

245

Por. RV, s.63-64.

246

„Potest per se vel per alios praesentare ex nostris eos quos idoneos iuxta instructionem a Generali
traditam censuerit ad ordines ecclesiasticos recipiendos”. RV, s.63.

247

Por. J. DUKA£A, Organizacja studiów i przygotowanie do kap³añstwa alumnów w seminariach diecezjalnych pod zarz¹dem Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy w Polsce w latach 1675-1864, s.20 nn.; J.
KURZYDEM, Formacja kleru diecezjalnego, w: Meteor 4-5(1981), s.74-98.

248

Por. J. A. MURGUIA, Studia, s.318; Wincenty mówi³: „Wykszta³ceni i pokorni s¹ skarbem Zgromadzenia, podobnie jak dobrzy i pobo¿ni uczeni s¹ skarbem Koœcio³a”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.50.
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nach wiedzy filozoficznej i teologicznej, jak równie¿ zabezpieczenie cz³onkom wspólnoty w³aœciwej formacji w okresie poseminaryjnym249 . Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e
dokumenty prawa w³asnego Zgromadzenia Misji przejê³y równie¿ obecnie wszystkie wypracowane formy w³aœciwej formacji wspólnotowej i kap³añskiej, jak równie¿
wymagania postawione przez prawo powszechne. St¹d w konstytucjach z 1984
roku znalaz³ siê wymagaj¹cy zapis, i¿ formacja misjonarska jest procesem ci¹g³ym
i powinna zmierzaæ do zdynamizowania duchowoœci wincentyñskiej, uzdalniaj¹cej
cz³onków stowarzyszenia do realizacji wspó³czesnego pos³annictwa Zgromadzenia
Misji250 . Wizytator ma obowi¹zek troszczyæ siê o odpowiedni model formacji w
prowincji, akcentuj¹c w³asne uzdolnienia konfratrów, wincentyñskie ¿ycie wspólnotowe i organiczn¹ jednoœæ wszystkich okresów formacji, s³u¿¹cych godnej realizacji duszpasterskiego celu Zgromadzenia Misji251 . Wizytator posiada aktualn¹ w³adzê dopuszczania konfratrów do pos³ug, a za zgod¹ swojej rady do przyjêcia sakramentu œwiêceñ. Wczeœniej powinien zasiêgn¹æ zdania urzêdowych prze³o¿onych i
wychowawców kandydata. Prze³o¿ony prowincji mo¿e przedstawiaæ konfratrów do
œwiêceñ i wystawiaæ dymisorie celem udzielenia kap³añstwa sakramentalnego252 .
Prze³o¿onemu prowincji powierzono równie¿ odpowiedzialnoœæ za dobr¹ formacjê kandydatów do ¿ycia w Zgromadzeniu. Pozytywna ocena kandydata, zarezerwowana dla wizytatora, by³a istotn¹ przy dopuszczaniu seminarzystów, bêd¹cych ju¿ po pierwszym roku, do z³o¿enia mocnego postanowienia (bonum propositum), natomiast po drugim roku formacyjnym istnia³a mo¿liwoœæ dopuszczenia kandydata do z³o¿enia œlubów œwiêtych, jeœli w ocenie wizytatora jakaœ wa¿na przyczyna nie nakazywa³a tych czynnoœci od³o¿yæ253 . Powy¿sze wskazania zosta³y
zachowane w póŸniejszym prawie w³asnym Zgromadzenia, bowiem wizytator mia³
obowi¹zek czuwaæ z najwiêksz¹ troskliwoœci¹ nad procesem formacyjnym w Seminarium Internum oraz za zgod¹ swej rady dopuszcza³ seminarzystów do œlubów
czasowych po dwu latach próby254 . Po soborowej i kodeksowej odnowie prawa
w³asnego przywrócono pierwotne rozwi¹zania i dlatego obecnie prze³o¿ony prowincji podejmuje decyzjê o dopuszczeniu kandydatów do z³o¿enia dobrych przyrze-

249

Por. KiRZM, 110 § 1.4-5; 194-197.

250

Por. KZM, 77 § 1.

251

Por. KZM, 78-81, 125.2.

252

Por. KPK,

253

„Seminaristas Congregationis ad bonum propositum faciendum post primum annum, ad vota vero
post biennium, nisi iusta de causa differendi viderentur, admittet”. RV, s.63.

254

Por. KiRZM, 110 § 1.2-3; Por. CIC, CAN. 647, 655-668, 671-672. Œluby nale¿a³o sk³adaæ po dwóch
latach próby. Ta profesja by³a wa¿na przez 3 lata, a po niej nastêpowa³y œluby wieczyste. Jeœli
istnia³y faktyczne przeszkody m.in. brak wieku kanonicznego (21 lat), czy te¿ wskazany by³ okres
dalszej próby, to mog³a ona trwaæ do 3 lat. Por. KiRZM,161 § 4; Por. CIC, CAN. 574.

KAN.

1019 § 1; Por. KZM, 125.9-10.
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czeñ (bona proposita)255 i œlubów œwiêtych, stosownie powiadamiaj¹c o tej inkorporacji prze³o¿onego generalnego256 . Czas, w którym dokonuje siê przygotowanie
kandydata do inkorporacji, nie mo¿e byæ krótszy ni¿ dwa lata ani te¿ d³u¿szy ni¿
dziewiêæ lat, licz¹c od rozpoczêcia Seminarium Internum257 . W wyznaczonym przedziale czasowym powinno rozstrzygn¹æ siê, w jakich relacjach wobec wspólnoty
pozostaje dotychczasowy kandydat do Zgromadzenia Misji.
Wizytator powinien zadbaæ, by wszyscy cz³onkowie Zgromadzenia przebywaj¹cy w granicach jego prowincji, po szeœciu lub siedmiu latach od zakoñczenia
seminarium, prze¿yli trzeci rok formacyjny w miejscu do tego specjalnie wyznaczonym. Prze³o¿ony generalny móg³ jednak w tej sprawie inaczej zadecydowaæ, wyznaczaj¹c inny termin lub nawet skracaj¹c wskazany okres formacyjny258 . Jest to
jeden z istotnych elementów tzw. formacji sta³ej, której w tradycji Zgromadzenia
Misji zawsze poœwiêcano czas od czerwca do wrzeœnia ka¿dego roku, z uwagi na
okresow¹ przerwê w g³oszeniu misji. Dla ksiê¿y spoza wspólnoty organizowano
regularnie rekolekcje kap³añskie i konferencje wtorkowe, które w historii duchowoœci kap³añskiej skutecznie zainspirowa³y powstanie idei ci¹g³ej formacji duchowieñstwa259 . Wincenty zapobiegliwie troszczy³ siê o studentów, którzy po pierwszej
formacji podjêli naukê i napomina³ ich, aby pilnie oddawali siê potrzebnym studiom,
by odpowiednio przygotowaæ siê do spe³niania obowi¹zków misjonarza260 . G³osz¹cych misje zobowi¹zywa³, aby po miesi¹cu wytê¿onej pracy, korzystaj¹c z 15 dni
wolnych, w tym czasie odprawili kilkudniowe rekolekcje oraz podjêli osobiste studium, które bêdzie oddaniem chwa³y Bogu i udoskonali formy s³u¿enia bliŸnim261 .
Zachowa³ siê równie¿ dok³adny program formacyjny ksiê¿y, który móg³ stanowiæ
pomoc dla wizytatorów i który przewidywa³ zajêcia i æwiczenia z teologii moralnej,
katechizacji, g³oszenia s³owa Bo¿ego, dyskusje o kontrowersjach teologicznych
255

Po up³ywie roku od przyjêcia do Zgromadzenia kandydat formalnie deklaruje swoj¹ wolê poœwiêcenia siê pracy w Zgromadzeniu Misji przez ca³e ¿ycie, zgodnie z prawem w³asnym tej wspólnoty.
Prawo dopuszczenia kandydata do tego aktu zachowuje wizytator, po wys³uchaniu zdania swej rady
i dyrektora Seminarium Internum. Por. KZM, 54 § 2-3.

256

Por. SZM, 69.10. Wizytator zachowuj¹cy prawo dopuszczenia do œlubów œwiêtych kandydatów w
swojej prowincji, musi wczeœniej uzyskaæ na to zgodê swojej rady i wys³uchaæ opinii wychowawców
kandydata. Por. KZM, 56.2.

257

Por. KZM, 54 § 1.

258

„Curabit ut omnes suae Provinciae post sextum aut septimum annum ab absoluto seminario peragant tertium seminarii annum in loco ad id destinato, nisi visum fuerit Superiori Generali supradictum tempus aut praevenire aut differre, imo et ab eodem seminarii anno aliquid rescindere”. RV,
s.64.

259

Por. J AN P AWE £ II, List Apostolski do Prze³o¿onego Generalnego Zgromadzenia Misji z okazji
czterechsetnej rocznicy urodzin œw. Wincentego à Paulo, z 12 maja 1981 r., w: W nurcie zagadnieñ
posoborowych, t. 15, Kontemplacja i dzia³anie, s.185-186; J. AUMANN, Zarys historii duchowoœci,
s.254-307.

260

Por. RWZM, XII, 8.

261

Por. SAINT VINCENT

DE

PAUL, t. X, s.240-241.
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oraz sprawowanie sakramentów262 . Wincenty by³ przekonany, ¿e cz³onkowie jego
wspólnoty powinni na bie¿¹co gorliwie zg³êbiaæ to, co dotyczy ich pos³annictwa, a
odpowiedzialnoœæ za tak¹ formacjê spoczywa na prze³o¿onych263 . W nowszych
czasach istotnym elementem formacji ci¹g³ej, dla ju¿ wyœwiêconych kap³anów, by³y
doroczne spotkania przez piêæ lat, w czasie których m³odzi konfratrzy mieli sk³adaæ egzaminy z dyscyplin teologicznych, zgodnie z programem ustalonym przez
wizytatora. Prze³o¿ony wy¿szy móg³ niektórych kap³anów z tego zwolniæ, zw³aszcza skierowanych na studia i przebywaj¹cych na misjach zagranicznych264 . Kolejnym elementem permanentnej formacji by³y cotygodniowe konferencje g³oszone w
domach misjonarskich i seminariach duchownych na tematy z teologii moralnej i
liturgiki265 . Obecnie, id¹c za wskazaniami Koœcio³a, przyjmuje siê, ¿e formacja konfratrów ma byæ procesem trwaj¹cym przez ca³e ¿ycie i powinna byæ stale odnawiana266 , s³u¿¹c kszta³towaniu siê osobowoœci ka¿dego misjonarza przez rozwa¿anie
s³owa Bo¿ego, ¿ycie sakramentalne, wspólnotow¹ i indywidualn¹ modlitwê i cierpliwe zdobywanie duchowoœci wincentyñskiej267 . Temu ma s³u¿yæ w poszczególnych
prowincjach powo³anie komisji do spraw formacji, opracowanie specjalnego programu formacyjnego, który pomo¿e ka¿demu konfratrowi skuteczniej wykonywaæ zadania zlecone przez w³adze Zgromadzenia268 .
Wizytator, dopuszczaj¹c kandydatów do z³o¿enia przepisanych prawem w³asnym œlubów i przyrzeczeñ, powinien zbadaæ, czy maj¹cy z³o¿yæ pierwsze zobowi¹zania w Zgromadzeniu Misji wype³nili zobowi¹zania, postawione na tê okolicznoœæ przez prawo konstytucji. Kandydaci powinni dobrowolnie zrezygnowaæ z posiadania dóbr doczesnych, odbyæ æwiczenia duchowne i zrealizowaæ inne zalecenia prawne Zgromadzenia Misji269 . Prze³o¿ony prowincji powinien tak¿e zarz¹dziæ,
by osoby sk³adaj¹ce we wspólnocie pierwsze postanowienie czyni³y to osobno, a

262

Por. TAM¯E, t. XI, s.575-582. Nie brakowa³o i przeciwników takich spotkañ, którym Wincenty odpowiada³: „Wprawdzie wszystkie te sprawy znamy, ale dobrze bêdzie odœwie¿yæ je w pamiêci. Mo¿e siê
równie¿ okazaæ, ¿e nie wszystko to, co powinniœmy wiedzieæ, wiemy wystarczaj¹co dobrze”. TAM¯E,
t. XI, s.579; J.M.L. MASIDE, ¯ycie teologiczne, s.575-588; P. DOMINGUES, Katechizacja, s.370-374.

263

Wincenty zabiega³ o prawdziw¹ bieg³oœæ misjonarzy praktycznie we wszystkim, co s³u¿y³o g³oszeniu
Ewangelii ubogim. Temu podporz¹dkowa³ wszystkie dzie³a apostolskie i by³ przeciwny tym, którzy
domagali siê specjalizacji w jednej dziedzinie, co obecnie jest zasad¹. Por. SAINT VINCENT DE PAUL,
t. VII, 476.

264

Por. KiRZM, 198, 205.

265

Por. TAM¯E, 206.

266

Por. KZM, 81.

267

Por. TAM¯E, 78 § 2.

268

Por. SZM, 40-41.

269

Konstytucje z 1954 roku szczegó³owo odnosz¹ siê do treœci ka¿dego œlubu, tak istotnej w tradycji
Zgromadzenia, w zakresie ubóstwa, czystoœci, pos³uszeñstwa i œlubu wytrwania. Por. KiRZM, 165 §
1 – 192.
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nie razem z konfratrami, którzy sk³adaj¹ b¹dŸ odnawiaj¹ swoje œluby270 . Tradycja
Zgromadzenia Misji odzwierciedla wiernie projekty przes³ane przez œw. Wincentego
à Paulo do zatwierdzenia Arcybiskupowi Pary¿a i Stolicy Apostolskiej271 . Wizytator czuwa³ w swojej prowincji, aby zachowano naturê œlubów misjonarskich i spe³niano wymagania okreœlone w tej materii prawem powszechnym i w³asnym Zgromadzenia Misji272 . To uprawnienie jest nadal aktualne w najnowszych konstytucjach, które z pietyzmem odnosz¹ siê do utrwalonej tradycji Zgromadzenia, tak
bardzo harmonizuj¹cej z obowi¹zuj¹cym prawem powszechnym. Œluby sk³ada siê
wobec prze³o¿onego prowincji lub konfratra wyznaczonego przez niego, zachowuj¹c pisemn¹ formê samej proœby, jak i oœwiadczenia po z³o¿eniu œlubów273 .
Wizytator mia³ obowi¹zek dokonania urzêdowej adnotacji o z³o¿eniu œlubów w
Zgromadzeniu. Dlatego powinien posiadaæ specjaln¹ ksiêgê, w której, w kolejnoœci
podanej przez prze³o¿onych, bêdzie zapisywa³ personalia osób sk³adaj¹cych œluby
œwiête. O fakcie z³o¿enia œlubów przez konfratrów jego prowincji powinien jak najszybciej powiadomiæ prze³o¿onego generalnego, przesy³aj¹c równie¿ odpisy formu³
œlubnych potwierdzonych osobiœcie przez sk³adaj¹cych œlubowanie274 . To wymaganie prawne by³o stawiane wszystkim wizytatorom, choæ realizowane w ró¿ny
sposób. Zawsze jednak prze³o¿ony prowincji powinien czuwaæ, by po z³o¿eniu œlubów czasowych czy wieczystych profes dokona³ odpowiedniego wpisu w specjalnej ksiêdze i podpisa³ przygotowane zaœwiadczenie o z³o¿eniu œlubów275 . Nastêpnie wizytator móg³ zrealizowaæ swoje konstytucyjne zadanie, by powiadomiæ prze³o¿onego generalnego o z³o¿eniu œlubów œwiêtych i definitywnej inkorporacji konfratra do Zgromadzenia Misji. Przed z³o¿eniem œlubów seminarzyœci maj¹ obowi¹zek
odprawienia rekolekcji œwiêtych276 . Wymagania prawne w kwestii formalnej, doty-

270

„Antequam admittat eos qui vota emissuri sunt, ea servari curabit, quae ab ipsis iuxta Constitutiones
erunt facienda, cuiusmodi sunt dispositio bonorum temporalium, si quae adhuc habuerint, exercitia spiritualia et alia, quae in decretis Congregationis habentur. Efficiet, ut qui bonum propositum
sunt facturi id agant seorsim non inter illos qui vota tunc emitterent aut renovarent”. RV, s.64.

271

Proszono o zatwierdzenie zasad: Bonum propositum ubóstwa, czystoœci, pos³uszeñstwa i wytrwania
w Zgromadzeniu sk³ada siê po up³ywie roku Seminarium Internum, œluby proste o tej samej treœci
sk³ada siê po dwóch latach Seminarium Internum, ze œlubów mo¿e zwalniaæ tylko Ojciec Œwiêty i
prze³o¿ony generalny Zgromadzenia Misji, œluby œwiête choæ sk³ada siê w obecnoœci prze³o¿onego,
to jednak on nie przyjmuje ich w imieniu Koœcio³a. By³ to warunek istotny, bowiem Zgromadzenie
nie chcia³o byæ wspólnot¹ zakonn¹. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. X, s.348; Por. J. M. ROMAN, Œwiêty
Wincenty à Paulo. Biografia, s.363-388.

272

Por. KiRZM, 161 §1-3.

273

Por. KZM, 58 § 1-2.

274

„Habebit librum in quo eorum nomina scribentur, qui vota in domibus suae Provinciae emiserint
iuxta ordinem superioribus traditum. Cum aliqui vota emiserint, exempla huiusmodi votorum nomine ipsorum subscripta ad Generalem quam primum transmittet”. RV, s.64.

275

Por. KiRZM, 164.

276

Por. TAM¯E, 158. Na temat innych æwiczeñ pobo¿nych zob. TAM¯E, 234-252.
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cz¹cej sk³adania œlubów i póŸniejszych czynnoœci wizytatora wspó³czeœnie nie
uleg³y zmianie, bowiem pozosta³a forma pisemna proœby i oœwiadczenia, jak równie¿ obowi¹zek bezzw³ocznego powiadomienia prze³o¿onego generalnego o z³o¿onych œlubach277 .
Powierzenie wizytatorowi przez prze³o¿onego generalnego uprawnieñ w materii dopuszczania do œwiêceñ i sk³adania œlubów œwiêtych, wi¹za³o siê z jego bezpoœredni¹ odpowiedzialnoœci¹ za wincentyñsk¹ formacjê konfratrów, obejmuj¹c¹ okres
od wst¹pienia kandydata do Zgromadzenia Misji a¿ do podjêcia przez ka¿dego w
tej wspólnocie istotnych dla charyzmatu misjonarskiego zadañ apostolskich. Chodzi³o równie¿ o bardziej œwiadome prze¿ywanie to¿samoœci wincentyñskiej, zarówno indywidualnie jak i we wspólnocie. Temu wy³¹cznie mia³a s³u¿yæ troska wizytatora o sta³¹ formacjê w jego prowincji, która z regu³y powinna coraz skuteczniej i po
bratersku konsolidowaæ wszystkich cz³onków wincentyñskiego stowarzyszenia ¿ycia
apostolskiego.
d) Troska o formacjê intelektualn¹, duchow¹, pastoraln¹ oraz
specjalizacjê naukow¹ w prowincji
Powierzenie wizytatorowi urzêdowej troski o zorganizowanie odpowiedniej formacji dla swoich konfratrów na wszystkich istotnych p³aszczyznach, wynika³o z
osobistego przekonania za³o¿yciela Zgromadzenia Misji o koniecznoœci dobrego
przygotowania misjonarzy do ich skutecznego pos³ugiwania wobec ubogich278 . Dlatego prze³o¿ony, maj¹c na uwadze rozwój prowincji, winien celowo zadbaæ o formacjê intelektualn¹, duchow¹ i przygotowanie naukowe w swojej prowincji, aby równie¿ realizowaæ zadania prowincji m.in. prowadzenie seminariów duchownych.
Dlatego wizytator powinien niektórych cz³onków Zgromadzenia Misji, zw³aszcza gruntowniej wykszta³conych i nadaj¹cych siê do tego, wyznaczyæ jako wyk³adowców teologii i filozofii oraz jako nauczycieli innych dyscyplin humanistycznych,
nauczaj¹cych w domach Zgromadzenia, gdzie takie studia zosta³y ustanowione i
uzyska³y zatwierdzenie prze³o¿onego generalnego. Równie¿ wizytator zatroszczy
siê, aby konfratrzy najbardziej do tego odpowiedni podjêli studia specjalistyczne279 .
Wincenty à Paulo by³ przekonany, ¿e ka¿dy misjonarz powinien byæ odpowiednio
wykszta³cony, by móg³ podj¹æ ka¿de zadanie wyznaczone przez prze³o¿onych
Zgromadzenia i by³ nieustannie do dyspozycji280 . Misjonarze musieli powa¿nie po-
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Por. KZM, 58 § 1-2; Por. SZM, 69.10.

278

Por. SAINT VINCENT

279

„Quosdam e nostris eruditiores et magis idoneos designabit Theologiae et Philosophiae Lectores,
nec non humaniorum literarum praeceptores in iis domibus Congregationis ubi huiusmodi studia
cum approbatione Generalis statuta sunt. Ipsius etiam erit ad studia applicare quos ad ea idoneos
iudicacerit”. RV, s.62.

280

Por. SAINT VINCENT

DE

DE

PAUL, t. XI, s.436.

PAUL, t. XI, s.391.
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dejœæ do realizacji powy¿szego wskazania, poniewa¿ domaga³o siê takiej postawy
od samego pocz¹tku prowadzenie seminariów duchownych, dzie³o konferencji wtorkowych dla duchownych czy te¿ rekolekcje dla kandydatów przed œwiêceniami i
dla duchownych wyœwiêconych281 . Sprawa odpowiedniego przygotowania kadry
wyk³adowców i wychowawców przewija³a siê nieustannie w prawie w³asnym. Pierwsze wskazanie sta³o siê praktycznie norm¹ przyjêt¹ powszechnie w prawie w³asnym, dlatego wizytatorzy powinni roztropnie posy³aæ pobo¿nych i zdolnych kleryków lub neoprezbiterów do Rzymu lub innego uniwersytetu koœcielnego, by tam
zdobywali wiedzê i stopnie akademickie282 . Formacja intelektualna kleryków powinna przebiegaæ równoleg³e ze zdobywaniem cnót chrzeœcijañskich, st¹d na profesorów wizytator powinien powo³ywaæ konfratrów, którzy oprócz stopnia akademickiego lub prawdziwej bieg³oœci w nauce, w ¿yciu kieruj¹ siê cnotami i roztropnoœci¹283 .
Najnowsze konstytucje wymagaj¹, aby ca³a wspólnota prowincjalna poczuwa³a siê
do odpowiedzialnoœci za formacjê alumnów. Zaœ samo przygotowanie moderatorów
i profesorów seminaryjnych powinno dokonaæ siê przez zdobycie solidnej wiedzy,
odpowiedniego doœwiadczenia pasterskiego i specjalistyczne studia284 . Natomiast
ju¿ w trakcie pe³nienia swojej pos³ugi wyk³adowcy maj¹ obowi¹zek udoskonalania
swoich kwalifikacji akademickich poprzez pracê naukowo-pisarsk¹. Powinni mieæ
tak¿e przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne, co umo¿liwia inspirowanie sta³ej wspó³pracy i dialogu z alumnami, pomaga w stworzeniu atmosfery braterstwa
wszystkich cz³onków prowincji285 . W pracy naukowo-dydaktycznej po³o¿ono nacisk na zorganizowanie dobrze wyposa¿onej biblioteki, zasilanej przez odpowiedni
fundusz ustanowiony na mocy decyzji wizytatora, celem systematycznego zaopatrywania tej instytucji w nowe ksi¹¿ki, literaturê specjalistyczn¹ i czasopisma286 .
Prze³o¿ony prowincji mia³ czuwaæ nad realizacj¹ zasad dobrego studiowania.
Prawodawca zobowi¹zywa³ wizytatora, aby regularnie bada³, czy w toku nauczania
wyk³adaj¹cy misjonarze przestrzegali regu³ studiowania. Chodzi³o o wierny przekaz
metody scholastycznej. Tak wiêc wyk³adowcy teologii i filozofii w trakcie prowadzonych æwiczeñ i wyk³adów mieli nauczyæ studentów, by odpowiadaj¹cy zawsze wyjaœnia³ istotê przedstawianego twierdzenia, które powinno zostaæ zaatakowane przez
przeciwnika sporu. Wyk³adowcy powinni pouczyæ przeciwników sporu, by na samym pocz¹tku poruszyli najtrudniejsz¹ kwestiê, a odpowiadaj¹cy, uprzejmie i po-
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Por. RWZM, I,1; Por. L. MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. 1, s.56 nn.
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Por. KiRZM, 198.

283

Por. TAM¯E, 196 § 1.

284

Por. KZM, 93.

285

Por. NPPZM, 43-44.

286

Por. TAM¯E, 45.
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kornie dowodz¹c, zaprezentowa³ rozwi¹zanie. Wizytator powinien równie¿ troszczyæ siê, by w przekazie teologicznym i filozoficznym opowiadano siê za powszechnie prezentowanymi pogl¹dami287 . Zalecenia prawa w³asnego Zgromadzenia Misji
zawsze w historii z szacunkiem odnosi³y siê do norm prawa powszechnego i oficjalnej nauki Koœcio³a w dziedzinie nauczania teologii i filozofii. Jeszcze w 1954 roku
konstytucje Zgromadzenia akcentowa³y, ¿e profesorowie w szko³ach misjonarskich
maj¹ pielêgnowaæ studia filozofii i teologii oraz kszta³ciæ kleryków w tych dyscyplinach, trzymaj¹c siê wiernie metody, nauki i zasad Doktora Anielskiego288 , a wszelkie nowe i osobliwe opinie traktowaæ bêd¹ raczej jako szkodliwe i burz¹ce jednoœæ
wspólnoty289 . Wspó³czesny model studiowania wynika z dokumentów Koœcio³a i
prawa powszechnego, co Zgromadzenie Misji akceptuje bez zastrze¿eñ. Formacja
misjonarska zmierza jednak do tego, by alumni przez studia odpowiedzialnie wypracowali w sobie krytyczn¹ wizjê i s¹d o wspó³czesnym œwiecie, odkryli korzenie
ubóstwa panuj¹cego w relacjach miêdzyludzkich oraz przeszkody utrudniaj¹ce
powodzenie wszelkich dzia³añ ewangelizacyjnych Zgromadzenia i Koœcio³a290 . Wizytator ustanawia równie¿ prowincjaln¹ komisjê do spraw formacji, której zadaniem
jest opracowanie i aktualizacja programów dla poszczególnych etapów misjonarskiej formacji, w oparciu o najnowsze dyrektywy dokumentów Koœcio³a291 .
Prze³o¿ony generalny powierzy³ wizytatorowi dokonywanie aktualnej weryfikacji o przydatnoœci konfratrów do zlecanych im zadañ apostolskich. Dlatego prze³o¿ony prowincji powinien skierowaæ do innej pracy tych konfratrów, którzy z racji
podesz³ego wieku lub innych przyczyn nie mog¹ ju¿ rozwijaæ siê na p³aszczyŸnie
teologicznej i naukowej. Wizytator w takich okolicznoœciach nie powinien pozwoliæ,
by marnowali swój czas, lecz nale¿a³o ich skierowaæ do pos³ugiwania w duchowej
formacji konfratrów i ludu Bo¿ego, zw³aszcza na p³aszczyŸnie poznawania sumieñ
w konfesjonale. Superior prowincjalny winien zadbaæ, by zawsze ktoœ ze wspólnoty
poœwiêca³ siê temu duchowemu pos³ugiwaniu, tak by w ca³ym Zgromadzeniu Misji
by³o wielu konfratrów zdolnych do przyjmowania spowiedzi i prowadzenia wewnêtrznej
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„Videbit an regulae studiorum observentur et praesertim an Lectores Theologiae et philosophiae in
disputationibus curent, ut ab ipso respondente explicetur caput Thesis ab argumentante impugnandum, instituantque argumentantes ut in ipso ingressu ad summam difficultatis veniant et ipse
respondens post unum aut alterum argumentum solutionem det, idque in spiritu suavitatis et
humilitatis. Item an efficiant ut communibus Theologiae et ut plurimum philosophiae opinionibus
quisque innitatur”. RV, s.62-63.

288

Por. KiRZM, 196 § 2; Por. S.C. NAPIÓRKOWSKI, Jak uprawiaæ teologiê, s.66-69.
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Por. KiRZM, 200.

290

Por. KZM, 88.

291

Por. NPPZM, 29, 35. Program formacyjny alumnów seminarium jest w zasadzie ten sam, który
uchwala Konferencja Episkopatu. Adaptacji dokonuje komisja formacyjna, a zmiany zatwierdza
wizytator za zgod¹ rady. Por. TAM¯E, 38.
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formacji292 . Wincenty à Paulo mia³ œwiadomoœæ ogromnych zaniedbañ w dziedzinie
duchowej formacji samych kap³anów i ludu Bo¿ego, jak równie¿ na p³aszczyŸnie
udzielania sakramentów œwiêtych, zw³aszcza daru pojednania293 . St¹d powierzenie
wizytatorom odpowiedzialnoœci za tê formê apostolstwa w ich prowincjach, aby
ochrzczonym wskazywaæ drogê, jak¹ Duch Œwiêty chce ich prowadziæ oraz nauczyæ odpowiedzialnoœci za podjêty trud zdobywania w³asnej doskona³oœci. Wincenty osobiœcie doœwiadczy³ obfitych darów sakramentu pojednania i prowadzenia
duchowego294 , dlatego z takim przekonaniem i naciskiem wskazywa³ na tê formê
pos³ugiwania295 i osobistego korzystania z tych sprawdzonych metod duchowego
rozwoju296 . W dziedzinie duchowej formacji wincentyñskiej wyj¹tkowe miejsce i
rolê przypisywano spowiedzi generalnej297 , która sta³a siê równie¿ istotnym elementem ¿ycia duchowego w Zgromadzeniu Misji i Sióstr Mi³osierdzia298 .
W tradycji Zgromadzenia Misji kierowano siê zasad¹ dyspozycyjnoœci i gotowoœci ka¿dego konfratra do podjêcia zadañ wyznaczonych przez prze³o¿onych.
Nie by³o w zwyczaju wspólnoty, aby ostentacyjnie podwa¿aæ kompetencje prze³o¿onych w tej materii, jak równie¿ polemizowaæ ze s³usznoœci¹ ich decyzji. Konstytucje poddawa³y cz³onkom wspólnoty odpowiedni¹ motywacjê, pomagaj¹c im w
zachowaniu postawy mi³oœci braterskiej i trwa³ej jednoœci299 . Natomiast obowi¹zkiem prze³o¿onych by³o podjêcie takich œrodków i starañ, by konfratrzy przez nich
wyznaczeni chêtnie spe³niali pos³ugi duchowe wobec wiernych, zarówno gdy s¹
292

„Qui propret aetatem provectiorem aut alias causas in facultatibus superioribus et scholasticis
studiis progressum facere non possunt, curabit ne in illis tempus insumant, sed casibus conscientiae
discendis dent operam, sintque semper aliqui ex nostris qui huic studio diligenter incumbat, ut
Congregatio copiam habere possit operariorum, qui confessionibus audiendis sint idonei”. RV, s.63.
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Por. M.PEREZ FLORES, SpowiedŸ, s.287.
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W m³odoœci korzysta³ z rad Piotra de Berulle’a, który ukaza³ mu misterium uczestniczenia w kap³añstwie Chrystusa, a póŸniej dziêki ks. Andrzejowi Duvalowi wybra³ apostolstwo ubogim. Por. A.
ORCAJO, Kierownictwo duchowe, s.379; Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. VIII, s.534.

295

Por. A. ORCAJO, Kierownictwo duchowe, s.379-380.

296

„Jak prawie niemo¿liw¹ jest rzecz¹, by ktoœ post¹pi³ w cnocie bez kierownika duchowego, podobnie
z najwiêksz¹ trudnoœci¹ dochodzi do odpowiedniej doskona³oœci, kto swojemu kierownikowi nie
przedstawia nale¿ycie stanu swej duszy”. RWZM, X, 11; Por. KiRZM, 243 § 1-2.

297

SpowiedŸ generalna mia³a stworzyæ okazjê do pe³nego pojednania z Bogiem, mia³a usun¹æ
w¹tpliwoœci czy poprzednie spowiedzi by³y dobre, wyznaæ wszelkie zatajenia i nadu¿ycia powodowane wstydem (by³ kanoniczny obowi¹zek spowiedzi tylko przed w³asnym proboszczem, wyznaczonym spowiednikiem w zakonach ¿eñskich, prze³o¿onym w zakonach mêskich), by³a okazj¹ do wyzbycia siê skrupu³ów, zwraca³a uwagê na owoce spowiedzi, stwarza³a okazjê do skorzystania z pos³ugi
dobrego spowiednika, bowiem wówczas by³o wielu duchownych lecz brakowa³o spowiedników,
zw³aszcza na wiejskich terenach. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. X, s.69; Por. L. MEZZADRI, Della
missione alla Congregazione della Missione, Annali 1977, s.183-184; Por. M.PEREZ FLORES, SpowiedŸ, s.286.
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Por. RWZM, I, 2; Por. KiRZM, 150 § 1, 238 § 1-2; Por. KZM, 45 § 2.

299

Por. KiRZM, 223 §1. „Nikt nie bêdzie s³awy innych, zw³aszcza prze³o¿onych, nawet z lekka narusza³
lub przeciw nim szemra³, ani te¿ piêtnowa³ tego, co siê dzieje w naszym lub innych Zgromadzeniach”. TAM¯E, § 2.
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proszeni przez biskupów, proboszczów, jak równie¿ na co dzieñ i regularnie w koœcio³ach i kaplicach Zgromadzenia300 . Prawo w³asne akcentuje obecnie generaln¹
zasadê, i¿ wszyscy konfratrzy maj¹ obowi¹zek dopomagaæ duchownym i œwieckim w zdobywaniu w³aœciwej im formacji, zachowuj¹c w tym pos³ugiwaniu w³asn¹
autonomiê i tradycjê pochodz¹c¹ od œw. Wincentego à Paulo301 . Dzie³o formacji
duchowej wymaga, by ka¿dy misjonarz otacza³ je swoj¹ odpowiedzialnoœci¹ i gotowoœci¹ do wykonania zleconego zadania, maj¹c wystarczaj¹c¹ w³adzê do jego
realizacji i odpowiadaj¹c pozytywnie na decyzjê prze³o¿onego prowincji. Wizytator
posy³aj¹c konfratrów do konkretnych domów powinien z regu³y kierowaæ siê istniej¹cymi tam potrzebami302 , równie¿ w zakresie duchowej formacji wspó³braci i ludu
Bo¿ego, któremu pos³uguj¹. Wizytator podejmuje równie¿ decyzje dotycz¹ce mianowania odpowiednich spowiedników i kierowników duchowych dla wspólnot domowych Zgromadzenia Misji303 , szanuj¹c indywidualne prawo ka¿dego do wolnego
wyboru spowiednika i kierownika duchowego304 .
Regu³y zawarte w tej czêœci Rêkopisu Sarzana zobowi¹zywa³y prze³o¿onego
prowincji do rozpoznawania osobistych zdolnoœci studiuj¹cych konfratrów i czuwania nad wydawaniem pozycji naukowych przygotowywanych w Zgromadzeniu Misji. Z perspektywy czasu mo¿na to zlecenie okreœliæ jako inspiracjê do stopniowo
podejmowanej specjalizacji naukowej w prowincjach Zgromadzenia Misji, choæ œw.
Wincenty à Paulo niejeden raz wystêpowa³ oficjalnie przeciwko tym konfratrom,
którzy byli zwolennikami specjalizacji w jednej tylko dziedzinie, powo³uj¹c siê na
wiêksz¹ skutecznoœæ i owocnoœæ pracy. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e za³o¿yciel Zgromadzenia Misji nie wyklucza³ specjalizacji samej w sobie, bo sam j¹ zdoby³ z zakresu
prawa kanonicznego, natomiast stanowczo domaga³ siê wszechstronnego przygotowania i gotowoœci konfratrów do podejmowania zleconych prac apostolskich. Taki
by³ wymóg chwili i rzeczywiste potrzeby reformy Koœcio³a305 .
Wizytator pod koniec studiów mia³ obowi¹zek poinformowania prze³o¿onego
generalnego o zdolnoœciach poszczególnych studentów, przedstawiaj¹c mu osobiste dokonania ka¿dego w tej materii. Mia³ równie¿ czuwaæ, by cz³onkowie prowincji
posiadali pozwolenie prze³o¿onego generalnego na drukowanie napisanych ju¿ ksi¹¿ek czy te¿ publikowanie dokonanych przez konfratrów przek³adów poszczególnych dzie³ teologicznych. Zatem nikt w prowincji nie powinien wydawaæ pozycji

300

Por. KiRZM, 232 §1-2; Por. CIC,

301

Por. KZM, 1.3, 3 – 4.

302

Por. SZM, 69.3.

303

Por. NPPZM, 34, 42.

304

Por. KPK,
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Por. SAINT VINCENT
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415.

240 § 1.
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PAUL, t. VII, s.476; t. XI, s.391; Por. J. A. MURGUIA, Studia, s.318.
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ksi¹¿kowych bez pozwolenia prze³o¿onego306 . Ta ostatnia norma zosta³a równie¿
zapisana w Regu³ach Wspólnych drukowanych, domagaj¹c siê od pisz¹cego wyraŸnego pozwolenia genera³a, nie tylko na drukowanie, ale nawet na rozpoczêcie
przygotowywania merytorycznej treœci, jak równie¿ osobistego jej zatwierdzenia
przez prze³o¿onego generalnego307 . Takiemu obowi¹zkowi prawnemu podlegali konfratrzy we wszystkich pokoleniach i czasach formacji wincentyñskiej, czego œwiadectwem s¹ konstytucje z 1954 roku, które dok³adnie zachowa³y treœæ regu³ dla
wizytatora i Regu³ Wspólnych, wskazuj¹c dodatkowo na ówczesn¹ powszechn¹
dyscyplinê Koœcio³a w tej materii, wyra¿on¹ w przepisach obowi¹zuj¹cego prawa
kanonicznego308 . Obecnie prawo w³asne Zgromadzenia Misji w tej materii odsy³a do
prawa powszechnego, które stanowi, ¿e dla zachowania nieskazitelnoœci wiary i
obyczajów pasterze Koœcio³a, a wiêc ordynariusz miejsca zamieszkania autora lub
w³asny ordynariusz miejsca wydania ksi¹¿ki, posiadaj¹ prawo wyra¿enia zgody na
dokonanie publikacji309 . Natomiast cz³onkowie instytutów zakonnych, aby mogli
wydawaæ ksi¹¿ki teologiczne, potrzebuj¹ dodatkowo zezwolenia od swojego wy¿szego prze³o¿onego310 . Tak wiêc wymagania prawne w tej kwestii zosta³y zachowane, staj¹c siê Ÿród³em wiernoœci i jednoœci dla nauki Koœcio³a.
Natomiast jeœli chodzi³o o kwestiê oceny indywidualnych zdolnoœci konfratrów
studiuj¹cych i podejmuj¹cych zlecone zadania, to wskazania regu³ dla wizytatora
uleg³y póŸniej ewolucji. Podstawow¹ przyczyn¹ by³ rozwój wspólnot i dzie³, jak
równie¿ potrzeba ustanowienia odpowiedzialnych za szczegó³ow¹ formacjê naukow¹ w danej prowincji. Wizytator nie by³ w stanie osobiœcie wszystkiego nadzorowaæ, st¹d powierza³ troskê o te sprawy prze³o¿onym miejscowym (superiorom) lub
mianowanym przez prze³o¿onego generalnego konfratrom, pracuj¹cym w dziele formacji kleryków i kap³anów. Mianowani przez prze³o¿onego formatorzy mieli zadbaæ
o harmonijne zdobywanie przez studentów koniecznej pobo¿noœci i wiedzy filozoficznej i teologicznej oraz pog³êbianie formacji po przyjêciu œwiêceñ kap³añskich311 .
Z racji zaanga¿owania Zgromadzenia Misji w dzie³o formacji duchowieñstwa na
wszystkich cz³onkach wspólnoty spoczywa³ obowi¹zek troski o osobist¹ i niecodzienn¹ œwiêtoœæ ¿ycia, jak równie¿ zdobycie nieprzeciêtnej wiedzy, uzdalniaj¹cej
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„Sub finem studiorum Generalem admonebit de cuiusque studentis talento, et quantum singuli
profecerint ei referet. Non permittet ut ullus ex nostris librum aliquem imprimat aut etiam componat
vel ex una in alteram linquam transferat sine Generalis facultate”. RV, s.63.
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Por. RWZM, V, 15.
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Por. KiRZM, 233; Por. CIC,

309

Por. KPK,
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Por. KZM, 123 § 1; Por. KPK,
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Por. KiRZM, 201-205; Por. CIC,
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Por. TAM¯E, 272.
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do tego pos³ugiwania312 . Mo¿liwoœæ dalszej specjalizacji i rozwoju naukowego mia³o zagwarantowaæ wskazanie, by profesorów i studentów w czasie trwania studiów
nie obarczaæ zajêciami, które by negatywnie wp³ywa³y na proces naukowego rozwoju313 . Równie¿ wizytator decydowa³ o skierowaniu zdolniejszych kleryków i kap³anów na studia specjalistyczne, celem pog³êbienia wiedzy i zdobycia stopni akademickich314 . Powy¿sze wskazania zosta³y zachowane w najnowszym prawie w³asnym Zgromadzenia Misji, w czêœci okreœlaj¹cej nastêpuj¹ce po sobie stadia procesu formacji wincentyñskiej oraz osób odpowiedzialnych za poszczególne jego
etapy. Obecnie litera prawa nie chce zniszczyæ osobowoœci i indywidualnoœci ka¿dego konfratra, dlatego aktualne konstytucje zobowi¹zuj¹ prze³o¿onego prowincji
do podjêcia dynamicznej troski o osobowy rozwój i aktywnoœæ poszczególnych
konfratrów315 , zaœ specjaliœci zatrudnieni w centrum formacyjnym maj¹ udzielaæ
pomocy konfratrom, podejmuj¹cym ró¿ne apostolaty w prowincji316 . Wizytator odpowiada równie¿ za aktualne przygotowanie konfratrów do skutecznej realizacji dzie³
pe³nionych przez prowincjê317 .
Nale¿y stwierdziæ, ¿e powierzona wizytatorowi troska o formacjê intelektualn¹, pastoraln¹ i duchow¹ oraz inspirowanie konfratrów w kwestii ich specjalistycznego przygotowania do wincentyñskiej pracy w prowincji, wskaza³a na prawid³owy
kierunek w rozwoju teologicznego pos³ugiwania w Koœciele na przestrzeni wieków.
Obecnie podjêcie studiów specjalistycznych sta³o siê prawdziw¹ koniecznoœci¹,
aby sprostaæ wymaganiom formacyjnym, które okreœla nauka prawna Koœcio³a318 .
e) Prawne przeniesienia cz³onków prowincji
Wizytator jako prawnie wyznaczony prze³o¿ony wy¿szy odpowiada³ przed prze³o¿onym generalnym za wiern¹ realizacjê celów apostolskich Zgromadzenia Misji w
swojej prowincji. Dlatego z chwil¹ rozpoczêcia urzêdowego pos³ugiwania we wspólnocie posiada³ stosowne uprawnienia do podejmowania kanonicznych decyzji. Od
w³aœciwego rozeznania potrzeb i jego kompetentnych decyzji zale¿a³a jakoœæ misjonarskiej pracy i dynamiczny rozwój charyzmatu Zgromadzenia Misji w poszczególnych domach wspólnoty. St¹d w toku podejmowania przez wizytatora stosownych decyzji personalnych w prowincji, w jego postawie z koniecznoœci musia³a
objawiæ siê stanowczoœæ, wiernoœæ charyzmatowi i wytrwa³oœæ, jak równie¿ pokora
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Por. TAM¯E, 197.

314

Por. TAM¯E, 198.

315

Por. KZM, 123 § 2.
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Por. SZM, 40-50.
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Por. TAM¯E, 69.2-3.
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Por. KPK,
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i ³agodnoœæ w okolicznoœciach, które buduj¹ wspólnotê bratersk¹ w Chrystusie319 .
Istotn¹ okolicznoœci¹ budowania trwa³ej wspólnoty braterskiej przez ka¿dego
prze³o¿onego by³ obowi¹zek jego rezydencji. Wincenty kieruj¹c siê praktyczn¹
m¹droœci¹ by³ przekonany, ¿e obecnoœæ prze³o¿onego w prowincji i w ka¿dym domu
Zgromadzenia Misji jest koniecznoœci¹, dlatego zdecydowanie zapisano w regu³ach, ¿e wizytator bez pozwolenia prze³o¿onego generalnego nie bêdzie przebywa³
poza terenem wyznaczonej mu prowincji, natomiast bez wyraŸnego pozwolenia
wizytatora prze³o¿eni misjonarskich domów nie bêd¹ przebywaæ poza nimi. Wyj¹tkiem mog¹ byæ sytuacje, kiedy superiorzy domów realizowaæ siê bêd¹ zlecon¹
misjê, albo przebywaæ bêd¹ w miejscach znajduj¹cych siê w pobli¿u ich domów, i w
takich okolicznoœciach nie by³o mo¿na szybko uzyskaæ stosownej odpowiedzi i
zgody ze strony prze³o¿onego generalnego lub wizytatora320 . Chodzi³o zatem o
osi¹gniêcie spójnoœci w dzia³aniu wszystkich prze³o¿onych, jak równie¿ o postawê
roztropnoœci w dzia³aniu konfratrów, warunkuj¹c¹ zachowanie równowagi w procesie podejmowania wa¿nych decyzji321 .
W tradycji prawnej Zgromadzenia Misji wizytator, choæ posiada³ jako prze³o¿ony wy¿szy zwyczajn¹ w³adzê w³asn¹, zawsze kierowa³ powierzon¹ sobie prowincj¹
zgodnie z prawem Zgromadzenia i w zale¿noœci od prze³o¿onego generalnego322 ,
który kanonicznie ustanawia³ go prze³o¿onym na okres do 12 lat323 i mianowa³ prze³o¿onych domów misjonarskich, czêsto ze wskazania wizytatora i jego rady324 .
Prze³o¿ony prowincji i superiorzy domów podlegali prawu o obowi¹zku rezydencji
wszystkich prze³o¿onych zakonnych, wynikaj¹cemu z duszpasterskich obowi¹zków oraz wskazañ zasad trydenckich i prawa kanonicznego325 . Równie¿ najnowsze dokumenty prawa w³asnego Zgromadzenia Misji zachowuj¹ w tej materii dyscyplinê kanoniczn¹ Koœcio³a326 , zgodnie z któr¹ prze³o¿eni powinni przebywaæ ka¿dy w swoim domu i bez mo¿liwoœci opuszczania go, poza wypadkami przewidzianymi we w³asnym prawie327 . Zatem nie by³o potrzeby powtarzaæ w prawie w³asnym
319

Por. KPK,
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„Non aberit a Provincia sibi assignata sine Generalis facultate, nec superiores particulares a Domibus suis extra casum Missionum sine Visitatoris licentia, nisi locus esset vicinior et responsum a
Generali aut Visitatore sat cito recipi non posset”. RV, s.70.

KAN.
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Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.361. Wincenty z przekonaniem wypowiedzia³, ¿e „cz³owiek roztropny dzia³a jak trzeba i kiedy trzeba dla osi¹gniêcia w³aœciwego celu”. TAM¯E, s.466.
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Por. KiRZM, 107.
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Por. TAM¯E, 108.
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Por. TAM¯E, 110 § 1.7.
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Por. CONC. TRID. Sess. XXV, De regularibus et monialibus, c. I, w: COD, s.776; Por. CIC, CAN. 508; Por.
F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t. 1, s.400-401, 639-641. Miejsce sta³ego pobytu wizytatora nie
mog³o byæ dowolnie zmieniane. Zgodê na zmianê tego miejsca musia³ wyraziæ prze³o¿ony generalny. Por. KiRZM, 112 § 1.
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Zgromadzenia o obowi¹zku i miejscu rezydencji prze³o¿onego prowincji i innych
prze³o¿onych.
Natomiast w przypadku zlecenia specjalnej misji prze³o¿ony wy¿szy nie tylko
udziela pozwolenia na urzêdowe opuszczenie prowincji lub domu, lecz tak¿e powinien wydaæ szczegó³owe dyrektywy zwi¹zane realizacj¹ zadania. Dlatego wizytator, zlecaj¹c komuœ wa¿n¹ misjê, powinien mo¿liwie najdok³adniej pisemnie przedstawiæ mu swoje instrukcje, dotycz¹ce sposobu realizacji tej misji oraz skorzystania z odpowiednich œrodków do osi¹gniêcia zamierzonego celu. W toku realizacji
powinien byæ listownie na bie¿¹co informowany o przebiegu misji i sam ma obowi¹zek nieustannego wspierania swego wys³annika przez udzielanie rad, podjêcie
modlitwy za niego oraz innymi wskazówkami, stosownie do okolicznoœci rozwoju
sprawy i oczekiwañ pos³anej osoby328 . Taka postawa dawa³a gwarancje osi¹gniêcia
pierwotnego a oczekiwanego zamys³u i owocnego przeprowadzenia negocjacji, czego
Wincenty osobiœcie doœwiadczy³ w okresie uzyskiwania apostolskiego zatwierdzenia dla swoich dzie³329 . Wizytator w kierowaniu prowincj¹ i w przygotowywaniu swoich decyzji powinien byæ otwarty na szczery i pe³ny dialog ze wszystkimi konfratrami, szukanie najlepszych dla wspólnoty rozwi¹zañ oraz swoich podw³adnych powinien obdarzaæ zaufaniem330 . Równie¿ obecnie prze³o¿ony prowincji, choæ posiada
wiêcej autonomii w kierowaniu cz¹stk¹ Zgromadzenia, powinien zadbaæ o czynny
wspó³udzia³ wszystkich konfratrów w ¿yciu i dzia³alnoœci apostolskiej prowincji,
widz¹c w nich braci, szanuj¹c godnoœæ ich osoby, podejmuj¹c ewangeliczny model
sprawowania w³adzy przez Chrystusowe pos³ugiwanie331 .
Decyzje prze³o¿onego zwi¹zane z prawnym przeniesieniem zakonnika do innej wspólnoty zawsze nale¿a³y do trudniejszych spraw urzêdu wizytatora. Dlatego
Wincenty à Paulo jako prze³o¿ony generalny zaleca³ w takich koniecznych okolicznoœciach skorzystanie z mo¿liwie najstosowniejszych œrodków, aby w pozostaj¹cych domownikach nie wzbudziæ stanu rozdra¿nienia b¹dŸ nieprzychylnego nasta-
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„Si quem missurus erit ad rem alicuius momenti gerendam, illum instruet ut plurimum in scripto tam
de modo agendi quam de mediis, quibus eum uti volet ad finem, quem in animo habet, et cum per
crebram literarum communicationem totius successus certior factus fuerit, ex eo loco ubi ipse
commoratur consilio et orationibus aliisque rationibus eum iuvabit ut persona et negotium postulaverint”. RV, s.70.
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Por. A. COPPO, La prima approvazione pontificia della Missione nel 1627, w: AI 1972, s.222-242;
TEN¯E, Le due suppliche del 1628 per l’erezione dell’ Instituto in Congregazione della Missione di
diritto pontificio non accolte dalla Sacra Congregatione, w: AI 1973, s.37-73; L. MEZZADRI – J.M.
ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. 1, s. 59-69; Por. W. WENZ, Prawo-teologiczne elementy
charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (16171655), s.152-165.
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Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.59, 361. Wincenty pisa³ do prze³o¿onego: „Twoim podstawowym
obowi¹zkiem jest ogólny zarz¹d wspólnot¹ domow¹. Musisz czuwaæ i czyniæ wszystko, aby panowa³
w niej nale¿yty porz¹dek”. TAM¯E, t. VII, s.441; Por. KiRZM, 110 § 1.12; Por. J.M. ROMAN, Œwiêty
Wincenty à Paulo. Biografia, s.348-349.
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wienia, lecz zachowaæ w nich stan ogólnej ¿yczliwoœci dla realizowanych decyzji332 . Choæ prawodawca bezpoœrednio nic nie mówi o osobie przenoszonego konfratra, to jednak istot¹ powy¿szego scenariusza dzia³añ by³o najpierw dobre usposobienie zainteresowanego, by nie powodowa³ zamieszania wokó³ swojej osoby
oraz z pokor¹ realizowa³ zamierzenie i wolê prze³o¿onego, w mi³oœci spe³niaj¹c
akty pos³uszeñstwa333 . Z prawa w³asnego Zgromadzenia Misji jednoznacznie wynika³o, ¿e wizytator posiada³ wystarczaj¹ce uprawnienia kanoniczne do przenoszenia konfratrów, choæ w praktyce by³ bardziej inspiratorem dokonywania takich zmian
personalnych w obsadzie domów swojej prowincji, by zrealizowaæ sw¹ konstytucyjn¹ troskê o jakoœæ koniecznej liczby cz³onków w danej wspólnocie, maj¹c zawsze
na uwadze rozwój i dobro Zgromadzenia334 . W sprawie przeniesienia superiora domu
musia³ skontaktowaæ siê z prze³o¿onym generalnym, który zachowywa³ w³adzê
mianowania i odwo³ywania tych prze³o¿onych na wniosek wizytatora335 . Konfrater
otrzymuj¹c polecenie przeniesienia siê do innego domu Zgromadzenia powinien
zrealizowaæ tê decyzjê w duchu pos³uszeñstwa, zachowuj¹c wewnêtrzne przekonanie, i¿ jest to g³os samego Chrystusa, który wzywa do przyjêcia postawy ewangelicznego radykalizmu336 . Istota ducha pos³uszeñstwa w materii dokonywania kanonicznego przeniesienia cz³onków prowincji i uprawnieñ wizytatora zosta³a zachowana we wspó³czesnym prawie w³asnym Zgromadzenia Misji, pozytywnie jednak
akcentuj¹c zasady chrzeœcijañskiego personalizmu. W zwi¹zku z tym spe³nianie
pos³ugi misjonarskiej w ka¿dym domu prowincji powinno odzwierciedlaæ troskê wizytatora o osobowy rozwój i aktywnoœæ konfratrów, zaanga¿owanych w Koœciele
zgodnie z celami Zgromadzenia337 . Decyzja prze³o¿onego prowincji o skierowaniu
konfratra do konkretnego domu Zgromadzenia powinna byæ podjêta po wys³uchaniu
zdania swojej rady, jak równie¿ po konsultacjach z zainteresowan¹ osob¹. W przypadkach nagl¹cych wizytator mo¿e o dokonanej zmianie póŸniej powiadomiæ swoj¹
radê, natomiast nie mo¿e zrezygnowaæ z rozmowy i uzgodnieñ z konfratrem, który
ma zostaæ przeniesiony338 . Tak¿e zabezpieczeniu dobra Zgromadzenia oraz integralnego rozwoju wszystkich cz³onków prowincji oraz pe³nionych dzie³ powinna tak¿e sprzyjaæ i s³u¿yæ decyzja wizytatora o nominacji na urz¹d superiora domu i
prze³o¿onego regionalnego339 . Zgodnie z tradycj¹ wincentyñsk¹ w ka¿dej wspólno332

„Cum aliquem in aliam domum transferri oportebit, iis mediis quoad fieri poterit utetur ut ii, a
quibus evocabitur, potius benevoli omnino maneant quam offensi vel male affecti”. RV, s.70-71.
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334

Por. KiRZM, 110 § 1.11-12.

335

Por. TAM¯E, 110 § 1.7.

336

Por. SAINT VINCENT

337

Por. KZM, 123 § 2.

338

Por. SZM, 69.3; Por. NPPZM,136.

339

Por. KZM, 125.4-5.

DE

DE

PAUL, t. XI, s.691.

PAUL, t. XI, s.119, 241; Por. KiRZM, 184.
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cie prze³o¿eni i podw³adni s¹ w równej mierze odpowiedzialni za pe³nienie we wszystkim woli Bo¿ej, co pozwala sprawowaæ w³adzê i byæ rz¹dzonym w œwietle wiary i
mi³oœci340 , prze¿ywaæ wspó³odpowiedzialnoœæ w braterstwie za realizowanie istoty
dzie³ Zgromadzenia i zachowywaæ w personalnych relacjach we wspólnocie wzajemny szacunek dla godnoœci ludzkiej341 . Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e konfrater przeniesiony do nowego domu uzyskuje kanoniczn¹ przynale¿noœæ na mocy dekretu
lub skierowania wydanego przez jego prawowitego prze³o¿onego, a wiêc wizytatora342 .
Dokonywanie kanonicznych przenosin nie wyczerpuje siê wy³¹cznie w granicach konkretnej prowincji. Od pocz¹tku w Zgromadzeniu Misji pojawi³a siê mo¿liwoœæ podjêcia pracy apostolskiej w domu innej prowincji. Jednak¿e sfinalizowanie
tej sprawy wi¹za³o siê z podjêciem koniecznych dzia³añ prawnych. Wizytator nie
móg³ samodzielnie podj¹æ decyzji o skierowaniu konfratra do pracy poza granice
swojej prowincji, nawet dla wykonania prac misyjnych, b¹dŸ zrealizowania zleconego zadania. Prze³o¿ony prowincji na wydanie prawnie wa¿nego skierowania musia³
uzyskaæ zgodê prze³o¿onego generalnego lub osi¹gn¹æ zgodne porozumienie w tej
sprawie z wizytatorem prowincji przeznaczenia. W Zgromadzeniu Misji od pocz¹tku przestrzegano regu³y, i¿ kanoniczne przeniesienia konfratrów do prowincji pozaeuropejskich lub europejskich mog¹ siê dokonywaæ wy³¹cznie za wyraŸnym pozwoleniem prze³o¿onego generalnego343 . Potwierdzaj¹ to przepisy nam wspó³czesne344 i najnowsze prawo w³asne misjonarskiej wspólnoty345 . Chocia¿ nienaruszona zostaje zawsze w³adza prze³o¿onego generalnego, to wed³ug przyjêtych norm,
aby konfrater móg³ opuœciæ prowincjê pochodzenia i przenieœæ siê do prowincji przeznaczenia zwyczajnie wystarcza wzajemne porozumienie zawarte pomiêdzy kompetentnymi wy¿szymi prze³o¿onymi, a wiêc wizytatorami, obowi¹zkowo po wys³uchaniu zdania zainteresowanego konfratra. W przypadku sprzeciwu z jego strony
kanoniczne przeniesienie do prowincji przeznaczenia nie mo¿e siê dokonaæ bez
aprobaty ze strony prze³o¿onego generalnego346 . Skierowanie prawne do prowincji
340

Por. RWZM, V, 2.

341

Por. NPPZM, 134.

342

Por. SZM, 34; Por. J. KA£OWSKI, ¯ycie braterskie we wspólnocie, s.191-195; Por. E. GAMBARI, ¯ycie
zakonne po Soborze Watykañskim II, s.479-483.

343

„Neminem extra suam Provinciam mittet, nec etiam missionum aut alicuius negotii causa aut nisi
ei constaret de Generalis voluntate vel conveniret cum Visitatore illius Provinciae, ad quam mittere
aliquem voluerit, ad Provincias tamen extra Europam et intra ipsam hae mutationes sine facultate
Generalis non fient”. RV, s.71.

344

„Prze³o¿ony generalny ma prawo, dla s³usznej przyczyny, przenosiæ cz³onków z jednej prowincji do
drugiej, z jednego domu do drugiego oraz zak³adaæ, z wa¿nej przyczyny, domy jednej prowincji na
terytorium drugiej, za zgod¹ swej rady i po wys³uchaniu zdania zainteresowanych Wizytatorów”.
KiRZM, 19.

345

Por. KZM, 65-67; Por. SZM, 28-34.

346

Por. KZM, 65; Por. SZM, 29 § 2; 30.
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przeznaczenia mo¿e nast¹piæ na czas nieokreœlony lub okreœlony. W tym drugim
przypadku po up³ywie wskazanego czasu konfrater prawnie odzyskuje przynale¿noœæ do prowincji pochodzenia. Okres skierowania mo¿e zostaæ przed³u¿ony przez
urzêduj¹cych prze³o¿onych, którzy musz¹ wys³uchaæ zdania zainteresowanego
konfratra. Z ka¿dego przeniesienia nale¿y sporz¹dziæ dokumenty prawne, przechowuj¹c je w archiwum zainteresowanych prowincji. Wizytator konfratra prowincji pochodzenia ma równie¿ obowi¹zek powiadomienia w³adz Zgromadzenia o jego przeniesieniu i nowej przynale¿noœci kanonicznej347 .
W prezentowanym zbiorze regu³ szczegó³owych dla wizytatora interesuj¹ca
jest norma zabezpieczaj¹ca korzystanie konfratrów, w razie œmierci poprzednika, z
prawa bezpoœredniego uczestniczenia w procedurze wyboru prze³o¿onego generalnego. Dlatego w takich okolicznoœciach wizytator nie powinien wysy³aæ daleko poza
prowincjê nikogo, kto posiada³ prawo wyboru nowego prze³o¿onego generalnego,
zw³aszcza przed odbyciem siê konwokacji i konwentu prowincjalnego. Jedynie nagl¹ce okolicznoœci w rzeczonej sprawie mog¹ wp³yn¹æ na decyzjê wys³ania kogoœ
przez prze³o¿onego prowincji, którego w tej kwestii w wiêkszoœci powinni poprzeæ
obraduj¹cy cz³onkowie jego rady prowincjalnej348 . Prawodawca na wypadek œmierci
genera³a chcia³ zagwarantowaæ uprawnionym konfratrom mo¿liwoœæ korzystania z
czynnego prawa wyboru, jak równie¿ pragn¹³ wykluczyæ jak¹kolwiek okolicznoœæ
manipulacji w podjêciu procedury wyborczej. W Zgromadzeniu Misji z szacunkiem
zachowywano przepisan¹ co do wa¿noœci procedurê, dotycz¹c¹ wyboru prze³o¿onego generalnego, a tak¿e delegatów na konwent prowincjalny czy te¿ generalny349 . Procedura wyborcza delegatów i urzêdników okreœlona regu³ami prawa powszechnego350 i aktualnym prawem w³asnym Zgromadzenia nie budzi zastrze¿eñ.
Œwiadczy o wspó³odpowiedzialnoœci misjonarzy za duchow¹ to¿samoœæ i apostolsk¹ ¿ywotnoœæ Zgromadzenia351 .
Wizytator troszcz¹c siê o dyscyplinê kanoniczn¹ w swojej prowincji, zw³aszcza o poprawnoœæ relacji miêdzy prze³o¿onymi i podw³adnymi, jak równie¿ o jakoœæ
pracy w poszczególnych domach Zgromadzenia, wysy³aj¹c wiêksz¹ liczbê konfratrów do pracy w terenach odleg³ych powinien tego, którego darzy najwiêkszym

347

Por. TAM¯E, 32-33.

348

„Post obitum Generalis nullum ex iis, quibus Ius suffragii inest, procul extra provinciam mittet ante
convocationem et Congregationem Provincionalem nisi res aliqua urgens id postularet et maior
pars consultorum ipsius talem mittendum fore iudicaret”. RV, s.71.

349

„Wybranym mo¿e byæ ka¿dy kap³an prowincji, który: 1. Prze¿y³ w Zgromadzeniu szeœæ lat od z³o¿enia œlubów czasowych i ukoñczy³ pe³ne studia teologiczne; warunki te s¹ wymagane do wa¿noœci
wyboru; 2. Posiada nieprzeciêtn¹ znajomoœæ i doœwiadczenie w sprawach i funkcjach naszego
Zgromadzenia; 3. Ma gor¹ce pragnienie i zapa³ rozwijania ducha naszego; 4. Wiernie zachowuje
Konstytucje i Regu³y; 5. Odznacza siê roztropnoœci¹ w s¹dzeniu i dzia³aniu”. KiRZM, 98.1-5.

350

Por. KPK,

351

Por. KZM, 135.

KAN.

164-179.
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zaufaniem mianowaæ prefektem wspólnoty b¹dŸ jej rzeczywistym prze³o¿onym.
Wydatki materialne zwi¹zane z wyjazdem cz³onków grupy udaj¹cych siê do pracy
za granicê poniesie wspólnota domowa, na rzecz której wyjazd jest podejmowany.
Gdyby w tej sprawie pojawi³y siê jakieœ w¹tpliwoœci, to rozstrzygnie je prze³o¿ony
generalny352 . Koniecznoœæ wyznaczenia prze³o¿onego danej wspólnoty misjonarskiej, jak równie¿ jasne wskazanie na Ÿród³o finansowania poszczególnych prac
apostolskich tej¿e grupy, wynika³o z odpowiedzialnoœci za nale¿yty kszta³t formacji
wincentyñskiej oraz zabezpieczenie œrodków do godziwego ¿ycia w czasie realizacji zleconego zadania. Takie rozwi¹zanie ma niew¹tpliwie swoje Ÿród³o w pierwotnej
tradycji Zgromadzenia Misji i prawnych zobowi¹zaniach powstaj¹cego wincentyñskiego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, a dotycz¹cych np. prowadzenia misji
ludowych i innych zadañ353 . Jeszcze po trzystu latach w prawie w³asnym Zgromadzenie deklarowa³o, ¿e wszystkie pos³ugi duchowe kap³ani wspólnoty bêd¹ w miarê
mo¿noœci sprawowaæ za darmo, jednak wówczas wolno by³o misjonarzom przyj¹æ
zaofiarowane przez proboszcza mieszkanie i po¿ywienie. Gdyby proboszczowie
dobrowolnie coœ ofiarowali dla Zgromadzenia jako wynagrodzenie z racji prowadzonych prac, wówczas mo¿na by³o wspomniany dar przyj¹æ i przekazaæ go superiorowi domu jako ja³mu¿nê na zaspokojenie potrzeb Zgromadzenia354 . Równie¿ obecnie w kwestii materialnego utrzymania Zgromadzenie z pietyzmem pielêgnuje tradycjê, zgodnie z któr¹ wszystko co jest konieczne do utrzymania i osobowego
rozwoju konfratrów i prowadzenia dzie³ apostolskich, powinno przede wszystkim
pochodziæ z osobistej pracy i wysi³ku wszystkich cz³onków prowincji, tak by prze¿ywaæ prawdziw¹ wspólnotê dóbr i œwiadczyæ sobie wzajemn¹ bratersk¹ pomoc355 .
•ród³em dóbr materialnych wspólnoty jest przede wszystkim praca konfratrów oraz
dobra godziwie pozyskane356 , przy zachowaniu woli ofiarodawców odnoœnie intencji
przekazania i u¿ytkowania357 . W tradycji wincentyñskiej dóbr materialnych nie stawiano nigdy na poczesnym miejscu, jednak¿e ju¿ wtedy zachowywano wewnêtrzne przekonanie, ¿e dobra doczesne s¹ wprost konieczne dla postêpu osobowego
cz³owieka358 .
352

„Plures e nostris missurus in locum longinquiorem unum illorum cui maxime confidet constituet
praefectum aut superiorem aliorum. Impensas peregre proficiscentium faciet domus illa ad cuius
utilitatem iter conficietur; quodsi in hoc aliquod dubium nasceretur, id Superior Generalis decidet”.
RV, s.71.

353

Por. L. MEZZADRI, La Congregazione della Missione di san Vincenzo Depaul e le missioni popolari,
w: Vincentiana 31(1987), s.153-201; TEN¯E, Misje ludowe, s.503-522; Por. A. ARREGUI, Misje ludowe
wczoraj i dziœ, s.522-530.

354

Por. KiRZM, 257.

355

Por. KZM, 32 § 2, 33; Por. NPPZM, 149.

356

Por. KZM, 150 § 2.

357

Por. SZM, 107 § 5.

358

SOBÓR WATYKAÑSKI II, Dekret o pos³udze i ¿yciu kap³anów Presbyterorum ordinis z dnia 7 grudnia 1965
r., nr 17, w: SWIIKDD, s.511; Por. NPPZM, 148.
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W zakoñczeniu regu³ dotycz¹cych pos³ugiwania wizytatora podczas kanonicznych przenoszeñ konfratrów zobowi¹zano prze³o¿onego prowincji, aby nowemu
superiorowi danego konfratra udzieli³ o nim potrzebnych informacji, potrzebnych do
poznania jego osoby i okazania wsparcia. Przeniesienie do nowego domu Zgromadzenia dokonywa³o siê na podstawie pisemnego skierowania359 , czego od zakonników wymaga³y ju¿ trydenckie regu³y360 . Obecnie w tej materii nie dokonano wiêkszych zmian, bowiem kanoniczne przeniesienie konfratra poprzedza dialog prze³o¿onego z zainteresowanym, jak równie¿ komunikacja personalna z prze³o¿onymi i
rad¹ wizytatora361 .
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e sprawowanie urzêdu wizytatora w zakresie prawnych
zmian personalnych we wspólnotach misjonarskich jest trudnym i odpowiedzialnym dzia³aniem. Prze³o¿ony prowincji podejmuj¹c je powinien posiadaæ szczególn¹ wolê zachowania i realizacji to¿samoœci Zgromadzenia, charakteru domu, jak
równie¿ troskê o sta³y rozwój duchowy i osobowy powierzonych mu konfratrów.
Regu³y okreœlaj¹ce sposób realizacji tego dzia³ania, a spisane dla wizytatora z woli
œw. Wincentego, da³y prawid³owy impuls do ewolucji urzêdu i pos³ugiwania prze³o¿onego prowincji w kierunku podstawowych zasad personalizmu chrzeœcijañskiego. Z zaprezentowanych tekstów wynika, ¿e dla prze³o¿onego powinno siê liczyæ
nie tylko dobro ubogich, do których posy³a konfratra, ale równie¿ stworzenie konfratrowi, skierowanemu moc¹ prawnego dekretu, œrodowiska jego wszechstronnego
osobowego rozwoju362 .
f) Permanentna troska o ubogich
Tradycja wincentyñska nigdy nie prze¿ywa³a najmniejszego konfliktu miêdzy
stanem doskona³ej duchowoœci cz³owieka a jego faktycznym ubóstwem, nêdz¹
materialn¹ i duchow¹. Wincenty à Paulo rozezna³ koniecznoœæ erygowania wszystkich swoich dzie³ apostolskich jako warunek skutecznego pos³ugiwania ubogim, by
oni w sposób dramatyczny nie opuszczali Koœcio³a, w którym opisywano pojêcie
ubóstwa duchowego, lecz zapomniano na jakiœ czas o ubogich i s³u¿eniu ubogim,

359

„Cum aliquem ab uno loco ad alium transferet superiori, ad quem talis mittendus erit, tantam de
ipso notitiam dabit, quanta ad eum cognoscendum et iuvandum necessaria erit, et neminem de
loco ad alium mittet sine literis patentibus”. RV, s.71.

360

Sobór wymaga³, aby w wystawionym dekrecie udzielono wa¿nego pozwolenia na czasowe opuszczenie klasztoru przez zakonnika. Fakt wezwania lub wys³ania zakonnika do innego klasztoru powinno zostaæ potwierdzone pisemnie przez wystawienie stosownego dokumentu. Jeœliby ujawniono
fakt, i¿ zakonnik opuœci³ klasztor bez pisemnego zezwolenia, móg³ zostaæ ukarany jako „zdrajca
swego instytutu”. Por. CONC. TRID. Sess. XXV, De regularibus et monialibus, c. IV, w: COD, s.777.

361

Por. KZM, 123 § 2; Por. SZM, 69.3; Por. NPPZM, 136.

362

„Prze³o¿eni /.../ niech staraj¹ siê zaradziæ odpowiednio ich potrzebom, niech troszcz¹ siê o chorych
i odwiedzaj¹ ich, niech poskramiaj¹ niespokojnych, pocieszaj¹ ma³odusznych i bêd¹ dla wszystkich
cierpliwi”. KPK, KAN. 619.
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¿ywo obecnych w samej Ewangelii363 . Wincenty stara³ siê w tej materii dok³adnie
korzystaæ z inspiracji biblijnych oraz z najlepszych okresów historii Koœcio³a, integralnie ³¹cz¹c samych ubogich z pos³ugiwaniem ubogim. Chc¹c zachowaæ wiernoœæ charyzmatowi œw. Wincentego à Paulo samo pojêcie troski czy s³u¿by nale¿y
jednoznacznie uto¿samiaæ z podjêciem wszechstronnej s³u¿by ludziom ubogim,
tak w zakresie duchowym jak i materialnym364 . Dlatego regu³y dla wizytatora okreœlaj¹ce jego dzia³ania w zakresie zwyczajnego wspierania bliŸnich potrzebuj¹cych
dotykaj¹ wielu osób i dziedzin ¿ycia w Zgromadzeniu Misji.
Prze³o¿ony prowincji, oceniaj¹c pod koniec seminaryjnej formacji kondycjê
osobow¹ konfratrów, powinien w³aœciwie rozeznaæ komu z cz³onków Zgromadzenia
Misji powierzyæ w domu misjonarskim lub poza nim okreœlone prace apostolskie i
na jak d³ugo. Istotne dla wizytatora by³o podjêcie decyzji o skierowaniu kogoœ do
g³oszenia misji ludowych. Swoje propozycje dotycz¹ce mo¿liwoœci podjêcia przez
konfratrów szczegó³owych prac powinien przed³o¿yæ prze³o¿onemu generalnemu,
aby ten w najw³aœciwszym czasie zadecydowa³ o przygotowaniu konfratrów do podjêcia ró¿nego rodzaju pos³ugiwania365 . Misjonarze bowiem ka¿d¹ formê kap³añskiej
czy braterskiej s³u¿by powinni akceptowaæ ze wzglêdu na ubogich, którzy nieustannie
s¹ autentycznym obrazem cierpi¹cego Pana i Mistrza i najprawdziwsz¹ racj¹ istnienia dla stowarzyszenia wincentyñskiego366 . Fachowe przygotowanie do s³u¿by
na rzecz ubogich by³o ju¿ istotn¹ cz¹stk¹ seminaryjnej formacji m³odych konfratrów. Oprócz dyscyplin filozoficzno-teologicznych musieli odbyæ cykle wyk³adów o
sposobach wykonywania zajêæ w Zgromadzeniu Misji, zw³aszcza misji ludowych,
katechetycznego przekazu prawd wiary, s³uchania spowiedzi œwiêtej, jak równie¿
odwiedzania chorych i zaopatrywania umieraj¹cych367 . Studia w programie wincentyñskiej formacji mia³y odpowiednio przygotowaæ do nale¿ytego wykonywania zajêæ misjonarskich368 . Najnowsze konstytucje wskazuj¹ na indywidualne i zró¿nicowane mo¿liwoœci ka¿dego konfratra, który podejmuj¹c pracê w dzie³ach apostolskich wed³ug nauki, zamierzeñ i wskazañ œw. Wincentego à Paulo realizuje swoje
powo³anie369 , ukierunkowane na pos³ugê s³owa Bo¿ego i pe³nienie dzie³ mi³osier-

363

„Czemu sprawiacie przykroœæ tej kobiecie? Dobry uczynek spe³ni³a wzglêdem Mnie. Albowiem
zawsze ubogich macie u siebie, lecz Mnie nie zawsze macie”. MT 26,10-11; Por. V. CODINA, Seguir
a Jesus hoy, s.17-18; Por. C. FERNANDEZ, Ubodzy, s.347-348.

364

Por. RC z RS, s.14-16; Por. RWZM, VI,1-4.

365

„Intelliget praesertim sub finem studiorum qui ex nostris et quousque et quibus functionibus Congregationis domi et foris maxime in missionibus applicari debeant, eosque superiori designabit ut in
eius modi ministeriis illos suo tempore exerceri curet”. RV, s.68.

366

Por. A. ORCAJO, Œwiêty Wincenty à Paulo. Studium duchowoœci, s.158.

367

Por. KiRZM, 195 § 3.

368

Por. TAM¯E, 199 § 2.

369

Por. KZM, 51.
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dzia wzglêdem ubogich370 . Prze³o¿ony prowincji nadal odpowiada za w³aœciwe rozeznanie dotycz¹ce osobistych zdolnoœci ka¿dego konfratra, bowiem od tego zale¿¹ jego kanoniczne decyzje i okazanie w³aœciwej troski wizytatora, istotnie warunkuj¹cej osobowy rozwój i misjonarsk¹ aktywnoœæ poszczególnych konfratrów371 .
Tylko w takich okolicznoœciach mog¹ pomna¿aæ dobro wspólne, a przez swoje
zaanga¿owanie zrealizowaæ obowi¹zek strze¿enia i powiêkszenia dziedzictwa ubogich, a wiêc dóbr, które nale¿y wy³¹cznie wykorzystaæ w pos³ugiwaniu potrzebuj¹cym372 .
Nastêpne regu³y zobowi¹zywa³y wizytatora do troski o wiernoœæ liturgii Koœcio³a. Dlatego powinien zadbaæ, by misjonarze celebrowali wszystkie czynnoœci
liturgiczne Mszy œwiêtej i udzielali innych sakramentów zgodnie z obrz¹dkiem i
praktyk¹ Koœcio³a katolickiego, jak równie¿, by g³osz¹cy S³owo Bo¿e i katechizuj¹cy ubogich z upodobaniem korzystali ze stylu i „ma³ej metody” Zgromadzenia Misji.
Natomiast tych, którzy nie chcieli realizowaæ powy¿szych zaleceñ nale¿a³o przeznaczyæ do innych pos³ug373 . Wincentyñska s³u¿ba ubogim od pocz¹tku by³a wa¿nym elementem pracy Zgromadzenia Misji, ale w integralnej ³¹cznoœci ze wspólnot¹ ca³ego Koœcio³a. St¹d Wincenty wymaga³ od wszystkich kap³anów Zgromadzenia ca³kowitej wiernoœci wobec prawa liturgicznego i obowi¹zuj¹cej dyscypliny eklezjalnej, jako osobistego œwiadectwa g³êbokiego ¿ycia wewnêtrznego i œwiadomoœci
uczestniczenia w kap³añstwie Chrystusa374 . Wincenty uwa¿a³, ¿e celebracja œwiêtych obrzêdów budzi³a u wiernych uczucia prawdziwej pobo¿noœci i zawsze sk³ania³a do pokornego uznania najwy¿szego majestatu Boga i Jego suwerennoœci oraz
g³êbszej adoracji i kontemplacji sprawowanego misterium375 . W tradycji misjonarskiej zawsze by³ obecny szacunek dla liturgii i celebrowanej rzeczywistoœci. Sprawowanie kultu religijnego zobowi¹zywa³o konfratrów do z³o¿enia œwiadectwa wiary i
godnego czerpania ze Ÿród³a ¿ycia376 . Najw³aœciwszym miejscem i czasem œwiadczenia by³y misje ludowe, w czasie których nale¿a³o pobudzaæ wiernych do godnego i czêstego korzystania z sakramentów œwiêtych, s³uchania S³owa Bo¿ego i
370

Por. TAM¯E, 87 § 2.

371

Por. T AM ¯E, 123 § 2. Temu maj¹ s³u¿yæ celowe adaptacje w ogólnym programie formacyjnym
uchwalanym przez Konferencje Episkopatu. Adaptacja powinna zawieraæ wszystko, co stanowi o
charakterze misjonarskiego powo³ania. Por. NPPZM, 38.

372

Por. TAM¯E, 62.

373

„Curabit ut iuxta ritum et usum Romanae ecclesiae et missae celebrentur et alia sacramenta
administrentur, et ut nostri Predicatores et Cathechistae stylus et methodam Congregationis sequantur, sintque uniformes; si quis autem ad hanc regulam non se accommodaret, illum aliis ministeriis occupabit”. RV, s.68-69.

374

Zachêta Wincentego do wiernoœci przepisom obrzêdowym Koœcio³a i pobo¿nego ich wype³nienia
mia³a sk³oniæ wiernych do adoracji misterium Chrystusa, obecnego w sprawowanej czynnoœci. Por.
J.M. MUNETA, S. Vicente de Paul, animador del culto, s.18; Por. M. BURGUETE, Liturgia, s.418.

375

Por. SAINT VINCENT

376

Por. KiRZM, 235 § 1.
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uczestniczenia w spotkaniach katechetycznych377 . G³osz¹cych kazania i katechizuj¹cych zobowi¹zano, by czynili to zgodnie z wymaganiami „ma³ej metody”, a
wiêc w sposób prosty i zawsze dostosowany do zdolnoœci s³uchaj¹cych, równie¿ i
z tej racji, ¿e Bóg pragnie z nimi rozmawiaæ przez usta przepowiadaj¹cych378 . Z
wymagañ tego dziedzictwa Zgromadzenie Misji nie zrezygnowa³o w ca³ej swej historii. Dlatego w najnowszym prawie fundamentalnym zapisano zdecydowane poparcie dla rozwoju misji ludowych, dokonuj¹c odnowy i trwalszego budowania wspólnoty chrzeœcijañskiej, jednocz¹c wokó³ tego dzie³a wszystkich duchownych i œwieckich379 . Dzie³o misji i rekolekcji parafialnych jest nadal szczególnym zadaniem,
realizowanym wiernie wed³ug tradycji Zgromadzenia, przy zaanga¿owaniu do tego
konfratrów odpowiednio uzdolnionych i przygotowanych, jak równie¿ tych, którzy
na co dzieñ pracuj¹ w innych dziedzinach apostolstwa. W Prowincji Polskiej szczególnie nad rozwojem i aktualizacj¹ tego dzie³a czuwa specjalnie mianowany dyrektor misji380 .
Permanentna troska wizytatora o ubogich mia³a przejawiaæ siê równie¿ w tym,
by spowiednicy, kaznodzieje i katecheci pos³uguj¹cy ludowi w czasie misji i prac
apostolskich, byli dobrze przygotowani do swoich zadañ i w³aœciwie wype³niali zobowi¹zania i powinnoœci wynikaj¹ce z pe³nionej pos³ugi. W zamian za dzia³alnoœæ
misyjn¹ nie powinni przyjmowaæ ¿adnej zap³aty materialnej ani innych darów. Wizytator jako prze³o¿ony wy¿szy mia³ tak¿e czuwaæ, by pos³uguj¹cy roztropnie korzystali z udzielonych przywilejów apostolskich381 . Prze³o¿ony prowincji z urzêdu
czuwa³ nad w³aœciwym przygotowaniem konfratrów do podjêcia pos³ugi kaznodziei,
spowiednika czy katechety misyjnego. Do tej pracy wyznacza³ sprawdzonych misjonarzy, zw³aszcza kiedy Zgromadzenie podejmowa³o siê dzie³a formacji kap³anów w seminariach diecezjalnych, odpowiadaj¹c na liczne proœby kierowane przez
biskupów ordynariuszy382 . Rzetelne wype³nienie zleconej misji nale¿a³o tak¿e do
istoty troski Zgromadzenia Misji o ubogich, którzy póŸniej korzystali z kap³añskiej
pracy ksiê¿y bêd¹cych wczeœniej w wincentyñskiej szkole formacji. Natomiast w
czasie g³oszenia misji ludowych odpowiedzialnoœæ za pos³uguj¹cych przejmowa³
377

Por. TAM¯E, 238 § 1.

378

Por. TAM¯E, 271 § 1-3. Zasady „ma³ej metody” zosta³y pisemnie opracowane przez nastêpcê œw.
Wincentego à Paulo, ks. Almeras. Tekst zosta³ przes³any do domów Zgromadzenia Misji 31 XII 1666
roku. Por. T. OLSZAÑSKI, Wk³ad œw. Wincentego à Paulo w odnowê przepowiadania, w: W nurcie
zagadnieñ posoborowych, t. 15, Kontemplacja i dzia³anie, s.255; Por. J. M ORYTO, Konferencje
duchowe œwiêtego Wincentego à Paulo w œwietle jego „Ma³ej Metody” homiletycznej, (mps), s.5-59.

379

Por. KZM, 14-15.

380

Por. NPPZM, 105-111.

381

„Providebit ut confessarii, Predicatores et Cathechistae ad sua officia idonei sint suasque regulas
bene observent, praesertim ut nihil pro functionibus missionis in retributionem aut munus accipiant
curabitque ut privilegiis apostolicis prudenter utantur”. RV, s.69.

382

Por. KiRZM, 272 § 1.
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mianowany dyrektor misji, który móg³ podj¹æ decyzjê o czasowej zmianie kaznodziejów i nauczaj¹cych, zastêpuj¹c ich innymi konfratrami, powiadamiaj¹c o tym
prze³o¿onego prowincji383 . Od samego pocz¹tku misyjnego pos³ugiwania prze³o¿eni prowincji Zgromadzenia Misji prosili w³aœciwych biskupów o upowa¿nienie kanoniczne do g³oszenia S³owa Bo¿ego i s³uchania spowiedzi œw. na ich terenie, gdzie
realizowano w czasie misji duszpasterskie wskazania proboszcza parafii, korzystaj¹c z jego b³ogos³awieñstwa384 . Równie¿ dzisiaj Zgromadzenie Misji z szacunkiem odnosi siê do zachowania poprawnych relacji kanonicznych, wynikaj¹cych z
porz¹dku prawnego Koœcio³a odnoœnie biskupów diecezjalnych i proboszczów, prowadz¹c misje, rekolekcje parafialne, podejmuj¹c siê formacji seminaryjnej i kap³añskiej czy te¿ inicjuj¹c grupy parafialnych œwieckich pracowników385 . Nie mog¹ równie¿ ¿¹daæ specjalnej zap³aty, kieruj¹c siê zasadami ewangelicznej sprawiedliwoœci i katolickiej nauki spo³ecznej, które równie¿ bior¹ w opiekê robotnika winnicy
Pañskiej386 .
Znamiennym rysem wincentyñskiej troski o pos³ugiwanie ubogim mia³o byæ
sta³e czuwanie wizytatora nad dzie³em formacji diecezjalnych i misjonarskich kandydatów do kap³añstwa, jak równie¿ skromnoœæ w wyposa¿aniu kaplic i koœcio³ów
Zgromadzenia w paramenty liturgiczne i korzystanie z nich w czasie liturgicznej
celebracji. Dlatego w miejscach, gdzie znajdowa³y siê dwa domy misjonarskie wizytator powinien zarz¹dziæ, by jeden z nich zosta³ przeznaczony na miejsce formacji duchowej kap³anów i kandydatów do kap³añstwa spoza Zgromadzenia Misji,
natomiast w drugim domu nale¿a³o urz¹dziæ centrum formacyjne dla cz³onków wincentyñskiego instytutu i kandydatów do ¿ycia wspólnotowego w Zgromadzeniu387 .
W tradycji prze³o¿eni i konfratrzy nie ³¹czyli tych grup formacyjnych, od samego
pocz¹tku zachowuj¹c odrêbnoœæ w realizacji specjalnych programów przygotowuj¹cych jednych do pos³ugi kap³añskiej w diecezji, a drugich do specjalistycznego
dzia³ania w Zgromadzeniu Misji388 . W normach prawa w³asnego Zgromadzenia Misji
383

Por. TAM¯E, 254 § 2.

384

Por. TAM¯E, 255 § 1-2; 256 § 1-2. Zakres korzystania z przywilejów nadanych Zgromadzeniu przez
Stolicê Apostolsk¹ wyjaœniono bli¿ej w publikacji: W. STAWINOGA, Najwa¿niejsze w³adze i przywileje
Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy z uwzglêdnieniem przepisów Prawa Kanonicznego, s.5 nn.; Por.
F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t. 1, s.310-314.

385

Por. KZM, 15; SZM, 3, 7 § 1; NPPZM, 108-116; Por. F. CARBALLO, Bractwa Mi³osierdzia, s.93-94.

386

Por. KZM, 18, 32; SZM, 107; NPPZM, 118.

387

„In quibus locis duae Congregationis domus fuerint, alteram pro ordinandis et exercitandis nec non
pro seminariis externorum, alteram pro ipsis missionariis aut seminaristis internis destinari efficiet”.
RV, s.69.

388

Realizacjê tego dzie³a podjêto z wielkim rozmachem. Jeszcze za ¿ycia œw. Wincentego misjonarze
kierowali 16 seminariami. W 1676 roku misjonarze prowadzili poza Polsk¹ 18 instytucji, m.in.
Seminarium Papieskie w Rzymie, a w samej Francji 13. Por. CATHALOGUS DOMORUM Congregationis
Missionis ab a. 1625, B IV 68, w: AMS. Por. W. WENZ, Prawno-teologiczne elementy charyzmatu
Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655),
s.133-141.
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w ka¿dym czasie odpowiednio akcentowano wa¿noœæ dzia³alnoœci formacyjnej misjonarzy wobec duchowieñstwa diecezjalnego i sprawê dobrego przygotowania konfratrów odpowiedzialnych za dzie³o formacji we wspólnocie i wobec kandydatów
spoza instytutu389 . Dlatego wizytator powinien zatroszczyæ siê, by w jego prowincji
stale istnia³a grupa konfratrów, posiadaj¹cych g³êbsz¹ wiedzê z zakresu teologii
kap³añstwa i ¿ycia wewnêtrznego, którzy bêd¹ mogli podj¹æ pracê dla duchowieñstwa jako np. ojcowie duchowni czy prowadz¹cy rekolekcje, zachowuj¹c w swojej
dzia³alnoœci znamiona duchowoœci wincentyñskiej390 . Prawodawcy chodzi³o o nieustann¹ œwiadomoœæ motywu spe³niania tej pos³ugi, a wiêc pos³ugiwanie ubogim.
Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e pos³uga wobec duchowieñstwa diecezjalnego spe³nia
w przezywaniu powo³ania misjonarskiego wa¿n¹ rolê wychowawcz¹. Otó¿ pobudza
konfratrów do osobistego g³êbszego zrozumienia i prze¿ywania tajemnicy kap³añstwa i powinna ich sk³aniaæ do nieustannej skutecznej wewnêtrznej odnowy tego
charyzmatu391 . Owocne pos³ugiwanie ubogim mia³a równie¿ odzwierciedlaæ troska
wizytatora o sprawowane czynnoœci liturgiczne, u¿ywanie w³aœciwych paramentów
w misjonarskich koœcio³ach i kaplicach. St¹d prze³o¿ony prowincji powinien czuwaæ, by na pami¹tkê ubóstwa Chrystusa cierpi¹cego, wszelkie ozdoby i paramenty
misjonarskich koœcio³ów i kaplic nie by³y wykonywane z kosztownego i drogiego
materia³u, lecz przeciwnie z we³nianego lub zwyk³ego. Do tego nale¿y siê zastosowaæ nawet wtedy, gdy fundatorzy spoza Zgromadzenia ofiaruj¹ wspólnocie jedwabne szaty, przetykane z³otem lub srebrem. Tych paramentów bêdzie mo¿na u¿yæ
tylko w czasie œwi¹tecznej i uroczystej celebracji modlitwy liturgicznej albo gdy
nabo¿eñstwo w koœciele Zgromadzenia bêdzie celebrowa³ pra³at lub inny zacny
kap³an. W takich okolicznoœciach motywem do uroczystej celebracji we wspólnocie bêdzie wówczas tajemnica Chrystusa triumfuj¹cego392 . Konsekwencj¹ takiej
postawy i dyscypliny w ¿yciu misjonarskim by³a cnota skromnoœci, któr¹ Wincenty
ceni³ ponad wszystko393 . Zachowanie skromnoœci równie¿ w ¿yciu osobistym rodzi³o wewnêtrzne przekonanie, ¿e cz³onkowie Zgromadzenia nie zburz¹ tego, co
zdo³ali zbudowaæ przez wykonywanie swoich funkcji, zw³aszcza przez liturgiczne i
kap³añskie pos³ugiwanie394 . W Zgromadzeniu Misji uwra¿liwiano konfratrów, ¿e spra389

Por. KiRZM, 272-273; KZM, 1.3, 15; SZM, 41-42; NPPZM, 2.b, 112-116.

390

Por. TAM¯E, 114, 116.

391

Por. TAM¯E, 112.

392

„Curabit ut in honorem paupertatis Christi patientis ornamenta et paramenta nostrarum ecclesiarum
non fiant ex panno praetioso aut multum splendido, imo ex cameloto aut alio communi panno; et
licet nonnulla serica aut auro vel argento contexta ab externis donentur, non tamen iis utemur, nisi
diebus solemnioribus cum Divinum officium solemniter celebrandum est aut cum Praelatus aliusve
ex dignioribus sacerdotibus apud nos sacrum faciet, in quibus casibus maiestatem Christi triunfantis
venerabimur”. RV, s.69.

393

Por. RWZM, VII, 1-7.

394

Por. KiRZM, 220 § 1-3.
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wowana liturgia Koœcio³a jest zawsze Ÿród³em duchowej ¿ywotnoœci wincentyñskich dzie³395 . Natomiast promulgowane w 1984 roku najnowsze konstytucje, ze
wzglêdu na warunki ¿ycia ubogich, zobowi¹zuj¹ misjonarzy, by sposób ich codziennego ¿ycia odznacza³ siê prostot¹ i umiarkowaniem, a u¿ywane œrodki w pracy apostolskiej by³y wolne od jakiejkolwiek ostentacji396 . Wydaje siê, ¿e wincentyñskie zalecenie, odnosz¹ce siê do pielêgnowania takiej postawy i stylu pracy, jest
równie¿ zharmonizowane z kodeksowym obowi¹zkiem wszystkich duchownych, a
mianowicie z obowi¹zkiem prowadzenia skromnego ¿ycia397 .
Dope³nieniem urzêdowej troski wizytatora, zabezpieczaj¹cej zachowanie skromnoœci w liturgii i ¿yciu konfratrów, by³a nastêpna regu³a szczegó³owa. Zobowi¹zywa³a prze³o¿onego prowincji, by w gestii swego urzêdu zadba³ o prostotê, skromnoœæ
i pobo¿noœæ w czasie celebrowania zwyczajowych uroczystoœci w misjonarskich
domach lub na misjach. W czasie misji uroczyœcie celebrowano np. pierwsz¹ Komuniê dzieci po³¹czon¹ z procesj¹. Wskazano, by przygotowanie dekoracji œwi¹tyni i samej liturgii nie rozprasza³o pracuj¹cych misjonarzy i nie wzbudzi³o niechêci
osób postronnych398 . Istot¹ prac cz³onków Zgromadzenia Misji by³ bezpoœredni przekaz prawdy Bo¿ej i ukazanie ubogim ¿yciodajnego Ÿród³a odrodzenia, z którego
koniecznie trzeba skorzystaæ, by integralnie pojednaæ siê z Bogiem i cz³owiekiem,
doœwiadczaj¹c tajemnicy Jego mi³oœci mi³osiernej399 . St¹d m.in. do najwa¿niejszych
obowi¹zków kap³anów w tej wspólnocie nale¿a³o staranie siê o zbawienie dusz przy
g³oszeniu misji, s³uchanie spowiedzi œw. i ³agodzenie k³ótni i sporów400 , wszystko
czyni¹c w duchu Jezusa Chrystusa, który jest Regu³¹ Zgromadzenia Misji i stanowi
centrum jego ¿ycia i dzia³alnoœci401 . Natomiast przy doprowadzeniu prac apostolskich do szczytu nale¿y tak¿e obowi¹zkowo skorzystaæ z nowoczesnych œrodków
zdolnych spotêgowaæ skutecznoœæ misjonarskich dzia³añ402 .
395

Por. NPPZM, 77.

396

Por. KZM, 33.

397

Wspó³czeœni duchowni powinni prowadziæ ¿ycie proste i wystrzegaæ siê wszystkiego, co mo¿e byæ
oznak¹ lub faktyczn¹ pró¿noœci¹. Por. KPK, KAN. 282 § 1; Por. W. WENZ, Kodeksowe wspólne prawa
i obowi¹zki duchownych w Koœciele katolickim, w: Wroc³awski Przegl¹d Teologiczny, 8(2000) nr 1,
s.211-212.

398

„Curabit etiam ut in faestis, quae a nobis solemnius celebrari solent, sive Domi sive in missionibus
maxime diebus, quibus communio et processio puerorum faciendae sunt, ornatus ecclesiarum et
apparatus ceremoniarum sit moderatus ac devotus et quoad fieri poterit sine nimia distractione
nostrorum et molestia externorum”. RV, s.69.

399

Por. RWZM, I, 1; „Podczas Mszy œw. w czasie trwania misji nie udzielano Komunii œw. Chodzi³o o
lepsze przygotowanie do tzw. Komunii œw. generalnej na zakoñczenie misji, co stanowi³o szczególn¹ uroczystoœæ. Mszê œw., w czasie której udzielano Komunii œw. odprawiano bardzo uroczyœcie. Tu¿
przed jej udzieleniem misjonarz wyg³asza³ specjalne kazanie (fervorino), które by³o bezpoœrednim
przygotowaniem do tego wydarzenia”. L. MEZZADRI, Misje ludowe, s.519-520.

400

Por. KiRZM, 3 § 1.

401

Por. KZM, 5; Por. SAINT VINCENT

402

Por. KiRZM, 260.
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Realizowaniu sta³ej troski o ludzi ubogich mia³o s³u¿yæ zachowanie braterskiej
jednoœci w Zgromadzeniu. Dlatego wizytator nie móg³ kanonicznie zgodziæ siê, by
konfratrzy wstêpowali do obcych bractw i stowarzyszeñ oraz by spotkania tych
wspólnot odbywa³y siê w domu misjonarskim. Natomiast mia³ obowi¹zek popierania udzia³u misjonarzy w pracach i dzia³alnoœci bractw, które zosta³y erygowane do
realizacji celów bliskich Zgromadzeniu Misji403 . Do dzisiaj misjonarze realizuj¹ swój
cel podstawowy m.in. przez wspomaganie duchownych i œwieckich w zdobywaniu
w³aœciwej im formacji, prowadz¹c ich do pe³niejszego uczestniczenia w g³oszeniu
Ewangelii ubogim404 . Mo¿e siê to w pe³ni realizowaæ przez zachêcaj¹c¹ inspiracjê
do za³o¿enia lub faktyczne powo³ywanie bractw mi³osierdzia, specjalistyczn¹ troskê o stowarzyszenia wincentyñskie oraz inne pielêgnuj¹ce duchowoœæ Ojca Ubogich, jak równie¿ przez œcis³¹ wspó³pracê z wincentyñskimi zespo³ami charytatywnymi dzia³aj¹cymi przy parafiach powierzonych Zgromadzeniu Misji405 .
Jeszcze inn¹ form¹ troski o ubogich by³ udzia³ cz³onków Zgromadzenia w formacji kandydatów maj¹cych przyj¹æ œwiêcenia kap³añskie. Wielu biskupów zleca³o misjonarzom przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów i rekolekcji bezpoœrednio przed przyjêciem œwiêceñ. Zachowane regu³y dla wizytatora z Rêkopisu Sarzana zobowi¹zywa³y wyznaczonych egzaminatorów, aby wstrzymywali siê od wydawania opinii o faktycznej zdatnoœci kandydata, bowiem dopuszczanie do œwiêceñ
le¿a³o w gestii ordynariusza lub kap³anów upowa¿nionych przez niego. Gdyby jednak ordynariusz wprost za¿¹da³ takiej opinii to, dzia³aj¹c w ramach cnoty pos³uszeñstwa, nale¿y swoje zdanie wyraziæ, zachowuj¹c tajemnicê wobec kandydatów406 . Powy¿sze wskazanie dotyczy³o rekolekcji przed œwiêceniami, które œw.
Wincenty zainicjowa³ w 1628 roku. Ju¿ w 1632 roku arcybiskup Pary¿a zobowi¹zywa³ wszystkich swoich kandydatów do odprawienia 12 dniowych æwiczeñ duchowych u misjonarzy, a papie¿ Urban VIII zaliczy³ tê praktykê do istotnych celów
dzia³alnoœci Zgromadzenia Misji407 . Pos³ugiwanie duchowe i sakramentalne misjonarzy wobec kandydatów zobowi¹zywa³o do zachowania tajemnicy, st¹d wskazanie regu³, aby w tej materii zachowali dyscyplinê kanoniczn¹ Koœcio³a408 , co zosta-

403

„Non permittet ut nostri externas Confraternitates ingrediantur, nec in Domibus nostris ulli earum
conventus agantur, nisi quae ad nostri Instituti finem spectant”. RV, s.70.

404

Por. KZM, 1.3.

405

Por. RWZM, 1.2; Por. SZM, 7 § 1. Zaleca siê by ta animacja mia³a wymiar duchowy, koœcielny,
spo³eczny i obywatelski. TAM¯E, § 3; Por. NPPZM, 129.

406

„Si Domini nostri Antistites ad examen ordinandorum nos vocaverint, sententiam nostram non
dicemus pro illis admittendis aut dimittendis, imo illud ipsis Dominis nostris Praelatis liberum
relinquemus, si tamen id expresse iusserint, eis in hoc obediemus sed secreto, ita ut hoc ipsum
nequaquam ad notitiam ullius ordinandi venire possit”. RV, s.70.

407

Por. URBANUS VIII, Bulla Salvatoris nostri, w: AACM, s.4; Por. J. ROMAN, La formation du clerge dans
la tradition vincentienne, w: Vincentiana 27:1983, s.136-153.

408

Por. KiRZM, 272 § 2; Por. NPPZM, 114.
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³o wyraŸnie potwierdzone równie¿ w najnowszym prawie409 .
Z powy¿szego wynika, ¿e zakres podjêcia przez prze³o¿onego prowincji skutecznej troski o ubogich nie ogranicza³ siê jedynie do œwiadczenia przez misjonarzy standardowej pomocy charytatywnej. Regu³y ujê³y to zagadnienie wielop³aszczyznowo i jasno wyznaczy³y istotny kierunek dla wincentyñskiego pos³annictwa w
tej materii. Chodzi³o zatem o zagwarantowanie najpierw normalnych i godziwych
warunków duchowego odrodzenia cz³owieka ubogiego, a nastêpnie ukazanie mu
tych mo¿liwoœci, jakie mo¿na ju¿ osobiœcie œwiadczyæ w ramach chrzeœcijañskiego mi³osierdzia.
g) Odpowiedzialnoœæ za materialne dobra prowincji
Podstawê materialnego bytu i pocz¹tkowej dzia³alnoœci apostolskiej Zgromadzenia Misji stanowi³y materialne dobra doczesne, zagwarantowane stowarzyszeniu na mocy Aktu Fundacyjnego z dnia 17 IV 1625 roku410 , w którym okreœlono cel
wspólnoty, œrodki materialne do jego realizacji oraz podano projekt wykonania tej
pracy. W tradycji wspólnoty pielêgnowano postawê Wincentego wobec dóbr materialnych, które instytut posiada z koniecznoœci, których nigdy nie uwa¿a³ za w³asnoœæ Zgromadzenia Misji, lecz za dar wymagaj¹cy administrowania i rozliczenia
siê przed Bogiem411 . W tym duchu zosta³y napisane regu³y dla wizytatora w kwestii
odpowiedzialnoœci za dobra doczesne prowincji.
Prze³o¿onego prowincji obarczono bezpoœredni¹ i pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹
za zorganizowanie bie¿¹cych prac konserwatorskich w budynkach Zgromadzenia.
W razie potrzeby powinien on podj¹æ decyzjê o ich odnowieniu. Natomiast jeœli w
prowincji zaistnieje koniecznoœæ zbudowania koœcio³a, pomieszczeñ dla konfratrów
albo coœ podobnego, to wówczas powinien postaraæ siê o pozwolenie prze³o¿onego
generalnego, który w ka¿dym przypadku szczegó³owo móg³ okreœliæ projekt wykonawczy zamierzonej budowli412 . Czêsto kszta³tuj¹c w³aœciwe relacje do dóbr doczesnych powracano do przes³ania z pierwszego fundamentalnego prawa w³asnego, a mianowicie, ¿e ¿adnej rzeczy nikt w Zgromadzeniu nie bêdzie u¿ywa³ jako
swojej w³asnoœci i bez pozwolenia prze³o¿onego413 . Praktyka cnoty pos³uszeñstwa

409

„W podejmowaniu decyzji przy dopuszczaniu alumnów do œwiêceñ lub wydalaniu z seminarium,
nigdy nie wolno ¿¹daæ opinii kierownika duchowego i spowiedników”. KPK, KAN. 240 § 2.

410

Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XIII, s.197-202; Por. L. MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia
Misji, t. 1, s.46 nn.

411

Dobra materialne stanowi¹ „dziedzictwo Jezusa Chrystusa nabyte za cenê potu ubogich”. SAINT
VINCENT DE PAUL, t. XI, s.413,723; Por. J. CORERA, Dobra materialne, s.189.

412

„Curabit ut aedificia conserventur et si opus fuerit instaurentur, quodsi quae aedificanda maioris
momenti fuerint, cuiusmodi sunt templum, dormitorium vel aliquid simile, non fient nisi de consensu Superioris Generalis, ad quem pertinet formam et modum nostrorum aedificiorum prescribere”.
RV, s.64.

413

Por. RWZM, III, 3,5.
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niew¹tpliwie pozytywnie wp³ywa³a na interpretacjê i respektowanie pozycji prze³o¿onego w kierowaniu dobrami doczesnymi Zgromadzenia. W rozwoju historycznym
prze³o¿ony generalny, prowincjalny i domowy otrzymali wsparcie w dziedzinie troski o dobra doczesne wspólnoty wincentyñskiej zw³aszcza, kiedy powo³ano instytucjê ekonoma generalnego, prowincjalnego i domowego414 oraz jasno okreœlono
dyspozycje dotycz¹ce korzystania konfratrów z maj¹tku Zgromadzenia415 . Wspó³czeœnie w ka¿dej prowincji Zgromadzenia nale¿y powo³aæ ekonoma416 , który pod
kierunkiem wizytatora bêdzie zarz¹dza³ posiadanym przez wspólnotê maj¹tkiem.
Prawodawca wskaza³, ¿e prze³o¿ony wspólnoty lokalnej nie powinien ³¹czyæ pe³nienia urzêdu ekonoma ze swoim kanonicznym pos³ugiwaniem417 .
Regu³y zobowi¹zywa³y dalej wizytatora do troski o konserwacjê nieruchomoœci, jak równie¿ do dokonywania wprawnej oceny czy ich stan powiêksza siê czy
te¿ pomniejsza. Wizytator móg³ samodzielnie zezwoliæ na powiêkszenie stanu
maj¹tkowego w przypadku ofiarodawcy, który nie wymaga³ od Zgromadzenia spe³nienia konkretnych warunków. W okolicznoœciach przeciwnych prze³o¿ony prowincji móg³ podj¹æ wa¿n¹ decyzjê dopiero po skonsultowaniu siê z prze³o¿onym generalnym418 . Badaczy charyzmatu wincentyñskiego nie dziwi¹ powy¿sze sformu³owania, bowiem œw. Wincenty zawsze wymaga³ ogromnej sumiennoœci w administrowaniu dobrami doczesnymi i potrafi³ okazaæ niezadowolenie, kiedy bez jego
wiedzy i zgody, jako prze³o¿onego generalnego, podejmowano jakieœ wa¿ne w tej
kwestii decyzje419 . Id¹c po linii wzajemnego szanowania w³aœciwych dla danego
urzêdu kompetencji, w prawie w³asnym Zgromadzenia umieszczano wykaz uprawnieñ i zakres odpowiedzialnoœci za administracjê powierzonych dóbr. Zachowywano uk³ad w porz¹dku zstêpuj¹cym, wskazywano na istotn¹ zale¿noœæ funkcji mianowanego ekonoma od urzêduj¹cego prze³o¿onego i jego obowi¹zek konsultacji
przy podejmowaniu wa¿nych decyzji, jak równie¿ stosowano siê do zwyczaju, i¿ w
dekrecie nominacyjnym szczegó³owo wymieniano zakres czynnoœci zwi¹zanych z
urzêdem, opisanym dok³adnie w prawie w³asnym Zgromadzenia Misji420 .
414

Por. KiRZM, 49-52, 117, 125 § 3, 135.

415

Por. TAM¯E, 134-143.

416

W Prowincji Polskiej ekonoma mianuje wizytator za zgod¹ swej rady. Por. SZM, 69.4; NPPZM, 143.
Do jego podstawowych obowi¹zków nale¿y: - zabezpieczyæ maj¹tek prowincji w rozumieniu prawa
koœcielnego i pañstwowego; - wspieraæ w pracy ekonomów domowych i czuwaæ nad ich administracj¹; - dbaæ o fundusze domów Zgromadzenia sk³adane na wydatki prowincji oraz wspieraæ fundusz
generalny; - czuwaæ nad wyp³at¹ s³usznego wynagrodzenia i regulowanie op³at pochodnych (zgodnie z prawem pracy) dla osób pracuj¹cych dla Zgromadzenia; - sumiennie prowadziæ potrzebne
ksiêgi; - sk³adaæ urzêdowe sprawozdanie z zarz¹du powierzonym maj¹tkiem. Por. SZM, 77.1-6.

417

Por. KZM, 128; Por. KPK,

418

„Bona immobilia conservare curabit et utrum augeantur aut minuantur attendet. Quodsi quis ea
augere cupit, id admittere poterit, si tamen aliquae conditiones exigerentur non nisi Generali
consulto admittet”. RV, s.64-65.

419

Por. SAINT VINCENT

420

Por. KZM, 109, 128, 134; Por. SZM, 62, 75-77, 79, 100-104; Por. NPPZM, 146, 149.

DE

KAN.

636 § 1.

Paul, t. 1, s.313; Por. J. CORERA, Dobra materialne, s.189.
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W gestii uprawnieñ wizytatora le¿a³a równie¿ decyzja o sprzeda¿y maj¹tku
domu misjonarskiego w prowincji, jeœli jego wartoœæ nie przekracza³a kwoty ustalonej przez prze³o¿onego generalnego, a mianowicie 200 dukatów turyñskich. Motywem do sprzeda¿y mog³y byæ aktualne potrzeby materialne wspólnoty domowej, o
których na pewno wizytator by³ wystarczaj¹co poinformowany421 . Wydatki wspólnoty wi¹za³y siê integralnie z finansowaniem materialnej strony prac prowadzonych
przez konfratrów, czêsto zupe³nie darmowo422 . W ewolucji prawa w³asnego zauwa¿amy kontynuowanie aktualnego okreœlania wysokoœci wydatków i mo¿liwoœci podejmowania autonomicznych decyzji w tej kwestii przez prze³o¿onych i sprawuj¹cych funkcjê ekonoma w Zgromadzeniu, prowincji i domu instytutu, jak równie¿
przez poszczególnych cz³onków Zgromadzenia Misji423 , przy odpowiedzialnoœci
bezpoœredniej i osobistej za wszelkie czynnoœci niegodziwe lub niewa¿ne w tej
materii424 . Ustalenia najnowszych konstytucji Zgromadzenia odnoœnie zarz¹dzania
maj¹tkiem wspólnoty pozostaj¹ w zgodzie w wymogami prawa powszechnego425 ,
jak równie¿ istot¹ sw¹ nawi¹zuj¹ do wincentyñskiego rozumienia potrzeby korzystania z wartoœci dóbr materialnych w apostolskim pos³ugiwaniu. Dobrami doczesnymi Zgromadzenie pos³uguje siê jako œrodkami pomocniczymi w pe³nieniu s³u¿by wobec Boga i ubogich i zarz¹dza nimi troskliwie jako dziedzictwem ubogich, a
wiêc bez chêci gromadzenia i bogacenia siê426 . Administratorzy maj¹tku s¹ szafarzami dóbr wspólnoty, dlatego moc¹ prawa w³asnego Zgromadzenia Misji zostali
zobligowani do pos³ugiwania siê dobrami doczesnymi wy³¹cznie do celów realizacji
apostolskiego pos³annictwa wincentyñskiego instytutu, dzia³aj¹c w zgodzie z wymogami prawa cywilnego i normami prawa w³asnego427 .
Zarz¹dzanie dobrami doczesnymi w prowincji powinno odbywaæ siê w sposób
przemyœlany, stabilny, bez niepotrzebnej impulsywnoœci. Dlatego wizytator nie móg³
podj¹æ decyzji o bezpoœrednim uczestniczeniu w sporze, b¹dŸ jako strona inicjuj¹ca lub broni¹ca siê, o ile podjêcie takowej decyzji nie poprzedzi³ koniecznymi staraniami, które by mu doprowadzi³y do osi¹gniêcia z przeciwnikiem porozumienia
przez zawarcie stosownej umowy. Prze³o¿ony prowincji, podejmuj¹c dzia³ania sporne,
421

„Quodsi Domus, cui res donata est, pecunia indiget, rem illam poterit vendere, idque de consensu
Generalis si ducentos circiter ducatos turonenses Res excedat, sin minus eam propria auctoritate
poterit vendere”. RV, s.65.

422

Klasycznym przyk³adem by³ dom œw. £azarza w Pary¿u, którego dochody z trudem wystarcza³y na
utrzymanie domu, bezinteresowne prowadzenie misji, rekolekcji dla kandydatów przed œwiêceniami. Rocznie korzysta³o z niego zupe³nie charytatywnie ok. 1300 ordynandów. Misjonarze nie pobierali ¿adnych op³at. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. VI, s.559; Por. J. CORERA, Dobra materialne, s.190.

423

Por. KiRZM, 136-140.

424

Por. TAM¯E, 140 § 2.

425

Por. KZM, 148-155; Por. KPK,

426

Por. SAINT VINCENT

427

Por. KZM, 154 § 1; Por. SZM, 104.
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PAUL, t. XI, s.413; Por. KZM, 148 § 1; Por. SZM, 105 § 1-3.

Uprawnienia i obowi¹zki prze³o¿onego prowincji

181

musia³ wczeœniej uzyskaæ zgodê prze³o¿onego generalnego428 . •ród³em takiego
rozporz¹dzenia musia³o byæ wewnêtrzne przekonanie Wincentego, i¿ procesowe i
sporne dzia³ania mog¹ wystawiæ dobra doczesne ubogich i samo Zgromadzenie
Misji na utratê trwa³oœci oraz to, ¿e ten charyzmatyk wola³ naraziæ wspólnotê domow¹ na faktyczne materialne zubo¿enie, ni¿ rygorystycznie ¿¹daæ wymiaru sprawiedliwoœci429 . Z t¹ postaw¹ koresponduj¹ wskazania norm prawa w³asnego, zgodnie z którymi obecnie wszyscy konfratrzy, dzia³aj¹c zgodnie z uprawnieniami, s¹
wspó³odpowiedzialni za nabywanie, administrowanie i przeznaczenie dóbr doczesnych swego domu lub prowincji, a prze³o¿eni tych wspólnot s¹ prawnymi przedstawicielami wobec w³adz koœcielnych i pañstwowych. Posiadane dobra nale¿y
rozumnie wykorzystaæ dla zaspokojenia potrzeb duszpasterskich i wspólnotowych,
zaœ sytuacje procesowe i konfliktowe mog¹ takie dzia³ania skutecznie os³abiæ lub
zniweczyæ430 .
Wizytatora, jako prze³o¿onego wy¿szego w Zgromadzeniu, zobowi¹zano równie¿ do sta³ego gromadzenia wiarygodnej dokumentacji, dotycz¹cej faktycznego
stanu posiadania dóbr doczesnych przez prowincjê. Wol¹ prawodawcy by³o, aby
prze³o¿ony prowincji czuwa³ nad dostarczaniem do archiwum generalnego Zgromadzenia Misji oryginalnej dokumentacji, potwierdzaj¹cej zawarcie wa¿niejszych umów,
a zw³aszcza dokumentów potwierdzaj¹cych autentyczne prawo w³asnoœci wspólnoty wincentyñskiej do sta³ego posiadania konkretnych dóbr trwa³ych, gwarantuj¹cych na przysz³oœæ realizacjê tych apostolatów, które stanowi¹ istotê celu misji
wincentyñskiej431 . Nale¿na troska o dokumentacjê prawn¹ to odpowiedzialnoœæ za
zapewnienie dynamiki prac na rzecz ubogich i dla dobra Zgromadzenia. W historycznej ewolucji nadal w gestii wizytatora i za zgod¹ jego rady pozosta³o prawo do
zawierania koniecznych i odpowiednich dla prowincji umów, stosownie jednak do
okreœleñ prze³o¿onego generalnego. Ca³¹ wiarygodn¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ tej
dzia³alnoœci powinien starannie przechowywaæ w swoim archiwum. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e na podpisanie umów dotycz¹cych znaczniejszych zobowi¹zañ prowincji
wizytator musia³ zdobyæ zgodê prze³o¿onego generalnego432 , a wiêc kopia dokumentu w tej sprawie pozostawa³a w archiwum generalnym. Przyjêta praktyka w tej
kwestii obligowa³a prze³o¿onego generalnego do pisemnego wystawienia swej zgo-

428

„Nullam intendet litem, nullamque in iudicio defendet nisi prius tentaverit omnimode rem aliqua
transactione aut concordia cum adversario componere et Generalis consensum obtinuerit”. RV,
s.65.

429

Por. RWZM, VIII, 9; Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. III, s.11; t. VI, s.475; Por. J. CORERA, Dobra materialne,
s.189-191.

430

Por. SAINT VINCENT

431

„Curabit ut in Archivium domus in qua Superior Generalis residebit exempla authentica contractuum maioris momenti praesertim rerum perpetuarum mittantur”. RV, s.65.

432

Por. KiRZM, 110 § 1.9; 136 § 1-3; 137-138; 140.
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PAUL, t. XI, s.413; Por. KZM, 148, 150; Por. KPK,
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dy433 . Równie¿ administratorzy dóbr doczesnych s¹ obecnie zobowi¹zani do sk³adania pisemnych sprawozdañ, które zostaj¹ przechowywane stosownie do swego
znaczenia, a mianowicie w archiwum generalnym, prowincjalnym lub domowych434 .
Kanonicznym uprawnieniem wizytatora by³o równie¿ przeprowadzanie kontroli
ksiêgi rachunkowej, œwiadcz¹cej o finansowych relacjach miêdzy prze³o¿onym a
prokuratorem-ekonomem. W czasie kontroli wizytator powinien za¿¹daæ odpowiedniej dokumentacji dochodów i wydatków oraz wykonania kompletnego i podsumowuj¹cego spisu tych czynnoœci, od wystawienia ostatniego rachunku, który z kolei
powinien potwierdziæ w odpowiedniej ksiêdze. W przygotowanym piœmie prze³o¿ony prowincji powinien tak¿e przedstawiæ ogóln¹ sumê dochodów i wydatków od
ostatniej wizytacji, jak równie¿ kwotê pieniêdzy pozostaj¹cych w kasie lub wysokoœæ rzeczywistego d³ugu435 . Wizytator kieruj¹c prowincj¹ zawsze posiada³ uprawnienia kanoniczne do podjêcia dzia³añ kontrolnych wobec urzêdników i konfratrów,
którym zleca³ troskê realizacjê szczegó³owych zadañ. W tej materii w prawie w³asnym Zgromadzenia Misji nie zasz³y wiêksze zmiany, bowiem nie tylko prze³o¿ony
generalny ze swoj¹ rad¹ ma obowi¹zek dorocznego sprawdzenia wykazu dochodów i wydatków, przed³o¿onego przez ekonoma generalnego, i zaznajomiæ siê z
jego relacj¹ o stanie maj¹tkowym ca³ego Zgromadzenia, ale równie¿ wizytator i to
dwukrotnie w ci¹gu roku mo¿e podj¹æ takie dzia³ania wobec ekonoma prowincji.
Natomiast superior domu ka¿dego miesi¹ca powinien przejrzeæ dokumentacjê finansow¹ swojej placówki, przygotowan¹ przez ekonoma domu. Wszyscy prze³o¿eni tylko wówczas przedstawion¹ dokumentacjê musz¹ uwiarygodniæ swoim podpisem, gdy stwierdz¹ ¿e jest ona prawid³owo sporz¹dzona436 .
Przedmiotem sta³ej troski wizytatora o dobra doczesne prowincji bêd¹ nie tylko dobra materialne po³¹czone bezpoœrednio z misjonarskim domem, ale równie¿
pozosta³e nieruchomoœci. Dlatego prze³o¿ony prowincji powinien bez wiêkszych
utrudnieñ zwizytowaæ i te dobra, by zorientowaæ siê o podjêciu koniecznych prac
renowacyjnych437 . Prawodawca generalny oczekiwa³ ze strony wizytatora wszechstronnego zaanga¿owania w utrzymanie powierzonych dóbr, które stanowi³y bazê
materialn¹ dla pos³ugiwania ubogim. Ten motyw zatroskania o dobra materialne jest
charakterystyczny dla ca³ej ewolucji prawa w³asnego Zgromadzenia Misji. Bowiem

433

Por. TAM¯E, 139.

434

Por. SZM, 103.

435

„Videbit computa inter Superiorem et Procuratorem transacta, rationemque exiget accepti et expensi
et resolutionem ultimi sui computi summatim scribi faciet quam ipse subscribet in libro designato,
in hoc autem scripto simul constabit tam de summa accepti et expensi ab ultima visitatione quam
de eo quod residuum fuerit vel etiam si quid debiti maneat”. RV, s.65.

436

Por. SZM, 103 § 2.

437

„Bona immobilia extra domum visitabit, ea scilicet quae sine magno incommodo visitari possunt,
ut videat num aliqua instauratione indigeant”. RV, s.65.
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ka¿da decyzja prze³o¿onych o przyjêciu darów materialnych wyra¿a³a troskê o zapewnienie œrodków na ewangelizacjê ubogich, aby w ten sposób w³asne dobra Zgromadzenia przeznaczaæ na szerzenie sprawiedliwoœci spo³ecznej i dla doskonalszego wype³niania i osi¹gniêcia swego w³asnego celu438 .
Kompetencje kanoniczne obliguj¹ wizytatora do rozeznania sprawy fundacji
nowego domu wspólnoty Zgromadzenia Misji. To on pierwszy winien podj¹æ rozmowy z fundatorem, zwróciæ uwagê na dobro wspólne wynikaj¹ce z ewentualnego
erygowania domu, jak równie¿ rozwa¿yæ warunki stawiane przez fundatora. Powinien tak¿e poznaæ walory samego miejsca i o wszystkim powiadomiæ prze³o¿onego generalnego, wczeœniej fundatorowi nic pewnego nie obiecuj¹c439 . Jeszcze do
niedawna funkcjonowa³ w Zgromadzeniu taki styl postêpowania w kwestii podjêcia
decyzji o prawnym erygowaniu nowego domu. Nale¿a³o to œciœle do kompetencji
prze³o¿onego generalnego, natomiast wizytator z polecenia genera³a móg³ tê sprawê pilotowaæ i zapoznawaæ go o istotnych szczegó³ach oraz warunkach zobowi¹zañ. Prze³o¿ony generalny na kanoniczne erygowanie nowego domu musia³ uzyskaæ zgodê swojej rady440 . Najnowsze prawo Koœcio³a przyznaje uprawnienie erygowania domu i ukonstytuowania lokalnej wspólnoty kompetentnej w³adzy stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, po uzyskaniu wczeœniej pisemnej zgody biskupa
diecezjalnego441 . Konstytucje misjonarskie zachowa³y prawo prze³o¿onego generalnego do erygowania nowych domów wspólnoty w ca³ym Zgromadzeniu, jednak z
zachowaniem konstytucyjnych uprawnieñ wizytatora442 , który za zgod¹ swej rady i
po konsultacjach z genera³em ma prawo erygowaæ kanonicznie lub znosiæ domy w
granicach swej prowincji443 . Podstawowym motywem erygowania nowego domu
powinien byæ rozwój dzie³ Zgromadzenia i skuteczna s³u¿ba ubogim. Prze³o¿ony
prowincji tak¿e powinien zwróciæ uwagê na mo¿liwoœci finansowe prowincji i nowego domu odnoœnie materialnego zabezpieczenia planowanych prac apostolskich.
Prawo w³asne Zgromadzenia normalizuje sprawê wzajemnej pomocy materialnej
poszczególnych domów i prowincji444 . Te rozporz¹dzenia stanowi¹ uwieñczenie procesu formu³owania prawa w³asnego w kwestiach materialnych, które zainicjowa³a
m.in. regu³a zobowi¹zuj¹ca wizytatora, by nie akceptowa³ sprawy finansowego zad³u¿ania domów misjonarskich, jak równie¿ zgodnie z zasad¹ proporcjonalnoœci w
438

Por. KZM, 148 § 2; Por. SZM, 100.2.

439

„Si aliqua Domus fundanda offeratur, attendet ad bonum publicum quod inde sperari potest, et
quae nam conditiones exigantur et an locus sit salubris, et de hoc Generalem admonebit nihil
interim certi promittendo”. RV, s.65.

440

Por. KiRZM, 24.7.

441

Por. KPK,

442

Por. KZM, 107.6.

443

Por. TAM¯E, 125.3.

444

Por. TAM¯E, 152 § 1-2.
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osi¹ganiu dochodów ustala³ wydatki i liczbê misjonarzy, jako sta³ych domowników445 . Powy¿sze motywy zachowa³y sw¹ aktualnoœæ i s¹ zgodne z najnowszym
prawem w³asnym, odnosz¹cym siê do personalnej obsady domów wspólnoty wincentyñskiej446 .
W koñcowej czêœci regu³ dotycz¹cych odpowiedzialnoœci wizytatora za dobra
doczesne w prowincji znajduje siê wskazanie, by prze³o¿ony prowincji oceniaj¹c
sprawy dotycz¹ce ubioru konfratrów, stosowa³ nastêpuj¹ce kryterium: - rzeczy powinny byæ porz¹dne, - dostosowane do standardu rzeczy u¿ywanych przez miejscowych kap³anów, - zgodne ze z³o¿onym œlubem ubóstwa, - o ile to mo¿liwe,
zachowaæ widoczn¹ jednorodnoœæ w ubiorze447 . Ze wzglêdu na ubogich powy¿sze
wskazania nic nie straci³y na aktualnoœci, bowiem przestrzeganie w ¿yciu rzeczywistego ducha ewangelicznego ubóstwa sprawia, i¿ g³oszenie Ewangelii i œwiadectwo misjonarskiego ¿ycia wobec ubogich staje siê jeszcze bardziej skuteczne i jest
wolne od jakiejkolwiek ostentacji448 . Misjonarz powinien zwróciæ szczególn¹ uwagê
na to co konieczne i z tego korzystaæ tak w ¿yciu osobistym, jak i w dzia³aniu
apostolskim, rozwa¿nie uwalniaj¹c siê od po¿¹dania bogactw449 . W obecnie obowi¹zuj¹cych dokumentach prawa w³asnego Zgromadzenia Misji prawodawca nie
precyzuje regu³ korzystania z ubioru, jednak¿e zaleca, by sam sposób ¿ycia odznacza³ siê prostot¹ i umiarkowaniem, a czas misjonarskiej formacji uruchomi³ w
konfratrach krytyczny zmys³ w myœleniu i dzia³aniu. Wówczas nikt nie powinien
mieæ trudnoœci z w³aœciwym korzystaniem z darów materialnych, z ich jakoœci¹ i
trwa³oœci¹, skoro wspólnota w swoim praktycznym dzia³aniu powinna byæ wra¿liwa
na codzienne warunki ¿ycia ubogich450 .
Ostatnia regu³a, dotycz¹ca troski o dobra doczesne, zobowi¹zuje prze³o¿onego prowincji do przeprowadzania kontroli miejsc pracy misjonarzy i potrzebnych
œrodków. Powinien zadbaæ, by nikomu nie brakowa³o rzeczy koniecznych i nie by³o
tam niczego zbêdnego. Mia³ równie¿ obowi¹zek sporz¹dzenia i uwierzytelnienia
spisu inwentarza oraz zestawienia go ze stanem z ostatniej wizytacji. Wizytator,
podejmuj¹c siê oceny stanu rzeczy, powinien zwróciæ uwagê na zachowanie racjo-

445

„Non sinet domos aere alieno gravari et pro ratione annuorum reddituum impensas et numerum
personarum moderabit”. RV, s.66.

446

Por. KZM, 123 § 2; Por. SZM, 69.3; „Prze³o¿eni niech nie udzielaj¹ pozwoleñ na zaci¹ganie
d³ugów, je¿eli nie maj¹ pewnoœci, ¿e mo¿na bêdzie ze zwyk³ych dochodów zap³aciæ procenty oraz
w przewidzianym terminie zwróciæ po¿yczon¹ sumê przez sp³atê ustalonych rocznych rat”. KZM,
106.

447

„In vestimentorum ratione ad quatuor prospiciet. Primo ut sint honesta, 2 – ad usum honestorum
Presbyterorum illius loci in quo vivitur accomodata, 3 – sanctae paupertati non repugnent, 4 – in iis
quoad fieri poterit uniformitas cernatur”. RV, s.66.

448

Por. KZM, 31, 32 § 2; Por. KiRZM, 230 § 1-3.

449

Por. KZM, 33; Por. SZM, 100.3.

450

Por. KZM, 33, 89.
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nalnych zasady ekonomicznych451 . Najprawdopodobniej chodzi³o o zainteresowanie prze³o¿onego prowincji i wizytowanie miejsc pracy braci wspó³pracowników
wspólnoty wincentyñskiej i ich œwieckich pomocników, którzy prowadzili gospodarstwa Zgromadzenia i specjalistyczne warsztaty pracy, pomna¿aj¹c dobra doczesne i wykonuj¹c po¿yteczne dla domu rzemios³o452 . W póŸniejszym okresie historii
Zgromadzenia a¿ do wspó³czesnoœci nad ekonomicznymi efektami pracy braci czuwa³ mianowany przez wizytatora lub superiora domu ekonom, który rzetelnie rozlicza³ ich z wydatków i dochodów. Natomiast w³aœciwi prze³o¿eni czuwali nad zachowaniem przez braci prawa w³asnego oraz sumiennym uczestniczeniem w permanentnych czynnoœciach formacyjnych instytutu453 . Równie¿ odnoœnie spraw typowo gospodarczych wizytator by³ zobligowany do sporz¹dzenia inwentarza i troski o
protoko³y wizytacyjne, które musia³ przesy³aæ do prze³o¿onego generalnego, a w
swoim archiwum powinien gromadziæ konieczne i przydatne inwentarze, dokumenty i pisma dotycz¹ce prowincji. Te wskazania s¹ aktualne w najnowszym prawie
w³asnym Zgromadzenia454 .
Nale¿y jeszcze zwróciæ uwagê na te wskazania z regu³ dla wizytatora, które
wyznacza³y mu sposób postêpowania wobec rodzinnych dóbr doczesnych posiadanych przez kandydatów, staraj¹cych siê o przyjêcie do Zgromadzenia Misji. Prze³o¿ony prowincji nie móg³ zezwoliæ, by ktokolwiek spoœród cz³onków Zgromadzenia
zrezygnowa³ ze swoich dóbr, zanim nie by³o jasne, ¿e wytrwa w swoim powo³aniu i
zawsze bêdzie rozwa¿nie postêpowa³455 . W ca³ym okresie próby Zgromadzenie
Misji zabezpiecza³o materialny byt kandydata i nigdy nie roœci³o sobie pretensji do
korzystania z osobistego maj¹tku i dóbr doczesnych, które kandydat naby³ przed
podjêciem ¿ycia wspólnotowego w instytucie. Zakaz rezygnacji kandydata z posiadania swego maj¹tku by³ rozwa¿nym zabezpieczeniem œrodków materialnych potrzebnych do ¿ycia w przypadku, kiedy kandydat podejmowa³ decyzjê o wyst¹pieniu ze Zgromadzenia. Powy¿sza regu³a siêga swoimi korzeniami zasad trydenckich dotycz¹cych kanonicznej normalizacji ¿ycia zakonnego456 . We wspólnocie
Zgromadzenia ka¿dy konfrater, nawet zwi¹zany œlubami czasowymi lub wieczysty451

„Officinas, vestes et reliqua mobilia inspiciet, nec necessaria de esse aut superflua haberi permittet
et illorum fieri inventarium curabit, quod cum ultimae visitationis inventario a Visitatore subscripto
conferri faciet, observabit etiam quae teneatur oeconomiae ratio”. RV, s.66.

452

Por. KiRZM, 213, 216 § 2.

453

Por. KiRZM, 214-215.

454

Por. SZM, 69.6.11. Wizytator ma obowi¹zek zwracaæ uwagê na stan dóbr materialnych Zgromadzenia i dóbr powierzonych wspólnocie. Osobiœcie lub przez ekonoma prowincji dokonuje kontroli w tej
dziedzinie, pamiêtaj¹c o obowi¹zku sporz¹dzania inwentarza, który nale¿y na bie¿¹co aktualizowaæ. Por. NPPZM, 149, 153.

455

„Non permittet ullum ex nostris bonis suis renunciare nisi illum fore perseveraturum in sua vocatione
apparuerit atque in ea re maturo semper consilio procedat”. RV, s.66.

456

Por. CONC. TRID. Sess. XXV, De regularibus et monialibus, c. II, w: COD, s.777; Por. J. DELUMEAU,
Reformy chrzeœcijañstwa w XVI i XVII wieku, t. 2, Katolicyzm miêdzy Lutrem a Wolterem, s.32 nn.
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mi, zachowywa³ prawo w³asnoœci swoich dóbr i zdolnoœæ nabywania innych, szanuj¹c tylko dyspozycje prawa w³asnego Zgromadzenia Misji odnoœnie u¿ytkowania i
czerpania z bie¿¹cych dochodów, co by³o jasno okreœlone457 . Najnowsze konstytucje wprost stwierdzaj¹, ¿e na u¿ywanie dóbr materialnych i dysponowanie nimi
misjonarze, bior¹c pod uwagê z³o¿ony œlub ubóstwa, powinni posiadaæ pozwolenie
kompetentnego prze³o¿onego i korzystaæ z dóbr doczesnych zgodnie z prawem
w³asnym. W kwestii posiadania i korzystania z dóbr doczesnych zachowuje wa¿noœæ Statut Fundamentalny ubóstwa458 .
Wizytator nie powinien wyraziæ zgody, aby ktoœ z cz³onków jego prowincji
podejmowa³ dzia³ania z rodzicami czy innymi osobami, dotycz¹ce przynale¿nej mu
czêœci rodzinnego maj¹tku i innych dóbr. Natomiast zainteresowany bêdzie móg³
podj¹æ te uzgodnienia kiedy zostanie poinformowany, ¿e Zgromadzenie Misji i tak
nie bêdzie mieæ ¿adnego prawa do posiadania jego dóbr doczesnych. O ca³ej sprawie prze³o¿ony prowincji powinien natychmiast powiadomiæ prze³o¿onego generalnego459 . Wizytator powinien tak¿e dyscyplinowaæ konfratrów, by nikt z nich nie
prosi³ swoich rodziców i bliskich o potrzebne mu do ¿ycia rzeczy materialne, bowiem Zgromadzenie jest zobowi¹zane zatroszczyæ siê o sprawy konieczne dla
jego dzia³alnoœci i ¿ycia460 . Identycznie sprawa ta zosta³a zapisana w aktualnym
prawie w³asnym, bowiem wszystko co jest konieczne i istotne do materialnego
utrzymania oraz osobowego rozwoju cz³onków Zgromadzenia Misji i prowadzonych
prac ma pochodziæ z twórczego wysi³ku wszystkich konfratrów, co stanowi integraln¹ w³asnoœæ ca³ego instytutu461 .
W zakresie uprawnieñ wizytatora by³o równie¿ nadzorowanie przejêcia dóbr
doczesnych ofiarowanych Zgromadzeniu Misji. Prze³o¿ony prowincji, podejmuj¹c w
tym wzglêdzie prawne dzia³ania, powinien zadbaæ, by dobra przejêto w sposób
przyk³adny, okazuj¹c w postawie i sformu³owanych dyspozycjach raczej mi³osierdzie, a nie rygoryzm. Czynnoœci prawne w imieniu wspólnoty powinni dope³niæ obcy
urzêdnicy, a nie ekonomowie Zgromadzenia Misji. Stosownym równie¿ bêdzie czêœæ

457

Misjonarze zachowywali w³asnoœæ: - posiadanych dóbr i beneficjów prostych oraz tych, które otrzymali po z³o¿eni œlubów, - dóbr nieruchomych odziedziczonych, zakupionych za w³asne œrodki,
darowanych (mo¿na nimi by³o dysponowaæ bez pozwolenia prze³o¿onych), Jeœli chodzi³o o dobra
ruchome to misjonarze zachowywali w³asnoœæ: - dochodów z dóbr nieruchomych i beneficjów, nabyte dobra nieruchome z tych œrodków. Dysponowaæ mo¿na za zgod¹ prze³o¿onych. Por. KiRZM,
167-168.

458

Por. KZM, 34; Por. ALEKSANDER VII, Breve Alias nos supplicationibus z 12 sierpnia 1659 r., w: AACM,
s.23-24; Tekst polski Statutu Fundamentalnego Ubóstwa, w: RIKZM, s.85-89; Por. KiRZM, 165-168.

459

„Non sinet ullum ex nostris pactiones inire cum parentibus suis et quibuscumque aliis de ligitima
parte et aliis bonis ad se pertinentibus nisi illi prius admoneatur Congregationem nullum habere ius
ad huiusmodi bona, et Generalis de tota re primo informetur”. RV, s.66.

460

„Non patietur ullum e nostris quidquam petere a parentibus vel amicis, sed omnia eis necessaria a
Congregatione providebuntur”. TAM¯E, s.67.

461

Por. KZM, 33.
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z otrzymanych dóbr przeznaczyæ na ja³mu¿nê dla ubogich, którzy zamieszkuj¹
tamte tereny oraz pisemnie przedstawiæ motywy i warunki sk³aniaj¹ce fundatorów
do przekazania Zgromadzeniu rzeczonych dóbr462 . Wincenty z zasady dba³ o stronê formalno-prawn¹ przekazywania dóbr doczesnych Zgromadzeniu, bowiem chcia³
unikn¹æ na przysz³oœæ przykrych sytuacji i pomówieñ, jak równie¿ kwestionowania
prawa Zgromadzenia do posiadanych dóbr. St¹d w Zgromadzeniu zawsze starano
siê, by ka¿da prowincja i dom posiada³y prawo nabywania i posiadania dóbr doczesnych, po³¹czonych ze sta³ymi dochodami, pod odpowiednim zarz¹dem463 . Równie¿ obecnie przy nabywaniu dóbr i przy ich przyjmowaniu na rzecz ca³ego Zgromadzenia, prowincji czy tylko domu nale¿y zachowaæ prawo cywilne i koœcielne. Jeœli
dobra sp³ywaj¹ na mocy darowizny, fundacji czy testamentu nale¿y wiernie zachowaæ wolê ofiarodawców, tak co do tytu³u jak i u¿ytkowania przekazanych dóbr464 .
Przyjête rozwi¹zanie jest jak najbardziej zgodne z wol¹ prawodawcy powszechnego, zapewniaj¹cego o zdolnoœciach prawnych podmiotu do rozporz¹dzania swoim
maj¹tkiem i mo¿liwoœci¹ przekazania go na cele pobo¿ne. Przyjmuj¹cy te dobra
doczesne jest zobowi¹zany wiernie i jak najstaranniej wykonaæ rozporz¹dzenia fundatorów, równie¿ dotycz¹ce sposobu zarz¹dzania i u¿ytkowania465 .
Zaprezentowana analiza porównawcza regu³ z Rêkopisu Sarzana i wspó³czesnego prawa w³asnego Zgromadzenia Misji, odnoœnie zakresu uprawnieñ i zobowi¹zañ wizytatora w kwestii jego odpowiedzialnoœci za dobra doczesne prowincji wykaza³a, ¿e inspiracje normatywne zaproponowane w tej materii przez œw. Wincentego à Paulo, piêknie ewoluowa³y na p³aszczyŸnie prawa w³asnego, trafnie okreœlaj¹c granicê uprawnieñ i kanonicznych zobowi¹zañ prze³o¿onego prowincji i wspomagaj¹cych go urzêdników, co z kolei zosta³o potwierdzone przez wspó³czesn¹
aktualizacjê prawa kanonicznego.
h) Praktyka wizytacji
Wizytator ponosi³ we wspólnocie szczególn¹ odpowiedzialnoœæ za wierne zachowanie wymagañ w³asnego prawa fundamentalnego, a mianowicie promulgowanych regu³ i konstytucji Zgromadzenia Misji466 . Dlatego za zgod¹ swej rady mia³
prawo i obowi¹zek wydawaæ zarz¹dzenia s³u¿¹ce pomno¿eniu dobra administrowa-

462

„Si quae bona Congregationi donata fuerint, magnopere curabit ut cum aedificatione et charitate
et non cum rigore exigantur, potiusque per Procuratores externos, quam per nostros; expediens
quoque erit ut ex his aliquae aleemosinae pauperibus illius loci ubi huiusmodi bona fuerint
distribuantur, utque scripto declaretur et constet quibus de causis et sub quibus conditionibus talia
bona data fuerint”. RV, s.66-67.

463

Por. KiRZM, 135.

464

Por. SZM, 107 § 4.

465

Por. KPK,

466

Por. KiRZM, 110 § 1.10; Por. KZM, 125.1.
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nej prowincji467 , jak równie¿ móg³ inicjowaæ wa¿niejsze dzie³a apostolskie w domu
Zgromadzenia Misji lub je znosiæ, dokonuj¹c tego w œcis³ej wspó³pracy z prze³o¿onym generalnym468 . Prawo w³asne od pocz¹tku zobowi¹zywa³o wizytatora do osobistego zapoznawania siê z charakterem pracy konfratrów w poszczególnych domach, prawnie erygowanych. Temu w³aœnie s³u¿y³a instytucja kanonicznej wizytacji zakonnej, okreœlona prawnie w regu³ach trydenckich, odnosz¹cych siê do wczeœniejszych dokumentów Stolicy Apostolskiej, które zobowi¹zywa³y w³adze wspólnoty zakonnej lub biskupa do jej przeprowadzenia, z tym ¿e wizytuj¹cy biskup
zawsze realizowa³ to zadanie jako delegat apostolski469 .
W regu³ach na samym pocz¹tku zaakcentowano obowi¹zek wizytatora obliguj¹cy go do corocznej wizytacji wspólnot swojej prowincji, wskazuj¹c by zatrzymywa³ siê d³u¿ej w miejscach wymagaj¹cych jego obecnoœci, zapewniaj¹c odpowiednio mo¿liwoœæ i sposób dogodnego kontaktowania siê z podw³adnymi i prze³o¿onym generalnym470 . Obowi¹zek wizytacji poszczególnych wspólnot podstawowych
przez prze³o¿onego prowincji nale¿a³ zawsze do pierwszych powinnoœci wizytatora. Dlatego w prawie w³asnym Zgromadzenia w ka¿dym okresie historii takie zobowi¹zanie by³o pierwszym. W konstytucjach z 1954 roku zobowi¹zano wizytatora do
odprawiania wizytacji corocznej, chocia¿ zasugerowano mo¿liwoœæ wizytowania
domów misjonarskich przynajmniej co dwa lata471 . Natomiast w najnowszym prawie w³asnym prawodawca generalny uzna³ czêste odwiedzanie domów i konfratrów
przez wizytatora za jego prawo i obowi¹zek, a z urzêdu powinien to uczyniæ przynajmniej co drugi rok472 . Prawo wymaga od wizytatora, by dobrze pozna³ mo¿liwoœci apostolskiego pos³ugiwania swojej prowincji, podejmowa³ dialog i konsultacje z
konfratrami, jak równie¿ relacjonowa³ prze³o¿onemu generalnemu o istotnych sprawach swojej prowincji473 .
Prze³o¿ony prowincji z zasady osobiœcie powinien dokonywaæ urzêdowych
wizytacji. Jednak ilekroæ z wa¿nych przyczyn nie bêdzie móg³ kanonicznie zwizytowaæ wszystkich domów prowincji, wówczas po konsultacji z cz³onkami swojej

467

Por. TAM¯E, 125.2.

468

Por. SZM, 69.2.

469

Por. CONC. TRID. Sess. XXV, De regularibus et monialibus, c. VIII, w: COD, s.779. Wszystko nale¿a³o
uczyniæ zgodnie z normami i wskazaniami zawartymi w konstytucji Innocentego III In singulis. Por.
TAM¯E, s.240-241; Por. IV SOBÓR LATERAÑSKI (1215), w: CH.J. HEFELE – D.H. LECRERQ, Histoire des
conciles, t. V, cz. 2, Paris 1913, s.1342-1343.

470

„Singulis annis suam Provinciam visitabit et diutius in locis immorabitur, ubi magis opus esse
iudicabit, praesertim in loco ad communicationem cum inferioribus et Superiore Generali magis
commodo”. RV, s.71-72.

471

Por. KiRZM, 110 § 1.1.

472

Por. KZM, 125.6; Por. KPK,

473

Por. SZM, 69.6; Por. W. WENZ, Instytucja kanonicznej wizytacji w Wincentyñskim Stowarzyszeniu
¯ycia Apostolskiego, w: Wroc³awski Przegl¹d Teologiczny 8(2000), nr 2, s.143-167.
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rady, powinien zleciæ to zadanie wybranemu zastêpcy. Zasadniczo nie powinien
tego czyniæ w odniesieniu do seminariów, bowiem prawo w³asne zobowi¹zywa³o
wizytatora do osobistego wizytowania domów, w których by³y w³aœnie seminaria
Zgromadzenia lub inne miejsca zdobywania wiedzy474 . Zgodnie z tradycj¹ Zgromadzenia wizytator najczêœciej korzysta³ w czasie przeprowadzania wizytacji z pomocy cz³onków swej rady, bowiem na nich ci¹¿y³ prawny obowi¹zek wspomagania
prze³o¿onego w zarz¹dzaniu prowincj¹475 . Obecnie wizytator, realizuj¹c obowi¹zek
wizytacji kanonicznej, mo¿e równie¿ skorzystaæ z urzêdowej pomocy, a mianowicie z pos³ugi swego asystenta476 lub radców prowincji, którzy maj¹ go wspieraæ
czynem i rad¹ w sprawowaniu w³adzy477 .
Nastêpne urzêdowe wskazania z regu³ dla wizytatora okreœlaj¹ sposób i zakres przeprowadzenia kanonicznej wizytacji wspólnoty. Otó¿ prze³o¿ony prowincji
zaraz po przybyciu na miejsce powinien zapytaæ superiora domu o sprawy wa¿ne i
nagl¹ce, które nale¿a³oby szybko za³atwiæ. Powinien tak¿e poprosiæ go o relacjê z
poprzednich wizytacji, z ¿yczliwoœci¹ nawi¹zaæ dialog ze wszystkimi konfratrami w
domu oraz skierowaæ do nich w³aœciw¹ zachêtê do podjêcia trudu duchowej odnowy i troski o osobist¹ doskona³oœæ478 . Realizacji powy¿szych zamierzeñ mia³o s³u¿yæ wyg³oszenie przez wizytatora oficjalnej konferencji tzw. zachêty, poœwiêcaj¹c
j¹ w du¿ej mierze wizytacji. Prze³o¿ony prowincji w tym wyst¹pieniu by³ zobowi¹zany wskazaæ na potrzebê instytucji kanonicznej wizytacji, jej pozytywnych skutkach i innych motywach. Powinien we wspólnocie zapowiedzieæ jej przebieg i wskazaæ na tradycjê Zgromadzenia Misji w tej materii, akcentuj¹c œrodki i sposoby, za
pomoc¹ których wizytowani bêd¹ mogli dobrze wspó³pracowaæ z wizytatorem lub
wskazaæ na prawne wymagania stawiane osobom wizytowanym. Prze³o¿ony prowincji powinien zadbaæ o odpowiedni¹ organizacjê nastêpnego dnia wizytacji, wyg³aszaj¹c nawet na ten temat stosown¹ konferencjê, jeœli uzna takie dzia³anie za
konieczne479 . Wynika z tego, i¿ prze³o¿ony powinien najpierw roztropnie w³¹czyæ
474

„Si quando ob causas graviores visitare omnia loca suae Provinciae ipse non possit, re cum suis
consultoribus collata ad ea, quae non potest, sibi alium aubstituet, quamvis omnino curandum sit,
ut ipse per se seminaria nostrorum et loca studiorum visitet”. RV, s.72.

475

Por. KiRZM, 116.1.

476

Wskazano, by ten urz¹d pe³ni³ jeden z radców prowincji. W czasie nieobecnoœci wizytatora posiada
pe³niê w³adzy, z wyj¹tkiem spraw wyraŸnie zastrze¿onych przez prze³o¿onego prowincji. Natomiast
kiedy wizytator nie posiada zdolnoœci kierowania prowincj¹, asystent zastêpuj¹c go ma pe³niê
w³adzy. Por. SZM, 73 § 1-3. W Prowincji Polskiej asystent jest prawnym zastêpc¹ wizytatora i
równoczeœnie pierwszym radc¹ prowincji. Por. NPPZM, 140.

477

Por. KZM, 126-127; Por. KPK,

478

„Cum primum in locum visitationis pervenerit, superiorem interrogabit, num res aliqua urgeat, cui cito
sit remedium adhibendum et visitationes praeteritas petet, deinde omnes simul benigne alloquetur
et ad renovationem in Spiritu et studium perfectionis hortabitur”. RV, s.72; Por. RWZM, I,1.

479

„Quod ut melius praestet in prima exhortatione quam habebit agere ut plurimum conveniet de ipsa
visitatione loquendo scilicet 1 – de eius necessitate et utilitate aut aliis motivis, 2 – afferendo
eiusdem descriptionem et modum in Congregatione consuetum, 3 – media quibus bene cooperari

KAN.

628 § 1.
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siê w codzienny rytm ¿ycia wspólnoty i oceniæ poszczególne jego elementy, stosownie do wymagañ prawa w³asnego wincentyñskiego instytutu.
Zgodnie z tradycj¹ prze³o¿ony prowincji powinien rozpocz¹æ wizytacjê kanoniczn¹ od koœcio³a Zgromadzenia Misji, gdzie przy drzwiach zamkniêtych mia³ najpierw zbadaæ sposób przechowywania Najœwiêtszego Sakramentu, naczynia z olejem chorych i relikwie œwiêtych oraz zbadaæ stan o³tarzy i chrzcielnic w koœcio³ach
parafialnych, jak równie¿ innych rzeczy s³u¿¹cych do sprawowania kultu religijnego, przechowywanych w koœciele lub zakrystii480 . Wizytuj¹c koœció³ powinien sprawdziæ, czy znajdowa³y siê w nim konfesjona³y. Jeœli cz³onkom wizytowanego domu
kanonicznie nie zlecono wczeœniej pe³nienia urzêdowej pos³ugi spowiadania wiernych, to konfesjona³y powinny zostaæ usuniête z koœcio³a. Natomiast w przypadku
kiedy misjonarzy zobowi¹zano do podjêcia troski o sta³e duchowe pos³ugiwanie
wiernym w sakramencie pokuty np. powierzaj¹c prowadzenie parafii, wówczas wizytator powinien sprawdziæ, czy w koœciele znajduj¹ siê konfesjona³y i czy zosta³y
w³aœciwie wykonane. Gdyby nie by³o konfesjona³ów powinien zatroszczyæ siê o ich
staranne wykonanie i rozmieszczenie481 .
Po wizytacji miejsca œwiêtego pos³ugiwania wiernym przez misjonarzy, prze³o¿ony prowincji powinien kontynuowaæ czynnoœci wizytacyjne wobec wszystkich
cz³onków wspólnoty domowej, bêd¹c wobec nich prawdziwie przystêpnym i ¿yczliwym. W zaleceniu prawodawca chcia³ zagwarantowaæ obiektywizm w postawie
wizytuj¹cego do tego stopnia, by w nikim nie zrodzi³o siê podejrzenie, ¿e wizytator
wobec niego jest mniej radosny, a mo¿e nawet uprzedzony, bowiem wczeœniej na
jego temat korzysta³ z informacji osób jemu nie¿yczliwych482 . Œw. Wincentemu à
Paulo zale¿a³o, by wizytator jako prze³o¿ony jednoczy³ cz³onków wspólnoty, nie
kierowa³ siê us³yszanymi pomówieniami, dba³ o ich dobro duchowe i materialne483 ,
przejawia³ dojrza³oœæ osobow¹ w ocenie wspó³braci484 . Takie w³aœnie zdolnoœci w

Visitatori valeant seu, quod fere idem est, dispositiones in visitandis requisitas proponendo; et
praeterea, si res postulat, de eodem subiecto conferentiam die sequenti fieri curabit”. RV, s.72; Por.
KiRZM, 110 § 1.12.
480

„Visitationem incipiet a Templo in quo ianuis clausis Primo videbit quomodo Sacrosanctae Eucharistiae sacramentum custodiatur. Deinde visitabit sacrum oleum Infirmorum, sanctorum reliquias,
Altaria item in ecclesiis Parochialibus fontes Baptismatis et caetera quae cultui Divino tam in ipso
Templo quam in Sacristia inserviunt”. RV, s.72.

481

„Inspiciet etiam num sit confessariorum sedes ut, si quae ibi reperiantur, statim auferri iubeat, nisi
domus ad curam animarum nos obligaret, in quo casu videbit an rite et ut decet sint fabricatae aut,
si nullae forent, aliquas curet diligenter confici et collocari”. RV, s.72-73; Por. RWZM, XI, 2.

482

„Postea ipsas personas visitabit sese omnibus affabilem et benevolum exhibens ne alicuius mentem subeat suspicio, quod ob sinistras aliquas informationes minus hilarem vultum ipsis ostendat”.
RV, s.73.

483

Por. SAINT VINCENT
s.348-349.

DE

484

Por. SAINT VINCENT

DE

PAUL, t. XI, s.235-242; Por. J.M. ROMAN, Œwiêty Wincenty à Paulo. Biografia,
PAUL, t. XI, s.351; Por. T. MARQUINA, Prze³o¿eni, s.183.
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postawie wizytatora akcentuj¹ równie¿ wspó³czesne dokumenty prawa w³asnego
Zgromadzenia Misji485 , czyni¹c to po 350 latach od napisania regu³ dla prze³o¿onego prowincji.
Szczegó³owy scenariusz postêpowania wizytatora okreœla³ kolejno harmonogram rozmów wizytuj¹cego z prze³o¿onym domu, jego rad¹, urzêdnikami pe³ni¹cymi ró¿ne funkcje i starszymi konfratrami ¿yj¹cymi we wspólnocie domowej. Ka¿demu powinien postawiæ pytanie o stan wspólnoty, a wiêc powinien zapytaæ o coœ
wa¿nego, co dotyczy³o zarówno superiora, jak i innych cz³onków. W wa¿nych okolicznoœciach powinien informacjê uzyskaæ potajemnie, gwarantuj¹c zachowanie
tajemnicy. Istotne wiadomoœci powinien posiadaæ na piœmie, wystrzegaj¹c siê ich
publikacji, jak równie¿ swoim zachowaniem nie mo¿e wskazaæ na tych, którzy
takowe informacje przekazali. Wizytator po zakoñczeniu komunikacji ze wszystkimi, po uzyskaniu i rozwa¿eniu wa¿nych dla wspólnoty domowej informacji, ponownie powinien spotkaæ siê z superiorem domu, w celu wys³uchania jego krótkiej
informacji na temat ka¿dego cz³onka wspólnoty486 . Po rozmowie z prze³o¿onym
wizytator móg³ siê zorientowaæ na temat stopnia wzajemnych braterskich i rodzinnych relacji we wspólnocie domowej, realizacji œlubu ewangelicznego pos³uszeñstwa, co powinno byæ znamienne dla wspólnoty instytutu487 .
Zgodnie z zaleceniami regu³, po spotkaniu z prze³o¿onym domu, wizytator
nastêpnie wzywa³ ka¿dego konfratra, zachowuj¹c w tej kwestii przez siebie ustalony porz¹dek i kolejnoœæ. Rozmowa powinna odbywaæ siê zasadniczo w cztery oczy,
wizytator winien pytaæ wizytowanego raczej z pamiêci a nie pos³ugiwaæ siê kartk¹
z pytaniami. Prawodawca przygotowa³ dla wizytatora gotowe przyk³ady konkretnych pytañ wizytacyjnych, jakie w czasie kanonicznego dzia³ania by³ on zobowi¹zany postawiæ konfratrom, zachowuj¹c w ten sposób zalecenia instrukcji instytutu.
Prze³o¿ony prowincji móg³ tak¿e zanotowaæ z rozmowy wizytacyjnej rzeczy wa¿ne
i godne utrwalenia oraz dodatkowo roztropnie zapytaæ konfratra o inne sprawy488 .
Ka¿da rozmowa wizytacyjna by³a dla prze³o¿onego prowincji niejako egzaminem z
cnoty roztropnoœci, któr¹ Wincenty ceni³ najwy¿ej i uwa¿a³ j¹ za konieczn¹ dla
485

„/.../ pe³en troski o czynny udzia³ wszystkich konfratrów w ¿yciu i dzia³alnoœci apostolskiej prowincji,
/.../ powinien popieraæ pos³ugê poszczególnych domów, troszcz¹c siê o osobowy rozwój i aktywnoœæ
poszczególnych konfratrów”. KZM, 123 § 2.

486

„Petet a superiore et consequenter a consultoribus, officialibus et aliquibus antiquiorum num quid
alicuius momenti sciant de statu domus, et si opus fuerit de hoc informationem fieri curabit secreto,
quam scriptam secum habebit nemini illam aperiendo et cavebit ne quis suspicione assequi possit
eos, qui talia secreta sibi retulerint. Huiusmodi informationibus acceptis et consideratis percurret
cum superiore catalogum personarum domus, brevemque de singulis ab eo capiet informationem”.
RV, s.73.

487

Por. RWZM, V, 2.

488

„Postea vocabit omnes sigillatim eo ordine, quo ei magis convenire videbitur, et singulos seorsim
iuxta instructionem sequenti capite positam memoriter potius quam ex scripto interrogabit et quae
advertenda iudicaverit sibi memoriae causa scribet, quid vero a quoque interrogandum sit, illius
prudentiae reliquitur”. RV, s.73.
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sprawuj¹cego rz¹dy w Zgromadzeniu Misji, bowiem zapewnia ona zachowanie w
jego pos³udze m¹drej równowagi i jest fundamentem autentycznej osobowoœci,
zw³aszcza kiedy musi podejmowaæ rozwa¿ne decyzje489 . Przed podjêciem rozmowy wizytator powinien wszystkich zachêciæ do postawy otwartoœci i mówienia szczerej prawdy, aby nikogo nie obci¹¿a³o w przysz³oœci ukryte z³o i fakt, ¿e z³ej sytuacji
w domu wspólnoty nie mo¿na by³o uzdrowiæ z powodu celowego i œwiadomego
milczenia ze strony konfratrów. Wizytator powinien tak¿e uœwiadomiæ konfratrom,
¿e s¹ zobowi¹zani do zachowania tajemnicy, zw³aszcza jeœli treœæ ich rozmów by³a
poufna, nawet kiedy w tej sprawie byliby pytani przez osoby ni¿sze w precedencji
od prze³o¿onego prowincji, a mianowicie przez superiora domu czy innego urzêdnika490 . W rozmowach wizytacyjnych nie bêdzie ³atwowierny, nawet kiedy ujawnione
zostan¹ negatywne sprawy przeciwko innym cz³onkom domu, zw³aszcza przeciwko prze³o¿onym. Wówczas powinien te sprawy rozwa¿nie przemyœleæ i zastanowiæ
siê, w jaki sposób pozytywnie zainspirowaæ konfratrów do dalszego wspólnego ¿ycia w Zgromadzeniu, nie os³abiaj¹c równoczeœnie ich cnoty pos³uszeñstwa wobec
bezpoœrednich prze³o¿onych491 . Zdaniem œw. Wincentego à Paulo superior domu
powinien byæ wzorem pos³uszeñstwa wobec prze³o¿onych wy¿szych, a w kierowaniu wspólnot¹ musia³ odznaczaæ siê wytrwa³oœci¹ w d¹¿eniu do celu i ³agodnoœci¹
w doborze œrodków, aby chroniæ dobro wspólnoty492 . Istot¹ czynnoœci wizytacyjnych prze³o¿onego prowincji równie¿ by³o zabezpieczenie i pomno¿enie dobra danej wspólnoty Zgromadzenia. Dlatego w przypadku obiektywnego potwierdzenia,
¿e faktycznie któryœ z cz³onków przyczyni³ siê do roz³amu wewnêtrznej jednoœci
wszystkich konfratrów, b¹dŸ sk³ócenia wspólnoty z prze³o¿onym, powinien zostaæ
bardzo starannie usuniêty z domu, aby nie nara¿aæ domowników na dalsze niepokoje. Kanoniczne przeniesienie bêdzie zastosowaniem koniecznego lekarstwa na
tê chorobê wspólnoty493 . Przedstawione regu³y i ustalenia stanowi³y niejako przy-

489

Por. SAINT VINCENT

490

„Omnes hortabitur ad veritatem sinceram dicendam ne ipsis imputetur si morbi propter eorum
silentium incogniti et latentes curari non possint admonebitque teneri eos servare sub secreto
quidquid cum eo quod secretum requirit transegerint, licet a quovis alio qui ipso sit inferior de ea
re interrogentor”. RV, s.73-74. Wszystkie teksty dotycz¹ce obecnie formacji kandydatów do Zgromadzenia uwra¿liwiaj¹ na zdobycie osobowej dojrza³oœci i odpowiedzialnoœci za wspólnotê. Por.
KZM, 77-95; SZM, 40-50; NPPZM, 18-49.

491

„Non facile credet si quae forsan referantur contra alios maxime contra superiores, sed ea notabit et
expendet ut veritatem assequatur, cavebit ne, dum subditos consolari studebit, illi debiliores in
obedientia erga suos immediatos superiores reddantur”. RV, s.74.

492

Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. II, s.250; t. XI, s.239. Wincenty nalega³ do jednego z superiorów: „W
pewnych przypadkach nale¿y przeciwstawiaæ siê z ³agodnoœci¹ i ze s³odycz¹; w innych nale¿y
stanowczo wystêpowaæ przeciw nadu¿yciom. Zawsze jednak musisz kierowaæ siê wol¹ Bo¿¹ i trosk¹
o Jego wiêksz¹ chwa³ê oraz o dobro wspólnoty”. TAM¯E, t. IV, s.91.

493

„Si quis divisionis aut dissensionis eorum qui una vivunt inter se vel cum suo capite autor esse
inveniretur, diligentissime ab ea domo velut pestis qui eam posset inficere, si presens remedium
non adhiberetur, separandus est”. RV, s.74.

DE

PAUL, t. XI, s.466; Por. RWZM, II, 5; Por. NPPZM, 133.

Uprawnienia i obowi¹zki prze³o¿onego prowincji

193

gotowanie okolicznoœci podejmowania indywidualnych rozmów wizytuj¹cego prze³o¿onego prowincji z superiorem domu, urzêdnikami funkcyjnymi we wspólnocie,
jak równie¿ z pozosta³ymi konfratrami. Zachowane instrukcje wizytacyjne szczegó³owo okreœlaj¹, jakie pytania nale¿y postawiæ sprawuj¹cym w³adzê we wspólnocie i
bezpoœrednio wspomagaj¹cym prze³o¿onego w tej wspólnocie, jak równie¿ o co
nale¿y zapytaæ wszystkich494 .
Instrukcja pytañ dla wizytuj¹cego prze³o¿onego prowincji odnosi³a siê do 16
spraw, o które nale¿a³o zapytaæ prze³o¿onego, jego doradców i osoby uznane za
w³aœciwe, z zasady uczestnicz¹ce w zarz¹dzaniu wspólnot¹ domow¹. Wizytator
powinien zapytaæ te osoby: 1 – czy poza tajemnic¹ spowiedzi znane jej s¹ jakieœ
powa¿niejsze zdarzenia w domu i jaki zastosowano wówczas œrodek zaradczy; 2 –
w jaki sposób przestrzegane s¹ regu³y odnosz¹ce siê do seminarzystów Zgromadzenia Misji; 3 – czy ktoœ z ch³opców i kobiet zosta³ nak³oniony do z³o¿enia œlubów
œwiêtych albo nieroztropnie zachêcani do przestrzegania innych zobowi¹zañ; 4 –
czy ktoœ we wspólnocie domowej darzy zbytnim uczuciem swoich krewnych, albo
czy przebywa we wspólnocie tylko dlatego, by im pomagaæ; 5 – czy w domu jest
wystarczaj¹ca liczba spowiedników, gwarantuj¹ca odpowiedzialn¹ realizacjê misjonarskiego zobowi¹zania do iloœci spowiadaj¹cych siê wiernych i jakoœci spowiedzi;
6 – w jaki sposób odbywaj¹ siê æwiczenia z kandydatami do kap³añstwa i z seminarzystami, konferencje dla duchownych, æwiczenia duchowne dla innych ludzi z zewn¹trz, wspieranie i odwiedzanie bractw mi³osierdzia; 7 – w jaki sposób realizuje
siê troskê o zapewnienie dobrego kierownictwa duchowego dla osób uczestnicz¹cych w æwiczeniach duchowych, jak¹ z takiego dzia³ania czerpie siê korzyœæ; czy
we wspólnocie domowej odbywaj¹ siê konferencje na temat grzechów b¹dŸ innych
problemów; 8 – jaki jest stopieñ rozwoju prowadzonych badañ naukowych i w jakim
dok³adnie zakresie zachowuje siê przepisy i wskazania dotycz¹ce nowych pogl¹dów, ich ró¿norodnoœci i sposobu argumentowania oraz, czy w zwi¹zku z tym dostrzega siê potrzebê odwo³ania pewnych osób od dalszego studiowania i pracy
naukowej, powierzaj¹c im inne obowi¹zki i pos³ugi w Zgromadzeniu; 9 – w jaki
sposób odbywaj¹ siê misje, a mianowicie czy kazania, upomnienia i katechizacja
s¹ dostosowane do metody i stylu przyjêtego w zwyczaju Zgromadzenia, czy poœwiêca siê czas na odwiedzanie chorych i ³agodzenie sporów, czy konfratrzy przyjmuj¹ jak¹œ zap³atê za te pos³ugi oraz czy pozosta³e ustalenia dotycz¹ce g³oszenia
misji s¹ nale¿ycie zachowywane; 10 – czy we wspólnotach domowych zobowi¹zanych do troski o wiernych wszystkie czynnoœci kurialne s¹ w³aœciwie wykonywane
oraz, czy misjonarze przestrzegaj¹ przepisów i norm rytua³u rzymskiego i zarz¹dzeñ koœcielnych prze³o¿onych; 11 – jak kszta³tuj¹ siê wzajemne relacje cz³onków
domu oraz kontakty z innymi osobami; 12 – czy ktoœ przez symulacjê choroby nie

494

Por. „Caput 14 - Instructio de iis, quae in visitatione interroganda sunt”, w: RV, s.77-80.
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podejmuje na co dzieñ trudu postêpu w doskona³oœci oraz pozostaje w bezczynnoœci, unikaj¹c prac i zadañ wyznaczonych przez Zgromadzenie; 13 – czy we wspólnocie domu wobec osób chorych i przyjmowanych osób okazywana jest nale¿yta
troska i goœcinnoœæ oraz czy cz³onkowie Zgromadzenia powracaj¹cy z misji lub
sk¹din¹d przyjmowani s¹ z ¿yczliw¹ trosk¹; 14 – czy u kogoœ we wspólnocie mo¿na zauwa¿yæ negatywne przejawy ambicji i egoizmu; 15 – jakiej ja³mu¿ny udziela
siê ubogim spoza domu Zgromadzenia; 16 – które z pobo¿nych dzie³ prowadzone w
domu, zgodnie z zadaniami i celem Zgromadzenia Misji, przynosi wiêksz¹ korzyœæ495 .
Zagadnienia zaproponowane w instrukcji dotyczy³y zatem spraw istotnych dla zachowania wincentyñskiej to¿samoœci we wspólnocie podstawowej, pomagaj¹c wykryæ ewentualne nieprawid³owoœci w sprawowaniu w³adzy i wspólnotowym ¿yciu,
jak równie¿ uruchomiæ mechanizm uzdrowienia wzajemnych relacji konfraterskich i
rzeczywistej kondycji ¿ycia wspólnego, które nale¿y do istotnych przejawów charyzmatu œw. Wincentego i nieprzerwanej tradycji misjonarskiej496 .
Dla ca³oœciowego poznania czynnoœci wizytacyjnych prze³o¿onego prowincji
nale¿y dalej przedstawiæ instrukcjê zawieraj¹c¹ pytania, z jakich wizytator powinien skorzystaæ w indywidualnej rozmowie ze wszystkimi cz³onkami domu. Tematykê odbywanych rozmów zasadniczo wyznacza³o 8 zagadnieñ ujêtych w pytaniach instrukcji, jak równie¿ 4 pytania przygotowane specjalnie dla scholastyków i
3 pytania dla odprawiaj¹cych Seminarium Internum497 . W zamyœle prawodawcy
proponowana tematyka mia³a wizytatorowi dopomóc w obiektywnej ocenie danej

495

„1 – Interrogabit si quid gravius in ea domo accidisse extra confessionem intellexerit et quod
remedium fuerit adhibitum. 2 – Quomodo serventur regulae quae ad seminaristas Congregationis
pertinent. 3 – An aliqui, maxime pueri et mulieres inducantur ad vota emittenda aut ad consilia
alia observanda indiscrete impellantur. 4 – An aliquis domi si nimis affectus videatur ad consanguineos vel ad eorum subventionem teneatur. 5 – De numero et sufficentia confessariorum praesertim
in Domibus, ubi ad curam animarum astringimur et de frequentia et fructu confitentium. 6 –
Quomodo fiant exercitia ordinandorum et seminariorum externorum. Item collationes seu conferentiae cum ecclesiasticis aut aliis externis et an Confraternitates charitatis visitentur et foveantur. 7
– Quanta cura insumatur in exercitandorum directione et quis fructus inde colligatur et an conferentiae de casibus aut aliis studiis domi vigeant. 8 – Quomodo literarum studia vigeant et quam exacte
serventur, quae de opinionum novitate et diversitate deque argumentandi ratione instituta sunt, et
an aliqui videantur e studiis evocandi ad aliqua Congregationis munia aut ministeria exercenda. 9
– Quomodo missiones fiant, an scilicet conciones, exhortationes et cathechismi ad methodum et
stylum in Congregatione consuetum sint accomodati. Item an visitationi infirmorum et litibus
componendis vacetur. Num quid pro functionibus in retributionem accipiatur et an reliquae missionum regulae recte observentur. 10 – An in Domibus ad regimen animarum obligantibus functiones
curiales rite et recte peragantur caeteraque observentur, quae rituale Romanum et regulae Praefecti ecclesiae praescribunt. 11 – Quibuscum et qua ratione fiant conversationes tam inter nostros
quam externos. 12 – An aliqui praetextu infirmitatis realaxentur in via perfectionis et a laboribus
instituti nostri aborreant et ad otiositatem tendant. 13 – Ad infirmorum et hospitum debita cura
habeatur et an nostri e missionibus aut aliunde domum redeuntes benigne et sollicite recipiantur.
14 – An aliqua ambitionis et proprietatis inditia in aliquo appareant. 15 – Quaenam eleaemosinae
externis pauperibus erogentur. 16 – Ex quibus operibus piis iuxta nostrum Institutum maior fructus
percipiatur”. RV, s.77-78.

496

Por. KZM, 21 § 1; SZM, 14 § 2; NPPZM, 88.

497

Por. RV, s.78-80.
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wspólnoty, tak w zakresie wiernoœci regu³om i konstytucjom Zgromadzenia, jak
równie¿ na p³aszczyŸnie odpowiedzialnej w realizacji apostolskich dzie³.
Ka¿dego konfratra wizytator móg³ zapytaæ: 1 – o stan jego zdrowia i si³, co
s¹dzi na temat ¿ywienia w domu Zgromadzenia, œrodków na ubranie, warunków
zamieszkania oraz stosowanych przez niego æwiczeñ cielesnych; 2 – bêdzie móg³
zapoznaæ siê z jego samopoczuciem i stanem wewnêtrznym, psychicznym. Jeœli
uzna, ¿e jest w stanie mu pomóc, pocieszyæ go lub przyczyni siê do jego rozwoju,
wówczas to zainteresowanemu mo¿e przedstawiæ; 3 – w jaki sposób jest traktowany przez swoich obecnych prze³o¿onych i jak ocenia ich pod wzglêdem osobowoœci i na p³aszczyŸnie pos³ugiwania we wspólnocie jako urzêdników Zgromadzenia
Misji; 4 – czy zdarzy³o siê, by któryœ z prze³o¿onych ogranicza³ lub utrudnia³ swoim
podw³adnym mo¿liwoœæ komunikowania siê z prze³o¿onymi poœrednimi, czy w jakikolwiek sposób okaza³ swoje niezadowolenie, ¿e cz³onkowie Zgromadzenia skierowali do nich pisma na temat ich osób lub o ich sposobie kierowania wspólnot¹; 5 –
czy konfrater, poza spowiedzi¹, dowiedzia³ siê czegoœ o innym cz³onku domu, czego sam nie pochwala, a wiêc jego niepos³uszeñstwie, szemraniu, zmowach zw³aszcza przeciwko prze³o¿onym albo o postawie nieuczciwoœci i braku rozwagi, kiedy
ktoœ z domowników przestawa³ z inn¹ osob¹ w sytuacji zbytniej za¿y³oœci lub o
inicjowaniu sporu; 6 – w jaki sposób wspólnota domowa zachowuje konstytucje,
dekrety, porz¹dek ogólny Zgromadzenia i rozporz¹dzenia wydawane przez prze³o¿onego generalnego b¹dŸ innych prze³o¿onych; 7 – w jaki sposób konfratrzy wype³niaj¹ wobec wiernych zadania, do których Zgromadzenie siê zobowi¹za³o, w jaki
sposób misjonarze doskonal¹ siê w sprawach duchowych i wewnêtrznych oraz
jak¹ postawê przejawiaj¹ wobec sta³ych cnót wspólnoty. Na zakoñczenie wizytator
prosi³ rozmówcê o dobrowolne sformu³owanie osobistych, wa¿nych i istotnych uwag
pod adresem innych wspólnot misjonarskich w prowincji498 . Taka rozmowa wymaga³a od wizytatora wytworzenia atmosfery zaufania, wzajemnego szacunku, duchowego
bezpieczeñstwa, jak równie¿ przekonania konfratra, i¿ wszystkie czynnoœci maj¹ s³u¿yæ pomno¿eniu dobra i budowaniu trwalszej jednoœci w Zgromadzeniu Misji499 .
498

„1 – Quomodo valeat corpore et viribus et quomodo ei conveniat ratio victus, vestitus, cubiculi et
exercitionis corporis, qua utitur. 2 – Si quid habeat dubitationis aut difficultatis, siquid et ad suam
consolationem, instructionem aut profectum fore putat, id confidenter proponat. 3 – Quomodo a
suis superioribus tractatus et quid sentiat de illis tam de personis quam de officiis eorum. 4 – An
aliquis superior impedierit libertatem subditorum scribendi ad superiores mediatos aut quovis
modo significaverit sibi non placere, ut nostri de ipso aut eius Gubernatione ad eosdem scribant. 5
– An noverit extra confessionem aliquid de quavis persona, quod non ei probetur, ut de inobedientia, murmuratione, conspirationibus maxime contra superiores et si quid parum honestum et incautum in familiaritate nimia cum aliqua persona accidisse vel contra de dissensione. 6 – Quomodo
domi observentur constitutiones, decreta, communis ordo et ordinationes quae a superiore generali
aut aliis superioribus emanant. 7 – Quomodo Congregationis ministeria erga externos exerceantur,
quod ad modum attinet: Quem progressum faciant nostri in rebus spiritualibus et quod omnium in
solidis virtutibus acquirendis studium. 8 – Si de iis, quae pertinent ad alias domos totius Provinciae,
aliquid habet quod alicuius momenti videatur, libere proponat”. RV, s.79.

499

Por. KZM, 96.
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Kiedy w wizytowanej wspólnocie przebywali scholastycy, wizytator móg³ dodatkowo ka¿demu z nich postawiæ nastêpuj¹ce pytania: 1 – na ile doœwiadcza w
sobie talentu, zdolnoœci do zapamiêtywania, si³ i chêci do zdobywania wiedzy; 2 –
czy dodatkowe zajêcia proponowane w domu b¹dŸ samo uczenie siê powoduje
zamêt w prze¿ywaniu æwiczeñ duchowych i odci¹ga od spraw wewnêtrznych; 3 –
czy konfrater posiada konieczne ksi¹¿ki, czy czyta, pisze i podejmuje dyskusjê; 4
– jak ocenia w³asne postêpy w procesie studiowania500 . Tak wiêc pytania dotyczy³y
realizacji podstawowych za³o¿eñ wynikaj¹cych z realizowanej w instytucie formacji
intelektualnej, duchowej, jak równie¿ przygotowania pastoralnego do podjêcia prac
Zgromadzenia501 . Natomiast inny wymiar i cel mia³a rozmowa wizytatora z kandydatami do Zgromadzenia, którzy aktualnie odprawiali czas próby w Seminarium
Internum. Tych kandydatów do ¿ycia w Zgromadzeniu Misji, w rozmowie indywidualnej, prze³o¿ony prowincji pyta³ wprost: 1 – czy faktycznie posiadaj¹ mocne postanowienie ¿ycia a¿ do œmierci w Zgromadzeniu Misji; 2 – czy jednakowo traktuje
wszystkie prace apostolskie wspólnoty, jak równie¿ zadania stosownie do tego, co
mu naka¿e realizacja œlubu pos³uszeñstwa; 3 – czy sumiennie odprawia æwiczenia
duchowe i realizuje inne czynnoœci, które seminarzyœci powinni wype³niaæ oraz w
których czynnoœciach uczyni³ wiêksze postêpy. Wizytator, jeœli uzna³ to za w³aœciwe, móg³ tak¿e zapytaæ o inne sprawy dotycz¹ce wspólnoty seminarzystów i relacji kandydatów wobec prze³o¿onych502 . Powy¿sze instrukcje dowodz¹, ¿e prze³o¿ony prowincji w czasie wizytacji kanonicznej chcia³ najdok³adniej zapoznaæ siê z
poziomem relacji interpersonalnych we wspólnocie, warunkuj¹cych harmonijne braterskie wspó³dzia³anie i wspó³odpowiedzialnoœæ za realizowane dzie³a Zgromadzenia.
Dla wizytuj¹cego prze³o¿onego istotn¹ spraw¹ by³o równie¿ poznanie faktycznego stanu dóbr ruchomych i nieruchomych zarz¹dzanych przez mianowanych
urzêdników wspólnoty domowej. Dlatego wizytacja posiadanych dóbr doczesnych
Zgromadzenia Misji i konfratrów powinna siê odbyæ zgodnie z regu³ami, które zosta³y ju¿ szczegó³owo omówione w czêœci o odpowiedzialnoœci wizytatora za dobra
doczesne prowincji, natomiast dodatkowo wizytuj¹cy by³ zobowi¹zany przeanalizowaæ wskazania odnosz¹ce siê do urzêdników, którym powierzono troskê o dobra
materialne domów w prowincji. Temu mia³y s³u¿yæ nie tylko informacje przekazywa-

500

„1 – Quid ingenii, memoriae, virium et propensionis ad literas in se experiatur. 2 – An occupatione
exteriori vel studiis removeatur et distrahatur a rebus spiritualibus. 3 – An habeat libros necessarios,
an scribat, legat, disputet. 4 – De suo profectu in literis quid sentiat”. RV, s.79-80; Por. KiRZM, 110
§ 1.4.

501

Por. TAM¯E, 195-197.

502

„1 – An firmus sit in proposito vivendi et moriendi in Congregatione. 2 – An indifferens sit ad omnia
Congregationis ministeria et exercitia prout obedientia vocabit. 3 – An exercitia spiritualia fecerit,
caeteraque a Seminaristis agenda peregerit et in quibus plus profecerit et alia si videbitur ex
examine Seminarii interrogare poterit”. RV, s.80; Por. KiRZM, 154 § 1.
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ne wizytatorowi, ale równie¿ jego osobiste lub przez wspó³pracownika zapoznanie
siê z odpowiednimi dokumentami503 . Prze³o¿ony prowincji w kontekœcie wizytacji
powinien w obecnoœci superiora domu, jego doradców i mianowanego asystenta
przeanalizowaæ treœæ regu³ wspólnych Zgromadzenia pod k¹tem ich zachowania w
tej wspólnocie. Gdyby zauwa¿y³ jakieœ niedoci¹gniêcia, zaniedbania w realizacji
prawa fundamentalnego Zgromadzenia Misji, powinien, poznaj¹c przyczyny takiego stanu, rozwa¿nie zastosowaæ skuteczne œrodki zaradcze, które przywróc¹ pierwotn¹ dyscyplinê instytutu. Natomiast szczegó³owe wskazania prawa w³asnego
dotycz¹ce urzêdu asystenta, doradców, karciciela, kaznodziejów i kap³anów, jak
równie¿ innych wa¿niejszych urzêdników powinien rozwa¿yæ sam w obecnoœci
zainteresowanych. Analizê pozosta³ych instrukcji i wskazañ odnosz¹cych siê do
innych konfratrów pe³ni¹cych funkcje we wspólnocie mo¿e zleciæ osobom towarzysz¹cym mu w czasie wizytacji lub innemu zastêpcy, którzy wykonaj¹ powy¿sze
czynnoœci w obecnoœci przedstawicieli zainteresowanych urzêdników504 . Tak wiêc
prawem i obowi¹zkiem wizytatora by³o czuwanie nad wiernym zachowaniem konstytucji i regu³ Zgromadzenia Misji w podleg³ych mu wspólnotach, a czynnoœci wizytacyjne stanowi³y najlepsz¹ sposobnoœæ, by osobiœcie móg³ przyczyniæ siê do
przestrzegania regu³ prawa, usuwaj¹c wówczas wszelkie nadu¿ycia i zaniedbania
oraz roztropnie i rozwa¿nie stosuj¹c wobec niepoprawnych i opornych nawet sankcje koœcielne505 .
Prze³o¿ony prowincji wizytuj¹c wspólnotê Seminarium Internum mia³ uprawnienie konstytucyjne, aby od ka¿dego kandydata domagaæ siê przekazania pe³nej
relacji dotycz¹cej jego wczeœniejszego ¿ycia, natomiast konfratrzy podejmuj¹cy
trzeci rok formacji wincentyñskiej po odbyciu wczeœniejszych studiów powinni zapoznaæ wizytatora z wydarzeniami tego okresu506 . Nastêpnie do istotnych czynnoœci wizytacyjnych nale¿a³o przyjêcie od cz³onków wspólnoty tzw. dorocznego rachunku sumienia. Jeœli wizytator tej czynnoœci nie móg³ dokonaæ osobiœcie, wówczas w normalnym trybie powinien wyznaczyæ do takiego dzia³ania superiora domu.
Regu³y dla wizytatora okreœli³y, ¿e co roku w ka¿dym domu swojej prowincji albo po
503

„Visitatio rerum aut partium domus iuxta ea quae in praecedentibus regulis praesertim in nono
capite huius officii dicta sunt, fieri debet, in qua simul examinandae sunt regulae officialium, qui
eius modi rerum curam habent. Si quid autem non solum informationem sed inspectionem requireret, ipse per se aut per socium id praestabit”. RV, s.74; Por. TAM¯E, s.66-67; Por. KiRZM, 135, 136 §
3, 140 § 1-2, 141 § 2; Por. KZM, 149.

504

„Regulas communes coram superiore, consultoribus et assistente examinabit et si quae non observari intellexerit, consideratis causis remedia adhibebit ut observari possint. Regulas autem Assistentis, consultorum et Admonitoris, concionatorum et sacerdotum itemque praecipuorum officialium ipse per se cum ipsismet examinabit, reliquas vero aliorum officialium poterit socio aut alteri
coram singulis eorum examinandas committere”. RV, s.74.

505

Por. KiRZM,110 § 1.10.

506

„Visitator rationem integram totius anteactae vitae iuxta constitutiones ab illis exibet qui Congregationem ingrediuntur, et ab eo tempore quo ad studia missi sunt ab iis qui illis absolutis ad tertium
seminarii annum peragendum mittuntur”. RV, s.74-75.
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przeprowadzeniu wizytacji gospodarczej posiadanych dóbr doczesnych wspólnoty
lub w trakcie samej wizytacji, prze³o¿ony prowincji powinien przyj¹æ od wszystkich
rachunek sumienia, obejmuj¹cy okres od ostatniej jego wizytacji kanonicznej. Rachunek sumienia nale¿a³o przeprowadziæ zgodnie ze szczegó³ow¹ instrukcj¹, za³¹czon¹ do treœci prawnych wskazañ, które zostan¹ przeanalizowane poni¿ej. Natomiast jeœli wizytacja przypad³a w okresie odnawiania œlubów, to okolicznoœci aktu
œlubowania nale¿y tak ustaliæ, by odby³ siê on wobec wizytatora, który wczeœniej
osobiœcie wyznaczy odpowiednich spowiedników do przyjêcia od cz³onków Zgromadzenia Misji spowiedzi generalnej oraz osobiœcie bêdzie s³u¿y³ w konfesjonale
tym konfratrom, którzy zechc¹ skorzystaæ w tej sprawie z pos³ugi prze³o¿onego
prowincji507 .
W tradycji prawnej wincentyñskiego instytutu pielêgnowano jednakowy sposób przyjmowania rachunku sumienia od cz³onków wizytowanej wspólnoty. Regu³y
dla wizytatora zobowi¹zywa³y go do osobistego przewodniczenia spotkaniu i przyjmowania rachunku sumienia. W okolicznoœciach kiedy ka¿dy konfrater stosownie
wczeœniej pouczony wyzna³ w rachunku to, co chcia³ powiedzieæ, wizytator, wed³ug
swojego uznania, móg³ go jeszcze zapytaæ o szczegó³y, czyni¹c to zawsze poza
spowiedzi¹, nigdy nie zadaj¹c pytañ powoduj¹cych w nim znaczniejsze zawstydzenie. Wizytator nie bêdzie pyta³ wszystkich o wszystko, lecz rozwa¿nie i oglêdnie formu³uj¹c pytanie zachowa wzgl¹d na osobê pytanego. W toku przepytywania
prze³o¿ony prowincji powinien byæ cz³owiekiem pe³nej ³agodnoœci, przekonuj¹c egzaminowanych do tego, ¿e nie chce wejœæ w posiadanie wiadomoœci jako sêdzia,
lecz pragnie siê o tym wszystkim dowiedzieæ jako ¿yczliwy ojciec, aby w razie
koniecznoœci pocieszyæ podw³adnego508 . Nie by³o to ³atwe do przeprowadzenia,
bowiem doœwiadczenie wincentyñskie potwierdzi³o, ¿e prze³o¿eni nie zawsze byli
najlepszymi cz³onkami wspólnoty, nie obdarzali jej mi³oœci¹ i nie poœwiêcali siê jej
ca³kowicie, st¹d nie potrafili charyzmatycznie przewodziæ i dynamizowaæ jej cz³onków509 .

507

„Quodsi aliquando per se praestare non poterit, substituet ad id ordinarie superiorem domus;
singulis vero annis in quaque Domo suae Provinciae absoluta rerum domesticarum visitatione aut
in ipso visitationis decursu (si quid opportunius in aliquibus fore iudicaret) rationem conscientiae ab
omnibus accipiet iuxta modum inferius praescriptum. Quodsi visitatio circa renovationem votorum
incideret, talis renovatio erit uno circiter mense differenda vel anticipanda ut ipso praesente fieri
possit, et tunc ipse ad excipiendas confessiones generales nostrorum aliquos magis idoneos confessarios designabit eosque, qui sibi confiteri volent, benigne audiet”. RV, s.75.

508

„Visitator inter has omnes sui officii regulas illam maxime observabit, quae de ratione conscientiae
nostrorum accipienda habetur et cum quisque dixerit quae dicere voluerit iuxta instructionem
datam, poterit Visitator, si quae existimaverit amplius interroganda, id etiam facere, quamvis quae
hominem pudore multum afficient ea extra confessionem interroganda non essent, nec a singulis
singula petet sed prudenter et circumspecte pro ratione personarum, denique eam suavitatem
tenebit, ut illa omnia non tanquam Iudex exigere, sed ut benignus parens ob subditi consolationem
cognoscere velle videatur”. RV, s.80.

509

Por. M. PEREZ FLORES, Pos³uszeñstwo, s.122.
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Istnia³a mo¿liwoœæ zastosowania krótszej formy wizytacyjnego rachunku sumienia, aby konfratrzy mogli to æwiczenie prze¿yæ z mniejszym stresem, napiêciem wewnêtrznym i duchowym po¿ytkiem. Powszechnie stosowano formê, której u¿ywano w
Zgromadzeniu do comiesiêcznych rachunków sumienia. Podstawowy schemat zawiera³ 6 punktów, wskazuj¹c na kolejne fazy przygotowania i przeprowadzenia tego
æwiczenia duchowego we wspólnocie domowej. I tak: 1 – wizytator powinien starannie
wspólnie wszystkich zachêciæ do odprawienia w tej intencji rozmyœlania zgodnie z
trzema dyspozycjami, a wiêc nale¿y uœwiadomiæ sobie motywy dzia³ania, stan wiedzy i pomocne œrodki; 2 – nastêpnie pod przewodnictwem wizytatora nale¿a³o wys³uchaæ wyg³oszonej na ten temat konferencji duchowej; 3 – ka¿dy powinien zbadaæ stan
swego sumienia zwykle w odniesieniu do piêciu spraw: a) nad jak¹ cnot¹ mia³ pracowaæ od ostatniego rachunku sumienia i co osi¹gn¹³ w tej materii, b) jakie g³ówne
wykroczenia pope³ni³ od czasu ostatniej wizytacji przeciwko regu³om, konstytucjom,
ogólnemu porz¹dkowi i postanowieniom powziêtym w odniesieniu do æwiczeñ duchowych, c) jaki postêp ka¿dy osi¹gn¹³ w cnotach sta³ych, jakie ³aski otrzyma³ od Boga,
jakie pocieszenia duchowe i jakie oœwiecenia, d) jak – jego zdaniem – realizuje w³asne
powo³anie, czy jest w nim mocno utwierdzony oraz czy mi³uje wszystko, co odnosi siê
do swego powo³ania, e) jak¹ ma szczególn¹ potrzebê lub s³aboœæ dotykaj¹c¹ duszy i
cia³a, jakie nadu¿ycia opanowa³y duszê i czy jest fizycznie zdrowy; 4 – wizytator
powinien zatroszczyæ siê, aby ka¿dy krótko i dok³adnie zapisa³ czyniony rachunek
sumienia, sk³adaj¹cy siê z 5 punktów, nastêpnie przekaza³ go prze³o¿onemu wizytuj¹cemu b¹dŸ odczyta³ jego treœæ wobec wizytatora; 5 – natychmiast po tej wypowiedzi
wizytator udzieli mu w duchu ³agodnoœci i chrzeœcijañskiego mi³osierdzia w³aœciwego
pouczenia oraz wska¿e na skuteczne œrodki chroni¹ce go przed ponownym upadkiem. Resume tych wskazañ powinien przedstawiæ na kartce, na której wczeœniej
umieœci³ trzy najwa¿niejsze grzechy lub zaniedbania danej osoby z przeciwnymi im
aktami cnót, rozpoznane dziêki informacji przekazanej w rachunku sumienia; 6 – na
zakoñczenie tego duchowego spotkania, by u¿yczyæ wizytowanemu znacznej pociechy i wsparcia, wizytator klêcz¹c w duchu pokory, ka¿dego oddzielnie b³ogos³awi³
s³owami: b³ogos³awieñstwo Boga wszechmog¹cego, Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego
niech zst¹pi na nas i pozostanie na zawsze. Amen510 . Z przytoczonych regu³ wynika,
¿e proponowany ka¿demu konfratrowi wizytacyjny rachunek sumienia by³ niew¹t510

„Porro ut eiusmodi ratio conscientiae facilius, suavius et fructuosius reddi possit, Visitator uti poterit
breviori formula, cuiusmodi ea est qua singulis mensibus in communicationibus ordinariis utimur,
fitque ut sequitur. 1 – Visitator accurate omnes simul hortabitur, ut ad hanc rationem conscientiae
melius se preparandum meditationem faciant de hac materia haec tria punta continentem 1.
motiva, 2. quid scit, 3. media. 2 – Ut de eodem subiecto fiat consequenter conferentia Praeside
ipso Visitatore. 3 – Ut quisque conscientiam examinet super quinque capitibus ordinariae communicationis, scilicet 1. quae nam sit ea virtus, quae a praeterita conscientiae ratione fuit tradita ut
peculiari cura exerceatur; An scilicet in ea profecerit vel non. Secundo qui sint praecipui defectus
ab ultima visitatione admissi contra regulas, constitutiones, ordinem communem et proposita in
exercitiis spiritualibus facta. 3. qui profectus in solidis virtutibus. Item quae gratiae a Deo receptae,
quae etiam consolationes spirituales et limina. 4. qualem se sentiat circa vocationem, an firmus sit
in ea et omnia quae ad eam pertinent diligat. 5. quae sit praecipua necessitas aut infirmitas tam
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pliwie aktem religijnym, tak w wymiarze wspólnoty jak i w prze¿yciu osobistym i
jako taki stanowi³ niew¹tpliwie okazjê do wyra¿enia autentycznego œwiadectwa wiary,
pobudza³ do prze¿ywania braterstwa w wymiarze nadprzyrodzonym i odpowiedzialnoœci za indywidualny duchowy rozwój, a wiêc spe³nia³ istotny cel preferowanej w
Zgromadzeniu Misji permanentnej formacji swoich cz³onków. Miêdzy innymi powy¿sze motywy mog³y sk³oniæ prawodawcê, aby zobowi¹zaæ wizytatora do okazania szczególnej troski w swojej prowincji o skuteczny rozwój praktyki przyjmowania
rachunku sumienia jako æwiczenia najwa¿niejszego i najpo¿yteczniejszego wœród
innych zwyczajów wincentyñskiego instytutu. Wizytator powinien tak¿e kilkakrotnie w tej sprawie skierowaæ upomnienie do poszczególnych prze³o¿onych swej
prowincji i pilnie domagaæ siê od nich realizacji tego obowi¹zku511 . Prze³o¿ony prowincji zosta³ tak¿e zobowi¹zany do respektowania i egzekwowania przepisów dotycz¹cych osób konfratrów, którym powierzono urz¹d superiora domu w prowincji i
sprawowania przez nich urzêdu. Wyznacznikiem tego mia³o byæ szczególniejsze
umi³owanie ¿ycia duchowego, stosownie do godnoœci urzêdu prze³o¿onego prowincji. Ta okolicznoœæ powinna istotnie motywowaæ wizytatora do usilnej realizacji i
osi¹gniêcia celu swojego urzêdu oraz œwiêtoœci ¿ycia wymaganej od prze³o¿onego
prowincji, aktualnie sprawuj¹cego w³adzê512 . Prawodawca zawsze stawia³ przed
kandydatem na urz¹d wizytatora konkretne wymagania duchowe i moralne, oczekuj¹c ¿e mianowanym bêdzie kap³an wybitny, posiadaj¹cy nieprzeciêtn¹ znajoanimae quam corporis, quodnam scilicet vitium in anima dominetur et quomodo corpus valeat. 4
– Curabit ut quisque praedictam rationem conscientiae quinque capitibus constantem breviter et
distincte scripto mandet et ipsi Visitatori tradet aut, si opus est, coram ipso legat. 5 – Audita
cuiusque visitati communicatione continuo dabit illi in spiritu lenitatis et charitatis instructionem
convenientem ac remedia contra relapsum efficacia, quorum summarium ordinarie illi tradet in
schedula in qua tres ut plurimum praecipui defectus eiusdem personae ex dictis informationibus
cogniti una cum actibus virtutum oppositis scripti erunt. 6 – Absoluta communicatione ut maiorem
consolationem et edificationem det visitato, illum in spiritu humilitatis flexis genibus benedicet
haec verba ut plurimum pronuntiando: Benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti
descendat super nos et maneat semper. Amen”. RV, s.80-82. W duchowoœci Zgromadzenia od
pocz¹tku polecano konfratrom praktykê podwójnego codziennego rachunku sumienia. Najpierw
szczegó³owy, krótki przed obiadem i kolacj¹, którego celem by³a refleksja nad cnot¹, jak¹ nale¿y
zdobyæ lub wad¹, jak¹ nale¿y usun¹æ, a przed spoczynkiem nale¿a³o odprawiæ ogólny rachunek
sumienia, odnosz¹cy siê do wszystkich czynnoœci dnia. Por. RWZM, X, 9; Por. KiRZM, 241; Por. SZM,
19; Por. NPPZM, 79.
511

„Demum Visitator diligenter curabit ut haec pia accipiendae rationis conscientiae consuetudo
tanquam caeterarum gravissima ac utilissima apud nos vigeat et de hoc singulos suae Provinciae
superiores aliquoties admonebit rationemque accurate exiget in Domino”. RV, s.82. Wincenty
pisz¹c o obowi¹zkach superiorów domów Zgromadzenia akcentowa³ z przekonaniem: „Twoim podstawowym obowi¹zkiem jest ogólny zarz¹d wspólnot¹ domow¹. Musisz czuwaæ i czyniæ wszystko,
aby panowa³ w niej porz¹dek”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. VII, s.441; „Jako superior musisz: 1. Troszczyæ
siê o w³asn¹ doskona³oœæ; 2. O doskona³oœæ wszystkich cz³onków wspólnoty; 3. G³osiæ S³owo Bo¿e w
koœciele miejscowym i biednemu ludowi na misjach; 4. Sprawowaæ sakramenty œwiête; 5. Sprawowaæ kult liturgiczny; 6. Staraæ siê o dobro duchowe i materialne ubogich, odwiedzaæ chorych i
wiêŸniów /.../”. TAM¯E, t. II, s.378; Por. T. MARQUINA, Prze³o¿eni, s.185-186.

512

„De caetero quae superioribus particularibus quoad eorum personas spectat in regulis praescribuntur eo diligentibus servare enitetur, quo pluribus pro ratione officii sui vitae spiritualis studio praeire
debet. Quod ut melius assequatur finem officii sui et sanctitatem in Visitatore requisitam ante
oculos habere diligenter studebit”. RV, s.82.
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moœæ dzie³ Zgromadzenia, a wobec konfratrów us³u¿ny i prawdziwie pobo¿ny513 .
Obecne prawo w³asne instytutu potwierdzi³o powy¿sze wymagania, akcentuj¹c jeszcze pe³niej zatroskanie wizytatora o dynamizm wszystkich konfratrów w realizacjê
dzie³ Zgromadzenia zgodnie z pierwotnym celem wspólnoty, budowanie ¿ywotnej
jednoœci w prowincji, popieranie apostolskiego zró¿nicowania poszczególnych domów i podjêcie celowej troski o osobowy rozwój i aktywnoœæ ka¿dego cz³onka
wspólnoty prowincjalnej514 .
Wyznaczony przez specjaln¹ instrukcjê, zawart¹ w regu³ach dla wizytatora,
sposób przeprowadzenia wizytacji w tej materii inspirowa³ przez ca³¹ historiê Zgromadzenia Misji kanoniczne dzia³anie prze³o¿onych prowincji. Wizytatorzy realizowali wiernie zalecenia instrukcji wydanej przez prawodawcê instytutu, bowiem ze
swej dzia³alnoœci wizytacyjnej musieli przesy³aæ prze³o¿onemu generalnemu dok³adne relacje i protoko³y515 , jak równie¿ prawo w³asne fundamentalne zobowi¹zywa³o ich do dok³adnego wype³niania zleceñ superiora generalnego i przes³ania mu
wiernie spisanych relacji516 . Tak¹ sam¹ powinnoœæ musi spe³niaæ prze³o¿ony prowincji, kieruj¹c siê najnowszym prawem Zgromadzenia, które zaleca urzêdowe i
zwyczajowe odwiedzanie domów swojej prowincji, jak równie¿ przesy³ania relacji o
stanie prowincji i sprawozdañ z przeprowadzonych urzêdowo wizytacji domów Zgromadzenia Misji517 .
W tradycji Zgromadzenia zachowano równie¿ sposób przeprowadzenia urzêdowej wizytacji kanonicznej domu instytutu. Wizytator specjalnym pismem zapowiada czas i program wizytacji, wskazuj¹c konfratra, który podejmie zwi¹zane z
tym czynnoœci prawne. W wiêkszoœci przypadków wizytuj¹cym jest sam prze³o¿ony prowincji, ale mo¿e skorzystaæ z pomocy prawnej swego asystenta lub pozosta³ych radców prowincji, okreœlaj¹c im dok³adnie zakres udzielonych uprawnieñ518 . W
dniu rozpoczêcia wizytacji sprawowana jest wspólnie Najœwiêtsza Ofiara Mszy œw.,
wizytuj¹cy wyg³asza konferencjê wstêpn¹ dotycz¹c¹ instytucji wizytacji i korzyœci
duchowych, jakie powinno przynieœæ wspólnocie podjête dzia³anie prawne. Wizytuj¹cy w³¹cza siê w rytm ¿ycia odwiedzanego domu, uczestniczy w æwiczeniach
ascetycznych, wspólnej modlitwie i w niektórych dzia³aniach apostolskich cz³onków domu. Zachowano równie¿ precedencjê w podejmowaniu rozmów wizytacyjnych, poczynaj¹c od superiora i konfratrów aktualnie pe³ni¹cych funkcje w domu
Zgromadzenia. Nastêpnie wizytator podejmuje dialog z pozosta³ymi konfratrami i
spotyka siê raz jeszcze z prze³o¿onym domu. Wizytacja dotyczy aktualnego stanu
513

Por. KiRZM, 109 § 2.

514

Por. KZM, 123 § 2.

515

Por. KiRZM, 110 § 1.1.

516

Por. TAM¯E, 110 § 1.13.

517

Por. KZM, 125.6; Por. SZM, 69.6.

518

Por. KZM, 126-127; Por. SZM,73-74; Por. NPPZM, 140-141.

202

Rozdzia³ III

dóbr doczesnych domu, a wiêc maj¹tku ruchomego i nieruchomego, dochodów
domu, pracy konfratrów, warunków materialnych ¿ycia w domu, posiadanej dokumentacji Zgromadzenia i dóbr powierzonych w zarz¹d Zgromadzeniu. Prze³o¿ony
wizytuj¹cy ocenia równie¿ stopieñ realizacji to¿samoœci wincentyñskiej, konfrontuj¹c stan faktyczny z ostatnio zatwierdzonym i obowi¹zuj¹cym konfratrów programem wspólnotowym domu. Program ten powinien uwzglêdniaæ dzia³alnoœæ apostolsk¹ domu, wspóln¹ modlitwê, indywidualne i wspólnotowe korzystanie z dóbr
materialnych, misjonarsk¹ postawê chrzeœcijañsk¹ w miejscu pracy, program formacji ci¹g³ej, terminarz roboczych i formacyjnych spotkañ, czas koniecznego odpoczynku, studium oraz horarium dnia519 . W rozmowach indywidualnych dominuj¹
sprawy dotycz¹ce Zgromadzenia i osobistej drogi powo³ania, jak równie¿ zawsze
istnieje mo¿liwoœæ przekazania w zaufaniu swoich spostrze¿eñ, propozycji dotycz¹cych o¿ywienia i zintegrowania wspólnoty, zachowania to¿samoœci wincentyñskiej i utrwalenia ludzkich relacji. Wizytacja praktycznie koñczy siê wspóln¹ modlitw¹ i konferencj¹ podsumowuj¹c¹, któr¹ wyg³asza wizytuj¹cy. Mo¿e w niej wskazaæ na problemy zauwa¿one w domu, jak równie¿ ad hoc podaæ œrodki zaradcze.
Efektem kanonicznej wizytacji staje siê wydanie dekretu powizytacyjnego, stanowi¹cego urzêdowe podsumowanie zakoñczonych czynnoœci prawnych i zawieraj¹cego istotne zalecenia do realizacji, które mog¹ dotyczyæ wszystkich cz³onków
wspólnoty b¹dŸ poszczególnych urzêdników i konfratrów uczestnicz¹cych bezpoœrednio w sprawowaniu w³adzy. W dekrecie zwyczajowo przypomina siê o obowi¹zku pielêgnowania charyzmatu wincentyñskiego i prze¿ywania swego powo³ania w
duchu odpowiedzialnoœci za wspólnotê i jej dzie³a520 .
Wyznaczenie przez œw. Wincentego à Paulo, jako prawodawcê i prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia Misji, uprawnieñ i okreœlenie wizytatorowi zakresu
sprawowania w³adzy jako prze³o¿onego prowincji sta³o siê najistotniejsz¹ inspiracj¹
do rozwoju i utrwalenia kanonicznego pos³ugiwania tego najwy¿szego urzêdu w
prowincji. To odpowiedzialne sprawowanie w³adzy wymaga³o od kandydata szczególnych uzdolnieñ i wyj¹tkowych przymiotów osobowych. Okreœlaj¹c wymagania
do sprawowania tego urzêdu nie mo¿na by³o pomin¹æ uzdolnieñ wewnêtrznych i
duchowych, sprawnoœci intelektualnej, odpowiedniego przygotowania i umi³owania
¿ycia wspólnotowego, zdolnoœci do wspó³dzia³ania w rz¹dzeniu przez pielêgnowanie w³aœciwych relacji miêdzyosobowych, jak równie¿ sta³ych cnót œwiadcz¹cych o
permanentnym nabywaniu chrzeœcijañskiej doskona³oœci przez kandydata. Nale¿y
przyznaæ, ¿e Wincenty à Paulo postawi³ zasadnicze wymagania w tej kwestii, co
zosta³o potwierdzone w wymiarze s³usznoœci przez obecne wskazania prawne Koœcio³a521 .
519

Por. SZM, 16.
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Por. KZM, 21 § 1-2; Por. KPK,
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Por. KPK, kan. 619.
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Rozdzia³ IV
Superior jako prze³o¿ony domu
Zgromadzenia Misji
Kanoniczne sprawowanie w³adzy w prawnie erygowanym domu wincentyñskiego
stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego wymaga³o ustanowienia i obecnoœci prze³o¿onego tej podstawowej wspólnoty, który od chwili objêcia urzêdu posiada³ w³asn¹ i
œciœle okreœlon¹ misjê do spe³nienia1 , opart¹ na bogatym duchowym i praktycznym doœwiadczeniu œw. Wincentego à Paulo, jego charyzmacie i przekazywanych
opiniach, w których ten œwiêty nie stroni³ od ewangelicznego radykalizmu2 . W tym
kontekœcie prze³o¿ony winien osi¹gn¹æ stan wewnêtrznej pewnoœci odnoœnie swego pos³ugiwania, która zak³ada³a œwiadomoœæ uprawnieñ i zobowi¹zañ wobec wspólnoty oraz jej ca³kowit¹ akceptacjê. Bowiem bez tego nie móg³by siê staæ skutecznym animatorem ¿ycia wspólnego i wspólnotowego apostolsko-ewangelicznego
dzia³ania, które zasadniczo opiera³o siê i nadal opiera na uszanowaniu dynamicznego zaanga¿owania ka¿dego konfratra w realizacji zleconych mu zadañ, jak równie¿ na zasadzie pos³uszeñstwa aktywnego, któr¹ nale¿y rozumieæ jako totalne
podporz¹dkowanie siê woli Bo¿ej, objawianej przez osobê prze³o¿onego3 .

1. Urz¹d prze³o¿onego domu
Z prawnego punktu widzenia nale¿y zaznaczyæ, ¿e ustanowienie i obecnoœæ
osoby prze³o¿onego domu zawsze by³o jednym z warunków koniecznych do zaistnienia samej wspólnoty podstawowej, prowadzenia przez jej cz³onków ¿ycia wspólnego, jak równie¿ funkcjonowania domu misjonarskiego instytutu w sensie kanonicznym4 . Równie¿ Wincenty à Paulo mia³ tego wielk¹ œwiadomoœæ, jak równie¿
by³ przekonany, ¿e superiorzy prawnie erygowanych domów misjonarskich, powierzon¹ im w³adzê we wspólnocie powinni sprawowaæ w poczuciu odpowiedzialnoœci
za ka¿dego konfratra, dobro wspólne domu Zgromadzenia Misji oraz dobro duchowe ubogich, którym aktualnie pos³uguj¹. To niew¹tpliwie wp³ynê³o na historyczne
1

Por. A. GARACHANA, Sprawowanie w³adzy we wspólnocie zakonnej, w: ¯ycie Konsekrowane 4(20)1998,
s.66.

2

Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.119; t. XI, s.241; Por. J. CORERA, Ideas de san Vicente sobre la
autoridad en la vida comunitaria, w: „Anales” 85:1977, s.120-133.

3

Por. RWZM, V, 1.

4

Por. KPK,

KAN.

608; Por. J. KA£OWSKI, ¯ycie braterskie we wspólnocie, s. 185.
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kszta³towanie siê modelu kierowania wspólnot¹ podstawow¹ i zakresu kanonicznych dzia³añ superiora, o czym œwiadczy wspó³czesne prawo w³asne wspólnoty
wincentyñskiej5 . To prawodawstwo wiernie czerpie z norm podstawowych zapisanych w zachowanych schematach regu³ dla poszczególnych prze³o¿onych wspólnot Zgromadzenia Misji6 . Analiza tych tekstów przekonuje coraz bardziej, ¿e wskazania Wincentego à Paulo pozostawa³y zawsze w wielkiej harmonii z nauk¹ Koœcio³a i wspó³czeœnie odczytywanym dziedzictwem dyscypliny kanonicznej. Dla
Ÿróde³ tych wspólne jest przekonanie, ¿e prze³o¿eni domów, podejmuj¹c siê realizacji swoich zadañ, powinni sprawowaæ w³adzê we wspólnotach podstawowych w
duchu s³u¿by, a podw³adnymi kierowaæ jako synami Bo¿ymi. Prze³o¿eni zostali
zobowi¹zani, aby wobec ludzkiej godnoœci swoich wspó³braci odnosili siê z szacunkiem i kreatywnie popierali postawê dobrowolnego pos³uszeñstwa. Powinni tak¿e chêtnie podejmowaæ dialog z konfratrami, wys³uchiwaæ ich, popieraæ i inspirowaæ wspóln¹ inicjatywê, która ma na celu osi¹gniêcie wiêkszego dobra dla w³asnego instytutu i ca³ego Koœcio³a, jak równie¿ odpowiedzialnie zatroszczyæ siê o codzienne nale¿yte funkcjonowanie wspólnoty7 . Tak wiêc, zgodnie ze wskazaniami
prawa powszechnego i w³asnego Zgromadzenia Misji, w³adza superiora jako prze³o¿onego domu nie powinna byæ tylko zwyk³ym i technicznym koordynowaniem dzia³alnoœci cz³onków wspólnoty podstawowej, lecz spe³niaæ funkcjê istotnej inspiracji
w kierowaniu wspólnot¹ i wspomaganiu jej cz³onków w realizacji podstawowego
celu wincentyñskiego instytutu. Przedstawiona poni¿ej analiza prawna pierwszych
regu³ oraz wspó³czesnych dokumentów prawa w³asnego Zgromadzenia Misji, odnosz¹cych siê do prze³o¿onego domu misjonarskiego, pozwoli odtworzyæ istotny model
sprawowania w³adzy na p³aszczyŸnie podstawowej.
a) Charakterystyka urzêdu
W tradycji wincentyñskiej wymownie akcentuje siê przekonanie, ¿e w ka¿dej
wspólnocie podstawowej prze³o¿eni i podw³adni s¹ w równej mierze odpowiedzialni
za pe³nienie we wszystkim woli Bo¿ej8 , przygotowanie, sta³e pielêgnowanie i wspomaganie dzia³alnoœci apostolskiej, zmierzaj¹cej do realizacji wspólnego pos³annictwa w g³oszeniu Ewangelii ubogim9 . W przekonaniu œw. Wincentego à Paulo kon5

Por. RWZM, II, 2; Por. KiRZM, 1-2, 218-252; Por. KZM, 10-27, 96-100; Por. SZM, 69.3, 79 § 1-3; Por.
NPPZM, 133-137.

6

Por. RSG, w: RS, s.46-56; RV, w: RS, s.56-83; RSP, w: RS, s.83-99.

7

Prze³o¿eni „zawsze jednak zachowuj¹ w³adzê w zakresie podejmowania rozstrzygniêæ i wydawania
poleceñ”. KPK, KAN. 618; Por. E. GAMBARI, ¯ycie zakonne po Soborze Watykañskim II, s.592 nn.
Wincenty zobowi¹zywa³, aby „ci, którzy kieruj¹ wspólnot¹ domow¹, niech traktuj¹ innych jak braci,
a nie jak podw³adnych”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. IV, s.53.

8

Por. KZM, 5, 25. Proces budowania takiej jednoœci dokonuje siê skutecznie dziêki pielêgnowaniu
wzajemnych rozmów i konsultacji. Prawo w³asne Prowincji Polskiej Zgromadzenia Misji nak³ada na
prze³o¿onych realizacjê tej praktyki jako istotny obowi¹zek prze³o¿onego. Por. NPPZM, 136.

9

Por. KZM, 11, 19; „Ten braterski sposób ¿ycia, który czerpie ustawicznie swoj¹ ¿ywotnoœæ z naszego
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frater sprawuj¹cy w³adzê jako prze³o¿ony domu by³ odpowiedzialny za zapewnienie
warunków i okolicznoœci urzeczywistnienia siê powy¿szych wskazañ, jak równie¿
za stworzenie w³aœciwych relacji interpersonalnych. Nikogo nie powinna przera¿aæ
perspektywa odpowiedzialnej realizacji cnoty i œlubu pos³uszeñstwa w mi³oœci, bowiem jest to najistotniejszy sposób zachowania wspólnoty i dzie³ apostolskich10 ,
jak równie¿ uszanowania osobistej godnoœci i indywiduum ka¿dego cz³onka instytutu11 . Prawodawstwo Koœcio³a permanentnie podkreœla³o, ¿e prze³o¿ony gorliwie
wype³niaj¹cy swój urz¹d powinien wraz z powierzonymi sobie cz³onkami wspólnoty
budowaæ bratersk¹ jednoœæ w Chrystusie, w której szuka siê i mi³uje przede wszystkim Boga12 , w ten sposób przyczyniaj¹c siê do sta³ego duchowego rozwoju swoich
konfratrów13 . Niew¹tpliwie podjêcie i zrealizowanie powy¿szych czynnoœci zawsze
wymagaæ bêdzie od superiora domu szczególnych osobistych wyrzeczeñ, cierpliwoœci i roztropnoœci, a nawet ofiarnej gotowoœci do podejmowania trudnych i odpowiedzialnych decyzji dla dobra wspólnoty. Dlatego kandydat na ten urz¹d powinien
posiadaæ szczególne cechy osobiste i konieczne uzdolnienia, które kszta³tuj¹ nie
tylko jego osobowoœæ, ale równie¿ prawn¹ i wspólnotow¹ skutecznoœæ w relacjach
z konfratrami. Poni¿sza analiza regu³ dla prze³o¿onego domu pomo¿e wydobyæ
istotne w zamyœle œw. Wincentego à Paulo cechy superiora oraz wskazaæ na jego
osobowoœæ i kanoniczne uprawnienia, które mu przys³uguj¹ na podstawie aktualnie
obowi¹zuj¹cego prawa w³asnego Zgromadzenia Misji, jako urzêduj¹cemu prze³o¿onemu domu misjonarskiego.
b) Kanoniczna zdolnoœæ kandydata do prawnych dzia³añ
we wspólnocie
Wincenty à Paulo w swoich konferencjach do misjonarzy i Sióstr Mi³osierdzia
oraz w licznie zachowanych listach, skierowanych do nowo mianowanych superiopos³annictwa, kszta³tuje nasz¹ wspólnotê, celem osi¹gniêcia postêpu osobowego i wspólnotowego
oraz zapewnienia wiêkszej skutecznoœci dzie³u ewangelizacji”. TAM¯E, 21 § 2.
10

Por. RWZM, V, 2, 4; Por. SAINT VINCENT

11

„Prze³o¿eni /.../ nastawieni wiêc na przyjmowanie woli Bo¿ej, w wykonywaniu swej pos³ugi maj¹
kierowaæ podw³adnymi jako synami Bo¿ymi i odnosz¹c siê z szacunkiem do ich ludzkiej godnoœci
maj¹ popieraæ dobrowolne pos³uszeñstwo”. KPK, KAN. 618.

12

Por. KPK, KAN. 619. •ród³ami dla obecnej normy kanonicznej s¹ m. in.: Konstytucja soborowa o
liturgii œwiêtej Sacrosanctum Concilium, nr 19, w: SWIIKDD, s.359; Konstytucja dogmatyczna o
Koœciele Lumen gentium, nr 44, w: SWIIKDD, s.149-150; Dekret soborowy o pasterskich zadaniach
biskupów w Koœciele Christus Dominus, nr 15.16, w: SWIIKDD, s.238-240; Dekret soborowy o przystosowanej odnowie ¿ycia zakonnego Perfectae caritatis, nr 4, 6, 14, 15, w: SWIIKDD, s.266-267, 271272; Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo¿ym Dei Verbum, nr 25, w: SWIIKDD, s.261-262;
Dekret soborowy o pos³udze i ¿yciu kap³anów Presbyterorum ordinis, nr 7, w: SWIIKDD, s.496-498.
Wincenty nalega³ usilnie, „aby w prze³o¿onych widzieæ Boga, a ich w Bogu”. SAINT VINCENT DE PAUL,
t. X, s.486. Ta postawa znalaz³a potwierdzenie w pierwszym prawie fundamentalnym Zgromadzenia, dlatego: „Dla uczczenia pos³uszeñstwa, którego Pan nasz Jezus Chrystus raczy³ nas uczyæ
s³owem i przyk³adem /.../ my wszystkim i poszczególnym naszym prze³o¿onym doskonale bêdziemy
pos³uszni, upatruj¹c w nich Boga, a ich w Panu Bogu”. RWZM, V, 1.

13

Por. NPPZM, 135.

DE

PAUL, t. IX, s.954-965; t. X, s.486-488.
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rów domów Zgromadzenia, prezentowa³ swój zamys³ sprawowania urzêdu prze³o¿onego podstawowej wspólnoty. Osobiœcie stara³ siê wyznaczaæ na ten urz¹d najbardziej odpowiedniego konfratra, który wczeœniej w ocenie prze³o¿onych powinien
wykazaæ obiektywne zdolnoœci, a nie tylko indywidualne pragnienie, chêci i przekonywanie o rzekomym posiadaniu osobistych mo¿liwoœci do pe³nienia tej funkcji, i
którego ludzka natura zosta³a wyposa¿ona w ocenie Wincentego à Paulo w niezbêdne dla tego pos³ugiwania istotne cechy charakteru i osobowoœci14 . Dlatego
podejmuj¹c szczegó³ow¹ analizê regu³ dla superiora domu odniosê siê do konkretnych oczekiwañ œw. Wincentego, przekazanych przez tekst zachowanego Rêkopisu Sarzana i norm nowego prawa w³asnego Zgromadzenia Misji.
Prawodawca ju¿ na samym pocz¹tku tej czêœci regu³ sprecyzowa³, ¿e konfrater prawnie mianowany prze³o¿onym podstawowej wspólnoty Zgromadzenia Misji
powinien posiadaæ osobist¹ zdolnoœæ kierowania osobami duchowymi, œwiadomie
d¹¿¹cymi do nabycia w³asnej doskona³oœci, które podejmuj¹ siê pos³ugiwania uœwiêcaj¹cego innych. Dlatego winien o¿ywiaæ w sobie wewnêtrzne przekonanie i podejmowaæ konkretne dzia³ania, które uzdolni¹ go do tego, by byæ dusz¹ ca³ej wspólnoty domowej, kszta³towaæ j¹ swoimi modlitwami, szlachetnym pragnieniem i przyk³adem swego ¿ycia. Zosta³ równie¿ zobowi¹zany do podjêcia niezbêdnych praktyk duchowych i ascetycznych skutkuj¹cych w jego chrzeœcijañskim i wspólnotowym ¿yciu uprzedzaj¹cym nabyciem tego wszystkiego, czego bêdzie wymaga³ od
swoich podw³adnych15 . •ród³em powy¿szych wymagañ by³o g³êbokie przekonanie
Wincentego o istocie i wartoœci wspólnoty, rzeczywistych potrzebach jej cz³onków
oraz duchowych inspiracjach ze strony superiora, koniecznych do osobowego rozwoju wszystkich cz³onków wspólnoty16 i nadprzyrodzonego wymiaru w codziennych relacjach superiora z podw³adnymi17 . Pierwotne wskazania prawodawcy zachowa³y swoj¹ aktualnoœæ w tradycji Zgromadzenia do czasów wspó³czesnych,
14

Wincenty uwa¿a³, ¿e naturalne uzdolnienia potrzebuj¹ nadprzyrodzonego wsparcia, dlatego superior musi kierowaæ siê Bo¿¹ moc¹ i m¹droœci¹, a jego duchowe sprawnoœci powinny innych zachêcaæ do zbawczego dzia³ania: „Przyczyny sprawiaj¹ skutki zgodnie z w³asn¹ natur¹. Je¿eli ten, kto
kieruje innymi, kto ich kszta³tuje i do nich przemawia, bêdzie opiera³ siê jedynie na swych ludzkich
uzdolnieniach, wówczas ci, którzy go widz¹, s³uchaj¹ i naœladuj¹, stan¹ siê zwyk³ymi ludŸmi; je¿eli
natomiast bêdzie nape³niony Bogiem, jego s³owa stan¹ siê skuteczne i wszyscy bêd¹ siê budowali
jego cnotami”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.236.

15

„Superior particularis talis esse debet, qualis qui dirigere illos habet, quos viros spirituales et suae
perfectionis aliorumque sanctificationis studiosos esse oportet, intellegetque sese velut animam
suae Domus, ideoque illam suis orationibus, sanctis desideriis et exemplis informare debere omnique studio eniti, ut quaecumque in subditis requirit, primus in se ipso praestet”. RSP, s.83.

16

Wincenty przedstawi³ swoje oczekiwania w czasie spotkañ z Siostrami Mi³osierdzia. Wówczas twierdzi³: „Prze³o¿ona jest g³ow¹ albo dusz¹, która o¿ywia wspólnotê. Powinna byæ ¿yw¹ regu³¹; bardziej
ni¿ s³owami powinna pouczaæ w³asnym przyk³adem”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. X, s. 817; „Prze³o¿ona
czyli siostra s³u¿ebna jest ustanawiana, aby by³a przyk³adem pokory i wszelkich cnót dla pozosta³ych
sióstr. Powinna byæ pierwsza przy pracy i z radoœci¹ przyjmowaæ uwagi innych. W razie potrzeby
powinna na kolanach prosiæ o przebaczenie”. TAM¯E, s.767.

17

Por. SAINT VINCENT

DE

PAUL, t. XI, s.236.
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bowiem zosta³y prawie dok³adnie powtórzone w tekœcie konstytucji z 1954 roku18 .
Natomiast najnowsze prawo fundamentalne wspólnoty wincentyñskiej uwypukli³o
równie¿ duchowy wymiar pierwszego wskazania, wymownie akcentuj¹c, ¿e samo
Zgromadzenie Misji najpe³niej urzeczywistnia siê przede wszystkim w poszczególnych wspólnotach domowych, a wiêc integralnie we wszystkich cz³onkach, dla
których prze³o¿ony domu jest istotnym oœrodkiem jednoœci i prawdziwym animatorem wspólnotowoœci ¿ycia. Konieczne jest, by superior domu mia³ œwiadomoœæ,
kim kieruje, skoro prawo fundamentalne zobowi¹zuje go do skutecznego przyczyniania siê do rzeczywistego rozwoju swoich podw³adnych, oraz by we wspólnym
dzia³aniu ze wszystkimi konfratrami troszczy³ siê o rozwój i aktywnoœæ poszczególnych dziedzin wincentyñskiego pos³ugiwania, jako istotnego charyzmatu Zgromadzenia19 .
Prze³o¿ony domu powinien we wspólnocie byæ zdecydowanym liderem w wiernym zachowywaniu regu³ i obowi¹zuj¹cych innych przepisów. Dlatego, jako osoba
scalaj¹ca wszystkich cz³onków wspólnoty podstawowej mia³ unikaæ w sposób roztropny wszelkiego indywidualizmu w przygotowywaniu dla siebie potraw, korzystaniu z ubiorów oraz innych codziennych rzeczy, jak równie¿ powinien zadbaæ o zachowanie jednocz¹cej uk³adnoœci w personalnych relacjach ze wszystkimi cz³onkami wspólnoty, tak by swoj¹ za¿y³oœci¹ lub pob³a¿aniem wobec jednych nie wywo³aæ zniechêcenia u pozosta³ych konfratrów20 . Sam œw. Wincenty wskazywa³ na
koniecznoœæ gorliwego dawania dobrego przyk³adu swojej wspólnocie przez superiora oraz stara³ siê opisaæ na czym takie œwiadectwo pos³uguj¹cego prze³o¿onego
mia³o polegaæ. Po wiekach okaza³o siê, ¿e w tej materii nie zasz³y najmniejsze
zmiany, a wymagania i oczekiwania wspólnoty Koœcio³a wobec prze³o¿onych partykularnych pozosta³y nadal takie same21 . Kompetentny superior powinien byæ na
ka¿dej p³aszczyŸnie dzia³ania pierwszy we wszystkim, bowiem postawa jego sumiennoœci i dok³adnoœci w zachowywaniu wszystkich przepisów integralnie kszta³tuje porz¹dek ¿ycia i rozwój wspólnoty22 . Superior domu powinien gorliwie zatrosz18

„Urz¹d superiora nale¿y powierzyæ kap³anom umiej¹cym kierowaæ osobami duchownymi; troskliwym o doskona³oœæ w³asn¹ i domu im powierzonego; zjednoczonym œciœle z Bogiem w modlitwach
i innych czynnoœciach; zapobiegliwym o dobro wspólne; umiej¹cym ³¹czyæ surowoœæ z dobroci¹;
wreszcie dostatecznie obznajomionym w sprawach naszego Zgromadzenia”. KiRZM, 122.

19

Por. KZM, 13, 129 § 1-2; Por. NPPZM, 135.

20

„In communibus regulis servandis praelucere aliis studebit et singularitatem in esu, vestitu et
aliarum rerum usu quoad fieri poterit vitabit cavebitque ne familiaritate atque indulgentia cum
quibusdam alios offendat”. RSP, s.83. Obecnie zró¿nicowanie w przygotowywaniu pokarmów mo¿e
mieæ tylko uzasadnienie w ramach koniecznej troski o zachowanie zdrowia.

21

Wincenty zachêca³ superiorów: „Byæ zawsze pierwszym na zajêciach wspólnotowych, o ile inne
obowi¹zki na to pozwalaj¹; byæ wytrwa³ym w d¹¿eniu do celu i zrównowa¿onym w doborze œrodków;
korzystaæ z rady roztropnych ludzi”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. II, s.301-302. Natomiast prawodawca
kodeksowy wspó³czeœnie zaleci³: „Prze³o¿eni powinni gorliwie wype³niaæ swój urz¹d /.../”. KPK, KAN. 619.

22

Prawodawca Zgromadzenia wskazywa³: Prze³o¿ony „powinien byæ wierny w zachowywaniu regu³ i
troszczyæ siê, aby zachowywali je inni. Je¿eli tego zaniedba, do ¿ycia wspólnoty zakradnie siê
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czyæ siê, by wszyscy cz³onkowie czerpali ze Ÿród³a s³owa Bo¿ego i celebrowanej
liturgii oraz dla wszystkich ma byæ wymownym przyk³adem pielêgnowania cnót
oraz zachowywania przepisów i tradycji w³asnego instytutu23 . To historyczne zobowi¹zanie superiora domu do zachowania pozycji lidera wspólnoty zosta³o zapisane
tak¿e w prawie fundamentalnym Zgromadzenia w 1954 roku, w którym prawodawca
oczekiwa³, ¿e pe³ni¹c urz¹d bêdzie dla wszystkich wzorem w s³owach i czynach
oraz podejmie skuteczne staranie, by wspólnota i ka¿dy konfrater jego domu przyk³ada³ siê do zachowania regu³, sumiennie wype³nia³ porz¹dek wewnêtrzny okreœlony z³o¿onymi œlubami, jak równie¿ uczestniczy³ we wszystkich æwiczeniach pobo¿nych i ascetycznych, zalecanych do wspólnego odprawiania oraz przyjêtych w
tradycji Zgromadzenia Misji24 . Obecne prawo w³asne Zgromadzenia z szacunkiem
odnosi siê do tradycyjnej formy sprawowania urzêdu superiora i dlatego te¿ postrzega go jako wa¿ny oœrodek jednoœci i animatora wielop³aszczyznowego wymiaru ¿ycia we wspólnocie miejscowej, wra¿liwego na osobowy rozwój ka¿dego konfratra i aktywn¹ realizacjê w prawdziwej jednoœci zarówno dzie³ apostolskich, jak i
codziennego ¿ycia wspólnoty domu, z zachowaniem jego w³adzy do sprawiedliwego decydowania i nakazywania tego, co nale¿y s³usznie czyniæ25 . Superior nabywa
takiej postawy przez podejmowanie twórczego dialogu z konfratrami, zachêcaj¹c
ich do postawy osobistej odpowiedzialnoœci za dom i dzie³a, jak równie¿ do pomno¿enia dobra wspólnoty apostolskiej i czynnego uczestnictwa ka¿dego inkorporowanego cz³onka Zgromadzenia Misji w realizacji historycznego ju¿ dzisiaj dziedzictwa
œw. Wincentego à Paulo26 .
Prze³o¿ony domu misjonarskiego zosta³ nastêpnie zobowi¹zany do zachowywania oraz czuwania nad przestrzeganiem przyjêtych i zatwierdzonych przez prze³o¿onego generalnego i wizytatora zwyczajów Zgromadzenia Misji. Jeœli we wspólnocie domowej zamierza³ zmieniæ praktyki wprowadzone przez swego poprzednika, musia³ na zamierzone dzia³anie uzyskaæ zgodê prze³o¿onego prowincji. Taka
sama procedura obowi¹zywa³a, kiedy zamierza³ wprowadzaæ nowe zwyczaje czy
praktyki we wspólnocie zarz¹dzanego domu, a wiêc musia³ podj¹æ uzgodnienia z
prze³o¿onym Zgromadzenia lub prowincji27 . Tak obliguj¹ca regu³a i praktyka uœwiadamia³a prze³o¿onemu domu, i¿ powierzona wspólnota nie jest jego w³asnoœci¹,
nieporz¹dek. Powinien byæ jak sól zachowuj¹ca potrawy przed zepsuciem i nadaj¹ca im smak”.
SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.240.
23

Por. KPK,

24

KAN.

619.

Por. KiRZM, 123, 1-2.

25

Por. KZM, 98 § 1-2; 129 § 2; Por. NPPZM, 133-134.

26

Por. KZM, 96; Por. NPPZM, 136.

27

„Consuetudines receptas et a Generali vel Visitatore approbatas servabit ac servari faciet, alias
vero, si quae sint, a praecedente superiore inductas non mutabit inconsulto Visitatore nec novas
introducet sine approbatione Generalis aut Visitatoris”. RSP, s.83.
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któr¹ mo¿e dowolnie kszta³towaæ, ale jest integraln¹ cz¹stk¹ wspólnoty instytutu,
œwiadcz¹c¹ o jego to¿samoœci i z determinacj¹ realizuj¹c¹ przyjêty przez œw. Wincentego à Paulo podstawowy cel. To pierwotne wskazanie dla superiora domu przetrwa³o z powodzeniem historyczne doœwiadczenia i nowatorskie pr¹dy, skoro zachowa³o swoj¹ aktualnoœæ równie¿ w najnowszych czasach28 . Promulgowane w
1984 roku prawo w³asne fundamentalne zobowi¹zuje nie tylko prze³o¿onych, ale
wszystkich cz³onków wspólnoty do realizacji celów apostolskich Zgromadzenia,
œciœle wed³ug dziedzictwa przekazanego przez œw. Wincentego à Paulo i uznawanego przez Koœció³, a szczegó³owo opisanego przez konstytucje i normy prawa
powszechnego, które stanowi¹ najwa¿niejsze zasady postêpowania29 . Dlatego w
imiê zachowania dobra wspólnoty superior domu nie powinien unikaæ konsultacji z
prze³o¿onym prowincji i swoimi podw³adnymi, zw³aszcza w kwestiach istotnych dla
to¿samoœci wspólnoty i wa¿nych sprawach dla domu, by na pierwszym miejscu
postawiæ harmonijne wspó³dzia³anie i wspó³odpowiedzialnoœæ za realizacjê misjonarskiego charyzmatu30 . Na tak¹ perspektywê misjonarskiego dzia³ania w przysz³oœci w zakresie ¿ycia wspólnotowego Zgromadzenia wskazuj¹ aktualne w prawie w³asnym zalecenia, dotycz¹ce skutecznego okresu formacji misjonarskiej m³odych kandydatów31 .
Pierwsze regu³y dla superiora domu jasno wskaza³y na okolicznoœci i uprawnienia tego prze³o¿onego w zakresie powo³ywania swoich podw³adnych na urzêdy i
powierzania im do sta³ej realizacji konkretnych funkcji. Prze³o¿ony domu móg³ kanonicznie mianowaæ tylko takich urzêdników, dla których prawo w³asne nie wymaga³o nominacji prze³o¿onego generalnego lub wizytatora. Ka¿demu, którego rozwa¿nie mianowa³, powinien przedstawiæ zakres jego czynnoœci, uprawnieñ i okreœliæ podstawowe zasady jego postêpowania oraz regularnie badaæ styl jego prawnego pos³ugiwania. Te czynnoœci kontrolne i sprawdzaj¹ce powinny zrodziæ w prze³o¿onym domu wewnêtrzne przekonanie, istotnie potrzebne w odpowiednim czasie
do podjêcia stosownej decyzji o przed³u¿eniu domowym urzêdnikom okresu ich
28

WyraŸny tego œlad a raczej dok³adne powtórzenie odnajdujemy w przedostatniej redakcji konstytucji Zgromadzenia Misji: „Superior niech nie wprowadza ani te¿ nie zezwala na wprowadzanie
¿adnych nowoœci w swoim domu bez zgody wizytatora; niech te¿ nie odstêpuje od przyjêtych
zwyczajów bez aprobaty wizytatora”. KiRZM, 127 § 1.

29

Por. KZM, 3 § 1; „Wszyscy powinni wiernie zachowywaæ myœl i zamierzenia za³o¿ycieli, zatwierdzone przez kompetentn¹ w³adzê koœcieln¹, dotycz¹c¹ natury, celu, ducha i charakteru instytutu, jak
równie¿ zdrowych jego tradycji, co stanowi dziedzictwo tego¿ instytutu”. KPK, KAN. 578.

30

Por. KZM, 19. Wincenty chêtnie korzysta³ z rad i konsultacji: „Wiele razy pytam o zdanie ksiê¿y i
braci. Korzystam z ich rad zw³aszcza w sprawach dotycz¹cych ich obowi¹zków. Je¿eli postêpuje siê
w ten sposób, z zachowaniem dyskrecji i ostro¿noœci, nie cierpi na tym autorytet prze³o¿onego, lecz
staje siê on bardziej godny szacunku i mi³oœci”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. IV, s.39.

31

„Nale¿y rozwijaæ w alumnach dojrza³oœæ uczuciow¹ i przymioty misjonarskie, którymi s¹: umiejêtnoœæ zak³adania wspólnot i kierowania nimi, odpowiedzialnoœæ, krytyczny zmys³ w myœleniu i dzia³aniu, spontaniczna wielkodusznoœæ, szczera wola zdecydowanego zobowi¹zania siê do wype³nienia celu Zgromadzenia”. KZM, 89.
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s³u¿by we wspólnocie lub o ich kanonicznym odwo³aniu. Superior powinien równie¿
pamiêtaæ, ¿e dobre wype³nianie niektórych powinnoœci we wspólnocie wymaga³o
nabycia doœwiadczenia, dlatego tych konfratrów, którzy prawid³owo i odpowiednio
wykonywali swoje funkcje, nie powinien ³atwo usuwaæ z urzêdu32 . Nale¿y przypomnieæ, ¿e w tradycji Zgromadzenia pomocników superiora prawnie erygowanego
domu wspólnoty wincentyñskiej, a mianowicie asystenta, subasystenta, radców,
ekonoma i admonitora mianowa³ prze³o¿ony prowincji, natomiast inne urzêdy i mniej
odpowiedzialne obowi¹zki prze³o¿ony domu móg³ powierzyæ innym kap³anom lub
braciom wspó³pracownikom33 . W obowi¹zuj¹cym aktualnie prawie w³asnym Zgromadzenia Misji mo¿na odnotowaæ pewne zmiany w zakresie prawnych kompetencji powo³ywania pomocników superiora wspólnoty podstawowej. Zwyczajne i znacz¹ce uprawnienia w tej materii posiada prze³o¿ony domu misjonarskiego, dlatego
po odbyciu konsultacji ze wspólnot¹ mianuje on asystenta domu i ekonoma, nale¿¹cych z urzêdu do rady domu, i pozosta³ych radców wspólnoty. Nale¿y dodaæ, ¿e
do wa¿noœci tego aktu nominacyjnego prawo w³asne Zgromadzenia wymaga ka¿dorazowo zatwierdzenia ze strony prze³o¿onego prowincji34 . Warto zauwa¿yæ, ¿e
prze³o¿ony domu wincentyñskiego instytutu powinien zarz¹dzaæ swoj¹ wspólnot¹
nie tylko z udzia³em prawnie mianowanych urzêdników, lecz w czasie spe³niania
tych czynnoœci kanonicznych powinien wspó³pracowaæ ze wszystkimi konfratrami
domu, przydzielaj¹c i powierzaj¹c im odpowiednie obowi¹zki oraz funkcje, jak równie¿ czuwaj¹c nad prawid³owym wykonywaniem zadañ wspólnoty35 . Tak wiêc wspó³czesne prawodawstwo Zgromadzenia dok³adnie odzwierciedla w tej materii ducha
prawa powszechnego, zgodnie z którym prze³o¿eni powinni sprawowaæ powierzon¹
im w³adzê odpowiedzialnie i z wielk¹ trosk¹ zarówno o poszczególnych konfratrów,
jak i o dobro wspólne instytutu i Koœcio³a36 .
Nastêpne szczegó³owe regu³y dla prze³o¿onych partykularnych, zawarte w tej
czêœci Rêkopisu Sarzana, zobowi¹zywa³y superiora domu do udzielania niezbêdnej pomocy mianowanym urzêdnikom oraz koordynowania ich prac w ten sposób,
by nie byli nadmiernie przeci¹¿eni realizacj¹ swoich obowi¹zków, a swoje wolniejsze od urzêdowych zajêæ chwile spêdzali w sposób bardzo korzystny, zw³aszcza

32

„Eos qui domestica obeunt ministeria, exceptis quibusdam quorum electio ad Visitatorem pertinet,
prudenter constituet, suas cuique regulas tradet, aliquando visitabit et prout in Domino convenire
iudicabit vel in iisdem ministeriis detinebit vel ab eis revocabit, quia vero officia quaedam ut bene
fiant experientiam requirunt, qui ad ea idonei invenientur, non facile mutari debebunt”. RSP, s.8384.

33

Por. KiRZM, 125 § 1, § 4.

34

Por. NPPZM, 146.

35

Por. KZM, 129 § 2; Por. SZM, 78.2, 79 § 1; Por. NPPZM, 146.

36

Por. KPK, KAN. 618; Por. J. KA£OWSKI, ¯ycie braterskie we wspólnocie, s.186; E. GAMBARI, ¯ycie
zakonne po Soborze Watykañskim II, s.603.

Urz¹d prze³o¿onego domu

211

poœwiêcaj¹c je pe³nieniu s³u¿by Bo¿ej37 . Niew¹tpliwie prze³o¿ony domu musia³
wykazaæ w relacjach z mianowanymi wspó³pracownikami wiele taktu, zatroskania,
nawet uprzedzaj¹cej dyplomacji, by jego decyzje nie nosi³y znamion apodyktycznych rozkazów, lecz pobudza³y konfratrów do wzajemnej ufnoœci, wdziêcznoœci za
pomoc i zauwa¿enie ich pracy, poœwiêcenia i trudu oraz przekonywa³y do osi¹gniêcia w³aœciwego celu we wspólnotowym dzia³aniu. •ród³em powy¿szej postawy superiora stawa³o siê nabycie cnoty roztropnoœci, do posiadania której œw. Wincenty
przywi¹zywa³ wielk¹ wagê i okreœla³ j¹ jako cnotê konieczn¹ pos³uguj¹cemu prze³o¿onemu, bowiem ona w jego sprawowaniu w³adzy dawa³a gwarancjê zachowania
równowagi i by³a fundamentem autentycznej osobowoœci prze³o¿onego38 . W nowszym prawie w³asnym Zgromadzenia Misji odnajdujemy wyraŸne œlady realizowania wskazañ tej pierwotnej regu³y, a mianowicie w odniesieniu do pos³ugi profesorów i studentów, którzy w czasie przekazywania i zdobywania wiedzy nie powinni
byæ obarczani dodatkowymi pracami, pos³ugami i urzêdami, które by ich odrywa³y
od studiów i stanowi³y istotn¹ przeszkodê w realizacji podjêtych uprzednio zadañ39 .
Natomiast w innym czasie byli zobowi¹zani do chêtnego i gorliwego pe³nienia prac
apostolskich, wyznaczonych im przez prawowitych prze³o¿onych40 . Aktualne prawo w³asne Zgromadzenia wskazuje, ¿e superior powinien byæ w swoim pos³ugiwaniu cierpliwym i roztropnym oraz posiadaæ ofiarn¹ gotowoœæ do podejmowania trudnych i odpowiedzialnych decyzji, zawsze z zachowaniem pe³nej kultury myœli i
s³owa oraz opanowaniem samego siebie. Wydaje siê, ¿e jest to najw³aœciwsze
wskazanie istotne do zachowania harmonii we wzajemnym ¿yciu i dzia³aniu konfratrów we wspólnocie, jak równie¿ w budowaniu rzeczywistej odpowiedzialnoœci za
pracê ka¿dego cz³onka misjonarskiego domu41 .
Kolejne cztery regu³y dotycz¹ uprawnieñ wynikaj¹cych z posiadania przez
superiora kanonicznej w³adzy zwyczajnej wobec swoich podw³adnych, a mianowicie odnoœnie wyznaczania sta³ych spowiedników dla wspólnoty, relacji prawnych w
zakresie œlubu pos³uszeñstwa, bezpoœredniego upominania, karcenia i zadawania
pokut na forum externum oraz mo¿liwoœci udzielania swoim konfratrom dyspens od
zachowania prawa w³asnego. W pierwszej sprawie regu³y przypominaj¹, ¿e chocia¿ prze³o¿ony domu posiada³ wystarczaj¹ce uprawnienie do wyznaczenia spo37

„Ut prospicere officialibus de subsidio, si necessarium id fuerit ne labore graventur, debebit, ita cum
tempus vacuum illis fuerit, ut utiliter illud impendant divino servitio curabit”. RSP, s.84.

38

Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.361. Na takie stanowisko Wincentego wskazuj¹ jego wypowiedzi:
„Cz³owiek roztropny dzia³a jak trzeba i kiedy trzeba dla osi¹gniêcia w³aœciwego celu”. TAM¯E, s.466.
„Dotyczy to nie tylko tej jednej sprawy, ale i wszystkich innych. Superior powinien byæ dyskretny i
rozwa¿ny zarówno w s³owach, jak i w czynach. Tego wymaga roztropnoœæ”. T AM¯E, s.466; Por. T.
MARQUINA, Prze³o¿eni, s.184.

39

Por. KiRZM, 197.

40

Por. TAM¯E, 232 § 1.

41

Por. NPPZM, 133-135.

212

Rozdzia³ IV

wiedników dla swoich podw³adnych, to jednak kiedy sprawa dotyczy³a mianowania
zwyczajnego spowiednika dla wspólnoty domowej, wówczas superior musia³ uzyskaæ aprobatê prze³o¿onego prowincji42 . Uzyskanie tej aprobaty nie nale¿y odbieraæ w kategoriach czysto formalnego dzia³ania wizytatora, bowiem wy³¹cznie on by³
odpowiedzialnym w prowincji za zachowanie dziedzictwa instytutu, który ze szczególn¹ wra¿liwoœci¹ pielêgnowa³ w³aœciw¹ formacjê spowiedników, jak równie¿ skuteczn¹ i zdyscyplinowan¹ celebracjê sakramentu pokuty43 . W tradycji Zgromadzenia Misji pilnie przestrzegano w tej materii ustaleñ Koœcio³a i kanonicznych uprawnieñ prze³o¿onych instytutu, a wiêc prze³o¿onego generalnego, prowincjalnego i
superiora domu44 . Ten ostatni móg³ udzieliæ kanonicznie, a wiêc wa¿nie i godziwie,
uprawnienia do spowiadania konfratrów i innych osób, które stale przebywa³y w
domu Zgromadzenia45 , zaœ prze³o¿ony prowincji posiada³ wy³¹czne prawo zatwierdzania cz³onków Zgromadzenia Misji do s³uchania spowiedzi i udzielania im jurysdykcji do spowiadania konfratrów46 . Natomiast przyjête normy prawa w³asnego fundamentalnego jasno okreœla³y obowi¹zki korzystaj¹cych z celebracji sakramentu
pokuty we wspólnocie Zgromadzenia Misji47 , szczegó³owe uprawnienia prze³o¿o42

„Etsi potestatem habeat designandi confessarios suis subditis, ordinarium tamen confessarium
domus non constituet sine approbatione Visitatoris”. RSP, s.84.

43

Wincenty zwraca³ szczególn¹ uwagê na w³aœciwe przygotowanie kap³anów do sprawowania sakramentu pokuty, jak i w tej materii wczeœniejsz¹ i odpowiedni¹ formacjê kandydatów do kap³añstwa.
Por. M, ROCHE, Saint Vincent de Paul and the formation of clerics, s.154-156. Wincenty zwraca³ te¿
szczególn¹ uwagê na cnoty koniecznie potrzebne ka¿demu spowiednikowi. Na pierwszym miejscu
wymienia³ roztropnoœæ, bowiem traktowa³ spowiednika jako wyj¹tkowego prze³o¿onego ludzkiego
sumienia. Wymaga³ od spowiednika przyk³adnego ¿ycia, trwania w stanie ³aski, posiadania dobrej
intencji, w³aœciwych odniesieñ do penitentów (wspó³czucie, mi³osierdzie bez przesadnej surowoœci,
a wobec mieszkañców wsi, wiêŸniów, galerników szczególnej cierpliwoœci), delikatnoœci w zapytaniach odnoœnie materii czystoœci. Wincenty à Paulo zdecydowanie akcentowa³ obowi¹zek dochowania tajemnicy, chocia¿ dopuszcza³ pewne wyj¹tki. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.511, 684; Por.
M. PEREZ FLORES, SpowiedŸ, s.281-282.

44

„Kto otrzyma³ w³adzê s³uchania spowiedzi od prze³o¿onego generalnego, mo¿e rozgrzeszaæ wszystkich konfratrów na ca³ym œwiecie”. KiRZM, 129 § 1. Natomiast „kto zaœ tê w³adzê otrzyma³ od
wizytatora, mo¿e rozgrzeszaæ konfratrów danej prowincji, równie¿ na ca³ym œwiecie”. TAM¯E, 129 § 2.

45

Por. TAM¯E, 129 § 3.

46

Por. TAM¯E, 111 . •ród³em takiego stanu prawnego by³y zasady okreœlone na Soborze Trydenckim
odnoœnie sposobu korzystania z sakramentów Eucharystii i pokuty w domu zakonnym. Ojcowie
soborowi ustanowili biskupów i w³aœciwych prze³o¿onych animatorami i odpowiedzialnymi za dyscyplinê w celebracji tych sakramentów, które stanowi³y Ÿród³o skutecznej jednoœci z Bogiem i
nadprzyrodzonej mocy potrzebnej do odparcia pokus i ocalenia indywidualnej ³aski zbawienia.
Szafarzem sakramentu pokuty dla osób zakonnych powinien byæ kap³an, ustanowiony spowiednikiem zwyczajnym. Biskupi i w³aœciwi prze³o¿eni zakonni mieli zatroszczyæ siê równie¿ o to, by kilka
razy w roku zakonnicy mieli mo¿liwoœæ wyspowiadania siê u kap³ana spoza wspólnoty, którego
uwa¿ano za spowiednika nadzwyczajnego. Ju¿ wtedy Sobór wykaza³ szczególn¹ troskê o to, by
osoby konsekrowane w ka¿dym czasie wa¿nie i godziwie mog³y korzystaæ z sakramentu pokuty, a
wiêc z nieocenionego Ÿród³a mi³osierdzia Bo¿ego. Por. CONC. TRID. Sess. XXV, De regularibus et
monialibus, c. X, w: COD, s.779-780; Por. W. WENZ, Prawo-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.77-78.

47

Konstytucje z 1954 roku poleca³y kap³anom przynajmniej cotygodniow¹ lub czêstsz¹ spowiedŸ, a
nawet codzienn¹, zw³aszcza gdy pojawia³a siê przeszkoda wewnêtrzna w dniu celebracji Eucharystii. Natomiast inni powinni spowiadaæ siê w ka¿d¹ sobotê lub w wigiliê uroczystoœci, a nawet
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nych Zgromadzenia, jak równie¿ prawne odniesienia i relacje do zwyczajnej w³adzy
jurysdykcyjnej ordynariusza miejsca48 . W najnowszym prawie w³asnym przyjêto
rozwi¹zania prawne integralnie zwi¹zane z promulgowanymi normami kodeksowego prawa powszechnego, wskazuj¹c ¿e superior domu posiada w³adzê zwyczajn¹
w zakresie wewnêtrznym i zewnêtrznym w stosunku do konfratrów i do osób, które
stale przebywaj¹ w jego domu49 . Normy kodeksowe dok³adnie okreœli³y, kiedy prze³o¿ony domu mo¿e celebrowaæ sakrament pokuty wobec swoich podw³adnych oraz
w jakich okolicznoœciach powinien uszanowaæ uprawnienia ka¿dego penitenta50 .
Druga regu³a z tego bloku dotyczy³a tworzenia w³aœciwych relacji prawnych
miêdzy superiorem domu a podw³adnymi, dotycz¹cych bezpoœrednio codziennej
realizacji œlubu pos³uszeñstwa. Prawodawca celowo przywo³a³ w treœci tej regu³y
kanoniczne uprawnienia prze³o¿onego domu, wynikaj¹ce z jego prawie nieograniczonych mo¿liwoœci w zakresie wydawania rozkazów, których Ÿród³em by³o aktualne posiadanie w³adzy zwyczajnej w czasie sprawowania urzêdu oraz zobowi¹zanie
jego podw³adnych do przyjêcia postawy religijnego pos³uszeñstwa. Prawodawca
wskaza³ jednak, by superior domu korzysta³ z tych prawnych mo¿liwoœci w bardzo
rzadkich przypadkach i wy³¹cznie z wa¿nego powodu51 . Proponuj¹c tê regu³ê œw.
Wincenty à Paulo by³ przekonany wewnêtrznie o s³usznoœci ignacjañskiego modelu realizacji œlubu pos³uszeñstwa52 , jednak w codziennej praktyce okaza³ siê zwolennikiem pos³uszeñstwa aktywnego, które rozumia³ jako zas³uguj¹ce, ca³kowite i
pokorne poddanie siê woli Boga oznajmianej przez superiora sprawuj¹cego w³adzê.
Dla Wincentego istotnym pozostawa³ motyw religijny, co znalaz³o odzwierciedlenie
zarówno w pierwszych regu³ach wspólnych Zgromadzenia Misji, jak i we wskaza-

codziennie, tak by byli dobrze usposobieni do przyjêcia Komunii œw. Por. KiRZM, 238 § 1-3; Por.
CIC, CAN. 595 § 2.
48

Por. KiRZM, 130 – 133.

49

Por. KZM, 131.

50

„Prze³o¿eni powinni zostawiæ swoim podw³adnym nale¿n¹ wolnoœæ w zakresie korzystania z sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego, z zachowaniem wszak¿e dyscypliny instytutu”. KPK, KAN.
630 § 1; Por. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Dekret o przystosowanej odnowie ¿ycia zakonnego Perfectae
caritatis z 28 paŸdziernika 1965 r., nr 14 w: SWIIKDD, s.264-275; Por. M. PASTUSZKO, Sakrament
pokuty i pojednania, s.214 nn.; E. GAMBARI, ¯ycie zakonne po Soborze Watykañskim II, s.447-455.

51

„Quamvis uti possit iussione absoluta sui in virtute sanctae obedientiae, non tamen id faciet nisi
rarissime et ex gravi et urgenti causa”. RSP, s.84.

52

Ignacy Loyola chcia³, aby znamieniem jezuity by³o pos³uszeñstwo „wykonywania, woli i rozumu”. W
specjalnym „liœcie o pos³uszeñstwie” poda³ motywacjê, jaka powinna pobudzaæ do postawy pos³uszeñstwa, które ma byæ prawdziw¹ cnot¹ zakonn¹. Interesuj¹ca jest analiza realizacji tej cnoty w
zakresie od prostego wykonania poleceñ prze³o¿onego, a¿ do osobistego przyjêcia racji, jakie
kierowa³y osob¹ wydaj¹c¹ polecenie. Temu mia³ s³u¿yæ braterski dialog, podejmowany w celu
rozpoznania i dotarcia do prawdy Bo¿ej odnoœnie apostolskiego powo³ania. Jednak w prawie
fundamentalnym Towarzystwa Jezusowego odnajdziemy równie¿ tradycyjne metafory i porównania, wed³ug których pos³uszeñstwo winno byæ œlepe, a podw³adny powinien byæ jak laska w rêku
starca, jak trup. Por. KTJ, p. 547; Por. J. W. O’MALLEY, Pierwsi Jezuici, s.527-532; Por. S. DECLOUX, Na
wiêksz¹ chwa³ê Bo¿¹, s.109-112.

214

Rozdzia³ IV

niach wspó³czesnych dokumentów Koœcio³a53 . Ewolucja dotycz¹ca realizacji œlubu
pos³uszeñstwa przebiega³a w prawie w³asnym Zgromadzenia Misji stosunkowo powoli, charakteryzuj¹c siê celow¹ zachowawczoœci¹, dlatego w proponowanych rozwi¹zaniach prawnych nie odnotowywano epokowych zmian. Potwierdzaj¹ taki stan
rzeczy konstytucje z 1954 roku, które w normach dotycz¹cych zachowania pos³uszeñstwa ze wzglêdu na z³o¿ony œlub i tê ewangeliczn¹ cnotê dos³ownie powtórzy³y zapisy pierwszego prawa fundamentalnego54 , jak równie¿ wspomniane wy¿ej
zalecenie dla superiora domu55 . Natomiast najnowsze prawo w³asne Zgromadzenia
Misji, odnosz¹c siê w tej materii do tradycyjnych Ÿróde³, zachêca wszystkich cz³onków instytutu wincentyñskiego do twórczego i wspólnego poszukiwania woli Bo¿ej,
przekazuj¹c sobie wzajemne doœwiadczenia w zró¿nicowanym, lecz otwartym i
odpowiedzialnym dialogu, który mo¿e staæ siê kuŸni¹ dojrza³ych przemyœleñ, poprzedzaj¹cych podjêcie decyzji koniecznych dla wspólnoty56 . Wydaje siê, ¿e te
zalecenia w istocie nawi¹zuj¹ do wincentyñskiej wizji zakorzenionej w ignacjañskim rozumieniu pos³uszeñstwa, zw³aszcza do proponowanego wzajemnie podejmowanego dialogu braterskiego prze³o¿onych z podw³adnymi, inspiruj¹cego w celu
rozpoznania i dotarcia do prawdy Bo¿ej odnoœnie apostolskiego dzia³ania57 . Najnowsze prawo fundamentalne Zgromadzenia potwierdzi³o aktualnoœæ nauczania œw.
Wincentego à Paulo w materii œlubu i praktyki pos³uszeñstwa, akcentuj¹c wspó³odpowiedzialnoœæ ka¿dego konfratra za sta³e budowanie jednoœci instytutu, któr¹ w
tym wzglêdzie najbardziej umacnia indywidualna postawa wiary ka¿dego cz³onka

53

Misjonarze dla uczczenia pos³uszeñstwa Chrystusa powinni byæ doskonale pos³uszni wszystkim
prze³o¿onym, „upatruj¹c w nich Boga, a ich w Panu Bogu, /.../ okazuj¹c im wiernie i szczerze
szacunek i uleg³oœæ”. RWZM, V,1. Takie rozwi¹zanie pozosta³o w najg³êbszej harmonii ze wspó³czesnym zaleceniem Koœcio³a, by podw³adni „pobudzeni przez Ducha Œwiêtego, ulegaj¹c z wiar¹
prze³o¿onym, zastêpuj¹cym Boga i pod ich kierownictwem oddaj¹ siê pos³ugiwaniu wszystkim
braciom w Chrystusie i jak sam Chrystus z powodu swej uleg³oœci dla Ojca, s³u¿y³ braciom i odda³
¿ycie swoje na okup za wielu”. Por. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Dekret o przystosowanej odnowie ¿ycia
zakonnego Perfectae caritatis z dnia 28 paŸdziernika 1965 r., nr 14, w: SWIIKDD, s.264-275.

54

„Pos³uszeñstwo nale¿y okazywaæ równie¿ innym prze³o¿onym, zarówno domowym jak i wizytatorom
oraz podporz¹dkowanym im urzêdnikom. Ka¿dy te¿ bêdzie siê stara³ byæ pos³uszny na g³os dzwonka jako na g³os Chrystusa, tak i¿by na pierwszy jego znak gotów by³ zostawiæ nawet niedokoñczon¹
literê”. RWZM, V, 3; Por. KiRZM, 184.

55

„Prawowity prze³o¿ony wyraŸnie rozkazuje na mocy œwiêtego pos³uszeñstwa. Prze³o¿eni, zw³aszcza
miejscowi, niech takie rozkazy wydaj¹ jedynie wyj¹tkowo, ostro¿nie i roztropnie oraz dla wa¿nej
tylko przyczyny. Wskazan¹ jest przy tym rzecz¹, by taki rozkaz dawano na piœmie albo przynajmniej
wobec dwóch œwiadków oraz by zawiadomiono prze³o¿onego wy¿szego o wydanym rozkazie”.
KiRZM, 181 § 1-2.

56

„Uczestnictwo z tej tajemnicy pos³usznego Chrystusa domaga siê, abysmy wspólnie poszukiwali woli
Ojca, przekazuj¹c sobie wzajemnie doœwiadczenia w otwartym i odpowiedzialnym dialogu, w
którym spotykaj¹ siê ró¿ne doœwiadczenia wieku i usposobienia. W ten sposób bêd¹ dojrzewa³y i
rodzi³y siê wspólne przemyœlenia, które prowadz¹ do podjêcia koniecznych decyzji”. KZM, 37 § 1.

57

Por. KONSTYTUCJE TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO, 547; Por. J. W. O’MALLEY, Pierwsi Jezuici, s.527-532; Por.
SAINT VINCENT DE PAUL, t. IV, s.39; t. XI, s.59. 361; „Konfratrzy bêd¹ s³uchaæ zleceñ prze³o¿onych z
osobistym zaanga¿owaniem i inicjatyw¹, zespalaj¹c sw¹ wolê z wol¹ prze³o¿onych”. NPPZM, 72.
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misjonarskiej wspólnoty58 . Tak wiêc wspó³czesne prze¿ywanie daru pos³uszeñstwa
jest szczególnym zobowi¹zaniem dla sprawuj¹cych w³adzê, jak równie¿ dla wspó³dzia³aj¹cych z nimi pozosta³ych cz³onków ka¿dej wspólnoty ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego.
Trzecie wskazanie z przedstawionej grupy regu³ dla prze³o¿onego domu dotyczy³o jego kanonicznych uprawnieñ w zakresie stosowania praktyki bezpoœrednich
upomnieñ podw³adnych, karcenia ich, jak równie¿ nak³adania na domowników pokut w zakresie zewnêtrznym. Prawodawca dok³adnie okreœli³, ¿e superior wspólnoty bêdzie móg³ zadaæ konfratrowi za pope³nienie pewnych zaniedbañ i okazanie
niepos³uszeñstwa wykonanie jedynie zwyk³ej pokuty, a mianowicie publiczne oskar¿enie siê w czasie kapitu³y win, udzielenie nagany publicznej, wypowiedzenie przez
winowajcê indywidualnej proœby o przebaczenie w trakcie modlitw wspólnoty, konferencji czy innych publicznych dzia³añ, uca³owanie stóp bliŸnim, pomoc w kuchni,
okresowe ograniczenie w spo¿ywanej iloœci lub jakoœci codziennego po¿ywienia
lub napojów czy wreszcie podjêcie praktyki biczowania swego cia³a59 . Przyznane
superiorowi uprawnienia mia³y dopomóc mu w roztropnym zarz¹dzaniu wspólnot¹,
zabezpieczaj¹c w niej zachowanie nale¿ytego porz¹dku okreœlonego w prawie w³asnym Zgromadzenia Misji. W ca³ej tradycji instytutu prze³o¿ony domu podejmowa³
starania, by wszyscy cz³onkowie wspólnoty lokalnej przyk³adnie zachowywali przepisy obowi¹zuj¹cych regu³ i konstytucji, uczestniczyli w æwiczeniach pobo¿nych
zalecanych do wspólnego odprawiania. Prze³o¿ony domu, dzia³aj¹c z mi³oœci¹ i
wielk¹ pokor¹, powinien zatroszczyæ siê o duchowe i doczesne sprawy konfratrów.
Jeœli w ¿yciu wspólnoty dostrzega³ istotne zaniedbania i nieprawid³owoœci, wówczas nie powinien unikaæ praktyki indywidualnego upomnienia a nawet skarcenia,
zawsze dzia³aj¹c z cierpliw¹ mi³oœci¹60 . Do wspó³czesnoœci przetrwa³a praktyka
osobistych upokorzeñ i oskar¿eñ wobec wspólnoty, prze³o¿onego lub kap³ana przez
niego wyznaczonego, po³¹czona z wyznaniem swoich zaniedbañ. Ka¿dy konfrater
zobowi¹zany by³ przyj¹æ upomnienie i wyznaczon¹ pokutê z pogod¹ ducha, jak
równie¿ polecano zachowaæ zwyczaj kierowania na spotkaniu wspólnoty (kapitu³a
win) proœby o publiczne upomnienie za osobiste uchybienia. W takich okolicznoœciach ka¿dy cz³onek wspólnoty móg³ w duchu pokory wypowiedzieæ istotne upomnienie wobec prosz¹cego61 . Równie¿ sprawa podejmowania decyzji o osobistych
58

„Pos³uszeñstwo to niech bêdzie ochotne, radosne i wytrwa³e. Choæby swoje opinie uwa¿ali konfratrzy za lepsze, to jednak podporz¹dkuj¹ siê prze³o¿onym w duchu wiary”. KZM, 37 § 2; Por. SAINT
VINCENT DE PAUL, t. XI, s.119. 241; Por. NPPZM, 71-74.

59

„Imponet ordinarias tantum paenitentias quales sunt se in capitulo accusare, publice reprehendi,
inter orationis repetitionem, fonferentias, aliasque huiusmodi actiones publicas veniam petere,
osculari aliorum pedes, ministrare in culina, subtrahere aliquid de cibo aut potu quotidiano,
disciplinam facere”. RSP, s.84.

60

Por. KiRZM, 123.1-3. Superior móg³ korzystaæ z pomocy admonitora, którego mianowa³ dla wspólnoty wizytator. Por. TAM¯E, 125 § 1; Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. VII, s.506; t. XI, s.476.

61

Por. KiRZM, 245 § 1-2.
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umartwieniach cia³a, wyznaczania ograniczeñ w przyjmowaniu pokarmów czy specjalnych wewnêtrznych praktyk pokutnych dla konfratrów le¿a³a w gestii w³adzy
superiora domu. Dlatego cz³onkowie domu w powy¿szych kwestiach nie powinni
decydowaæ wy³¹cznie na p³aszczyŸnie indywidualnych ustaleñ, aby nie burzyæ
harmonijnej jednoœci wspólnoty podstawowej62 . Obecnie prawo w³asne fundamentalne Zgromadzenia nie zawiera szczegó³owych wyliczeñ w materii karcenia i upominania cz³onków wspólnoty przez superiora domu. Uwra¿liwia konfratrów, ¿e prze³o¿ony, jako animator ¿ycia wspólnoty lokalnej, ma obowi¹zek czuwaæ nad realizacj¹ apostolskich zadañ domu, jak równie¿, posiadaj¹c kanoniczn¹ w³adzê zwyczajn¹, ma troszczyæ siê o rozwój ¿yciowy i aktywnoœæ wszystkich konfratrów, ich
pos³ugiwania, licz¹c na wspólne budowanie jednoœci, nie wy³¹czaj¹c z tego istotnych relacji interpersonalnych, wynikaj¹cych z odpowiedzialnego przyjêcia w osobistym ¿yciu rady ewangelicznego pos³uszeñstwa63 . W sytuacjach konfliktowych
b¹dŸ permanentnych zaniedbañ ze strony cz³onka wspólnoty, prze³o¿ony domu w
porozumieniu z prze³o¿onym prowincji mo¿e skorzystaæ z prawnych œrodków, które pomagaj¹ przywróciæ jednoœæ ze wspólnot¹64 . Szczególne obowi¹zki w tej kwestii prawo w³asne nak³ada na prze³o¿onych, którzy maj¹ pilnie szukaæ inkorporowanego cz³onka wspólnoty, aby dopomóc mu w wytrwaniu na drodze powo³ania. Jeœli
jednak konfrater, któremu prze³o¿eni usi³uj¹ pomóc, oka¿e wobec tego dzia³ania
negatywn¹ postawê, nale¿y zastosowaæ procedury kanoniczne prawa powszechnego65 .
Czwarte zalecenie z prezentowanej grupy regu³ dla prze³o¿onego domu dotyczy³o mo¿liwoœci superiora w zakresie udzielania swoim konfratrom dyspens, zwalniaj¹cych ich od obowi¹zku œcis³ego zachowania prawa w³asnego Zgromadzenia
Misji. Prze³o¿ony uformowanego domu móg³ udzielaæ poszczególnym misjonarzom
dyspens od zachowania norm regu³, konstytucji i dekretów konwentów generalnych
tylko w bardzo wa¿nych okolicznoœciach, kieruj¹c siê jedynie osi¹gniêciem przez
dyspensowanych wiêkszego dobra. Superior domu obligatoryjnie zosta³ zobowi¹zany do natychmiastowego powiadomienia prze³o¿onego prowincji o podjêtym dzia³aniu, bezpoœrednio z³¹czonym z w³adz¹ dyspensowania66 . •ród³em takiego roz-

62

Por. KiRZM, 247 – 249.

63

Por. KZM, 37 § 1-2, 79, 97 § 2, 129 § 2, 131.

64

Por. KPK, KAN . 696 § 1-2. Nale¿y zwróciæ uwagê na obowi¹zek pisemnego upomnienia lub w
obecnoœci dwóch œwiadków, z wyraŸnym zagro¿eniem nawet wydalenia z grona wspólnoty, które
mo¿e nast¹piæ jeœli upominany nie poprawi siê po tym wydarzeniu. Por. KPK, KAN. 697.2; Por. A.
SKORUPA, Obowi¹zki wy¿szego prze³o¿onego zakonnego w procedurze wydalenia z instytutu, w:
Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich nr 13, 1(2000), s.47-49.

65

Por. KZM, 72 –76; Por. KPK,

66

„Poterit in necessitate et ad maius bonum in regulis, constitutionibus et decretis Congregationum
generalium cum particularibus dispensare, dumodo Visitatorem de hac re quam primum poterit
certiorem faciat”. RSP, s.84.
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strzygniêcia sta³y siê kompetencje zwyczajne prze³o¿onego generalnego i wizytatora w gestii czuwania nad wiernym przestrzeganiem duchowoœci Za³o¿yciela instytutu, prawa fundamentalnego Zgromadzenia Misji, jak równie¿ zachowania jednolitej dyscypliny oraz tradycji wincentyñskiej we wszystkich wspólnotach podstawowych67 . Wierne i gorliwe przestrzeganie urzêdowych kompetencji przyczynia³o
siê do pog³êbienia w³aœciwych relacji miêdzy wszystkimi cz³onkami wspólnoty,
wzajemnego zaufania i respektowania cnoty uk³adnoœci, koniecznej dla zachowania harmonii w codziennym ¿yciu wspólnoty68 . Tradycja wincentyñska wiernie zachowa³a intencjê i ducha pierwszych wskazañ, bowiem w najnowszym prawie w³asnym nie wprowadzono istotnych zmian w tej kwestii, zobowi¹zuj¹c prze³o¿onego
generalnego do zdecydowanego i gorliwego pielêgnowania ducha œw. Wincentego,
nieustannego rozwoju dzia³alnoœci apostolskiej oraz jak najpe³niejszego wprowadzenia w ¿ycie norm konstytucji i statutów Zgromadzenia, zezwalaj¹c mu po uzyskaniu zgody swej rady, w wypadkach nadzwyczajnych i tylko dla wa¿nej przyczyny, na dyspensowanie konfratrów od zachowania prawa w³asnego69 . Natomiast inni
prze³o¿eni maj¹ dbaæ o zachowanie norm prawa w³asnego i mog¹ korzystaæ z w³adzy dyspensowania w okolicznoœciach, o których mówi prawo powszechne, a wiêc
mog¹ zwalniaæ z tych ustaw i przepisów, które s¹ im zarezerwowane70 . Nale¿y te¿
podkreœliæ, ¿e nadal istotnym motywem dla udzielenia ³aski dyspensy staje siê
okolicznoœæ osi¹gniêcia wiêkszego dobra przez dan¹ osobê, co w zwyczaju Zgromadzenia Misji czêsto ³¹czono z indywidualn¹ praktyk¹ konfratrów proszenia prze³o¿onych o pozwolenie. W przekonaniu œw. Wincentego à Paulo by³ to bardzo wa¿ny, o ile nie najwa¿niejszy, element pozytywnej kontroli podw³adnych, natomiast
sama praktyka umo¿liwia³a prze³o¿onemu wierne spe³nianie swego urzêdu, podw³adnym zapewnia³a pokój sumienia oraz wiêksze bezpieczeñstwo w spe³nianiu
woli Bo¿ej, zaœ ca³ej wspólnocie podstawowej zachowanie kanonicznego porz¹dku
i oczekiwanego rozwoju71 .

67

„Prze³o¿ony generalny ma prawo i obowi¹zek: - staraæ siê z wielk¹ troskliwoœci¹, by duch Za³o¿yciela by³ wszêdzie zachowany w ca³ej swej mocy i gorliwoœci, oraz by Konstytucje i Regu³y by³y
przestrzegane; - pos³ugiwaæ siê szczególnymi upowa¿nieniami, przyznanymi Zgromadzeniu moc¹
indultów Stolicy Œwiêtej, udzielaæ ich podw³adnym, ograniczaæ je lub odwo³ywaæ wed³ug swego
uznania”. KiRZM, 24.1.4. Natomiast wizytator powinien w swojej prowincji „czuwaæ nad zachowaniem Konstytucji i Regu³ oraz przyczyniaæ siê do ich przestrzegania, usuwaj¹c nadu¿ycia i stosuj¹c
w danym razie wobec niepoprawnych i opornych kary koœcielne”. TAM¯E, 110 § 1.10.

68

Por. RWZM, VII, 1-7; VIII, 1-16.

69

Por. KZM, 107.1.11.

70

Por. KPK,

71

Por. RWZM, V,4; Por. Konferencja œw. Wincentego z dnia 27 lipca 1653 r. „O praktyce proszenia o
pozwolenie”, w: KONFERENCJE do Sióstr Mi³osierdzia g³oszone przez œw. Wincentego à Paulo, t. II,
s.168-180; Por. Konferencja œw. Wincentego z dnia 17 czerwca 1657 r. „O praktyce o nic nie prosiæ
i niczego nie odmawiaæ”, w: KONFERENCJE do Sióstr Mi³osierdzia g³oszone przez œw. Wincentego à
Paulo, t. III, s.1-14; Por. M. PEREZ FLORES, Pos³uszeñstwo, s.119-120.
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Ostatnia regu³a - z tej czêœci Rêkopisu Sarzana - przeznaczona dla prze³o¿onego lokalnego, zobowi¹zywa³a go do posiadania specjalnej ksiêgi, w której powinien wiernie zapisaæ personalia tych cz³onków wspólnoty, którzy z³o¿yli œluby œwiête, a tak¿e dok³adny czas i miejsce tego wydarzenia. Prawodawca poleci³ równie¿,
by w innym katalogu odnotowano nazwiska tych konfratrów, którzy nie zakoñczyli
jeszcze dwuletniego okresu formacyjnego w Seminarium Internum. Superior domu
obejmuj¹c urz¹d powinien uzyskaæ pe³n¹ informacjê o zakresie prawnych pe³nomocnictw i mo¿liwoœci legalnego pos³ugiwania, jakie bezpoœrednio uzyskiwa³ na
mocy samych regu³ wspólnych, konstytucji Zgromadzenia i rozporz¹dzeñ prze³o¿onego generalnego, a tak¿e powinien wystarczaj¹co zapoznaæ siê z tymi uprawnieniami, które kanonicznie obligowa³y go do urzêdowego komunikowania siê z
prze³o¿onym wy¿szym i uzyskania jego zgody na podjêcie wa¿nych decyzji72 .
Powy¿sze wskazania obowi¹zywa³y œciœle w pocz¹tkowym okresie formacyjnym
Zgromadzenia, kiedy w wielu wspólnotach lokalnych podejmowano siê kompleksowego przygotowania kandydatów do ¿ycia w instytucie wincentyñskim. Natomiast
od chwili ustanowienia poszczególnych prowincji i centralizacji oœrodków formacyjnych, obowi¹zek prowadzenia ksiêgi spoczywa³ na prze³o¿onym prowincji. W tej
ksiêdze tak¿e zapisywano personalia sk³adaj¹cych œluby œwiête i inkorporowanych
do Zgromadzenia, czas i miejsce tego wydarzenia. Obowi¹zek powy¿szy by³ integralnie zwi¹zany z kompetencjami wizytatora odnoœnie dopuszczania kandydatów
do z³o¿enia œlubów œwiêtych, jak równie¿ z obowi¹zkiem uzyskania zgody prze³o¿onego generalnego i jego rady na takie dzia³anie oraz z powinnoœci¹ prowadzenia
archiwum prowincji73 . Normy aktualnie obowi¹zuj¹cego prawa w³asnego Zgromadzenia Misji w tej materii precyzuj¹, i¿ w gestii wizytatora jest sprawa dopuszczania kandydatów do œlubów, pos³ug i œwiêceñ oraz obowi¹zek powiadomienia prze³o¿onego generalnego o zaistnieniu tych faktów74 , które zgodnie z praktyk¹ Zgromadzenia zostaj¹ odnotowane w specjalnych ksiêgach, przechowywanych ze starannoœci¹ i pod opiek¹ wizytatora lub wskazanych przez niego osób w archiwum danej
prowincji75 . Ta sama praktyka dotyczy kandydatów podejmuj¹cych formacjê wincentyñsk¹ w Seminarium Internum i sk³adanie na zakoñczenie tego okresu dobrych postanowieñ76 .

72

„Habebit librum in quo scribentur nomina suorum domesticorum qui vota emiserint adnotato tempore et loco; eorum vero qui non dum biennium expleverint in catalogo separato habebit. Curabit
ut bene intelligat quae facultates a regulis istis, a constitutionibus et ab ordinationibus superioris
Generalis sibi concedantur, ut in iis quas non habet sciat ad Superiorem recurrere”. RSP, s.84-85.

73

Por. KiRZM, 110 § 1.3.16 § 2; 112 § 2.

74

Por. KZM, 125.8-9; Por. SZM, 69.10.

75

Por. SZM, 69.11.

76

Por. KZM, 125.8.
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W zamyœle i przekonaniu œw. Wincentego à Paulo indywidualne cechy osobowoœci superiora domu stanowi³y o faktycznej zdolnoœci do podjêcia urzêdu prze³o¿onego domu i jako takie mia³y istotny wp³yw na realizacjê jego kanonicznych
uprawnieñ. Dlatego w prezentowanych regu³ach szczegó³owych tak dok³adnie akcentowa³ potrzebê posiadania takich cech, jak: zdolnoœæ kierowania innymi, prowadzenie g³êbokiego ¿ycia ascetycznego i wewnêtrznego, postawa sta³ej modlitwy
wstawienniczej za wspólnotê, dynamizm w prowadzeniu konfratrów, stawianie najpierw sobie wy¿szych wymagañ, bycie zdecydowanym liderem w przestrzeganiu
prawa misjonarskiego instytutu, zdolnoœæ do preferowania wspólnotowoœci w ¿yciu
i swojej postawie, sprawiedliwe traktowanie swoich podw³adnych, szanowanie zwyczajów wspólnoty i troska o to¿samoœæ w realizowanych dzie³ach Zgromadzenia,
zdolnoœæ do wspó³pracy i dialogu z cz³onkami domu, pozostawanie w kontakcie z
prze³o¿onymi wy¿szymi, a nade wszystko kierowanie siê roztropnoœci¹, stanowczoœci¹ i wytrwa³oœci¹ w codziennym pos³ugiwaniu, zaœ wobec podw³adnych wykazywanie postawy ogromnej pokory, cierpliwoœci i wytrwa³ej mi³oœci braterskiej.
Zdaniem œw. Wincentego te wszystkie elementy by³y niezbêdne dla prze³o¿onego
domu, skoro jako superior musia³ troszczyæ siê o w³asn¹ doskona³oœæ, o doskona³oœæ swoich podopiecznych, odpowiednie przepowiadanie S³owa Bo¿ego, sprawowanie sakramentów œwiêtych i kult liturgiczny, a nade wszystko o dobro duchowe i
materialne ubogich, chorych i wiêŸniów77 . Po wielu wiekach wincentyñska wizja
dotycz¹ca postawy, uprawnieñ i zobowi¹zañ prze³o¿onego dok³adnie pokrywa siê
ze wspó³czesnymi teologiczno - kanonicznymi wskazaniami Koœcio³a, determinuj¹cymi pos³uguj¹cych do gorliwego sprawowania powierzonego sobie urzêdu, budowania w Chrystusie braterskiej wspólnoty, karmienia wspó³braci S³owem Bo¿ym,
troski o godn¹ celebracjê czynnoœci liturgicznych, dawanie dobrego przyk³adu w
nabywaniu cnót instytutu, zachowywanie dziedzictwa i prawa w³asnego, troski o
realizacjê aktualnych potrzeb wszystkich cz³onków wspólnoty, szczególnej opieki
nad chorymi, wyciszanie niespokojnych, pocieszanie ma³odusznych oraz zachowanie postawy cierpliwoœci wobec wszystkich cz³onków wspólnoty podstawowej78 .
Okreœlanie przez Wincentego sprawowania w³adzy i kierowania wspólnot¹ jako
pe³nienie s³u¿by, mia³o swoje Ÿród³o w jego bezkompromisowym naœladowaniu Jezusa, jak równie¿ w specyficznym prze¿ywaniu spotkania z bliŸnimi przez pryzmat

77

Por. SAINT VINCENT

78

Por. KPK, KAN. 619; Por. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Dekret o przystosowanej odnowie ¿ycia zakonnego
Perfectae caritatis z dnia 28 paŸdziernika 1965 r., nr 14, w: SWIIKDD, s.264-275; Por. SOBÓR
WATYKAÑSKI II, Dekret o pos³udze i ¿yciu kap³anów Presbyterorum Ordinis z 7 grudnia 1965 r., nr 7, w:
SWIIKDD, s.487-517; Por. J. KA£OWSKI, ¯ycie braterskie we wspólnocie, s.186-188; Por. E. GAMBARI,
¯ycie zakonne po Soborze Watykañskim II, s.607-612; Por. G. GHIRLANDA, Il diritto nella Chiesa
mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale, s.186-190.
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ich osobistej godnoœci i nieustannej obecnoœci w nich samego Boga79 . Tak prze¿ywana rzeczywistoœæ dawa³a prze³o¿onemu gwarancjê aktywnego trwania w jednoœci z ca³¹ eklezjaln¹ wspólnot¹, zachowuj¹c w nim postawê mi³oœci, uleg³oœci,
wiernoœci i pos³uszeñstwa wobec najwy¿szego prawodawcy, instytutu biskupów i
poprawnych relacji ze swymi bezpoœrednimi prze³o¿onymi80 , jak równie¿ najwiêkszego szacunku dla dziedzictwa i to¿samoœci swego81 .

2. Kanoniczne zarz¹dzanie domem
W wincentyñskiej koncepcji sprawowania urzêdu superiora na pierwszym miejscu umieszczono obowi¹zek ogólnego zarz¹dzania wspólnot¹ domow¹82 . Postawienie w ten sposób sprawy zobowi¹zywa³o skutecznie prze³o¿onego prowincji do
wskazywania prze³o¿onemu generalnemu takich kandydatów, którzy byliby faktycznie zdolni podj¹æ siê tego pos³ugiwania, a wiêc posiadali odpowiednie predyspozycje do kierowania wspólnot¹ osób oraz poczuwali siê do odpowiedzialnoœci za materialne warunki ¿ycia w domu i dobro duchowe wszystkich konfratrów83 . Od prze³o¿onego wspólnoty podstawowej w instytucie wymagano równie¿ okazania woli wspó³pracy w kierowaniu wspó³braæmi, bowiem, obejmuj¹c prawnie urz¹d superiora, by³
zobowi¹zany do wspó³pracy z kanonicznie mianowanym asystentem domu, ekonomem i innymi urzêdnikami, spe³niaj¹cymi zlecone im sta³e zadania. St¹d w dalszej czêœci regu³ dla prze³o¿onego partykularnego wskazano na œrodki wspomagaj¹ce go w dobrym kierowaniu wspólnot¹84 . I tak na pierwszym miejscu powinien
troskliwie zabiegaæ, by asystent lub jego zastêpca, jak równie¿ inni urzêdnicy powo³ani we wspólnocie, nie zaniedbywali swoich obowi¹zków, zachowuj¹c wolê porzucenia tego, co mog³oby stanowiæ przeszkodê w ich owocnym pos³ugiwaniu85 .
79

Œw. Wincenty zapewnia³: „Nasz Pan jest dla nas wzorem w ka¿dych okolicznoœciach ¿ycia. Ci, którzy
ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za wspólnotê, od Niego musz¹ uczyæ siê postêpowania z ludŸmi;
musz¹ stosowaæ siê do Jego przyk³adu. Nasz Pan wobec wszystkich kierowa³ siê mi³oœci¹. Musimy
postêpowaæ podobnie. Zawsze kierowaæ siê mi³oœci¹”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.476.

80

Por. KPK, KAN. 590 § 1; 678 § 1. Œw. Wincenty by³ przekonany, ¿e „we wspólnocie nie ma jednoœci
bez pos³uszeñstwa. Bóg chce, aby prze³o¿eni zni¿ali siê, o ile mog¹, do swych podw³adnych i aby
podw³adni okazywali im uleg³oœæ i by w ten sposób wszyscy przyczyniali siê do budowania jednoœci”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. IX, s.956.

81

Por. KPK,

82

Wincenty tak pisa³ do jednego z superiorów: „Twoim podstawowym obowi¹zkiem jest ogólny zarz¹d
wspólnot¹ domow¹. Musisz czuwaæ i czyniæ wszystko, aby panowa³ w niej nale¿yty porz¹dek”. SAINT
VINCENT DE PAUL, t. VII, s.441.

83

Por. J.M. R OMAN , Œwiêty Wincenty à Paulo. Biografia, s.348-349. Wincenty w jednym z listów
napisa³: „Wielu m³odych ma wiêksze predyspozycje do kierowania wspólnot¹, ni¿ starsi i bardziej
doœwiadczeni. Cz³owiek pokorny i odpowiedzialny jest zdolny do spe³niania tej funkcji”. S AINT
VINCENT DE PAUL, t. XI, s.351; Por. KiRZM, 110 § 1.7.

84

Por. „Caput 2 – De iis quae superiorem ad bonam administrationem iuvabunt”. RSP, s.85.

85

„Sollicite perspiciet ne assistens sive vice praepositus et caeteri officiales suo desint officio omissis
aliis quae possint impedire”. RSP, s.85.
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St¹d w tradycji Zgromadzenia w ka¿dym domu prawnie erygowanym superiorowi, w
zarz¹dzeniu wspólnot¹ domu, pomaga³ asystent, jego zastêpca, radca, ekonom
czy admonitor, których prze³o¿ony prowincji mianowa³ na dowolny okres po wys³uchaniu zdania swojej rady86 . Asystent domu mia³ œciœle okreœlony zakres czynnoœci i kanonicznych mo¿liwoœci, natomiast w okresie nieobecnoœci prze³o¿onego
domu zastêpowa³ superiora w ca³ym zakresie, chyba ¿e ten opuszczaj¹c wspólnotê na czas okreœlony jasno sprecyzowa³ powinnoœci zastêpuj¹cego. Odnoœnie urzêdu
ekonoma domu to prawo w³asne dawa³o pierwszeñstwo zasadzie oddzielania tego
urzêdu od osoby superiora wspólnoty, zw³aszcza w liczniejszych konwentach, chocia¿ w niektórych okolicznoœciach urzêdy te móg³ ³¹cznie sprawowaæ aktualny prze³o¿ony domu87 . W tej materii, jeœli chodzi³o o inne urzêdy i obowi¹zki to prawodawca zdawa³ siê na decyzje prze³o¿onego wspólnoty, który z urzêdu by³ zobowi¹zany
do troski o swych konfratrów, tak w wymiarze duchowym jak i w sprawach œciœle
doczesnych88 . Aktualnie obowi¹zuj¹ce prawo w³asne Zgromadzenia Misji wiernie
zachowuje ducha pierwszych wskazañ i regu³ precyzuj¹c, ¿e prze³o¿ony domu jest
oœrodkiem jednoœci i animatorem ¿ycia we wspólnocie, odpowiedzialnym za dynamiczne w³¹czenie wszystkich konfratrów do troski o rozwój i aktywnoœæ realizowanych w domu apostolatów89 . Szczegó³owa synchronizacja skutecznego dzia³ania
apostolskiego w domu instytutu wymaga obecnie, aby prze³o¿ony lokalny bezpoœrednio powierza³ swoim podw³adnym inne obowi¹zki i urzêdy, które wprost nie
zosta³y zastrze¿one prze³o¿onemu prowincji lub superiorowi generalnemu90 . I dlatego normy szczegó³owe w Zgromadzeniu Misji aktualnie preferuj¹, by asystenta,
ekonoma domu i radców mianowa³ lokalny superior, po odbyciu wczeœniejszej
konsultacji ze wszystkimi wspó³braæmi, a nastêpnie skierowa³ proœbê do wizytatora o prawne zatwierdzenie tych nominacji91 . Zaprezentowane rozwi¹zania najnowszego prawa w³asnego Zgromadzenia Misji stanowi¹ jakby koñcowe ogniwo w kwestii koniecznoœci harmonijnego wspó³dzia³ania superiora domu w kierowaniu powierzon¹ mu wspólnot¹ podstawow¹. Szeroki wachlarz uprawnieñ sta³ siê wezwaniem
do tego, by osoba powo³ana do pos³ugiwania na stanowisku superiora domu, by³a
zawsze wewnêtrznie sk³onna do podjêcia z cz³onkami swego domu pokornego
wspó³dzia³ania i wspólnotowej troski w realizacji ewangelicznej s³u¿by92 .
86

Por. KiRZM, 125 § 1.

87

Por. TAM¯E, 125 § 2-3.

88

Por. TAM¯E, 123.2; 125 § 4.

89

Por. KZM, 129 § 2.

90

Por. SZM, 78.2.

91

Por. NPPZM, 146.

92

Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. IV, s.39; „Prze³o¿eni otrzyman¹ od Boga przez pos³ugê Koœcio³a w³adzê
powinni wykonywaæ w duchu s³u¿by. /.../ Winni te¿ chêtnie ich wys³uchiwaæ i popieraæ wspóln¹
inicjatywê maj¹c¹ na uwadze dobro instytutu i Koœcio³a”. KPK, KAN. 618; Por. J. KA£OWSKI, ¯ycie braterskie
we wspólnocie, s.186-188; Por. E. GAMBARI, ¯ycie zakonne po Soborze Watykañskim II, s.611-612.
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a) Obowi¹zek wypracowania w³aœciwej postawy wobec wspólnoty
Prawodawca Zgromadzenia od samego pocz¹tku akcentowa³ potrzebê sta³ych konsultacji prze³o¿onego z urzêdnikami wspólnoty i pozosta³ymi konfratrami,
które istotnie stawa³y siê spoiwem wewnêtrznej jednoœci domu. Dlatego w przed³o¿onych regu³ach superior zosta³ zobowi¹zany do tego, by raz w tygodniu lub przynajmniej raz na dwa tygodnie odbywa³ spotkania robocze ze swoimi doradcami.
Spoczywa³ na nim obowi¹zek omawiania z nimi ró¿nych istotnych dla wspólnoty
problemów oraz wys³uchania ich zdania w poruszanych sprawach, natomiast w
podjêciu szczegó³owych decyzji móg³ zawsze skorzystaæ z przys³uguj¹cej mu autonomii dzia³ania. Czêstotliwoœæ cyklicznych spotkañ mog³a zostaæ zachwiana i
prawnie naruszona, kiedy zachodzi³a potrzeba przeprowadzenia konsultacji w jakiejœ nowej i wa¿nej sprawie, która z kolei w ka¿dym czasie mog³a zaistnieæ w
danej wspólnocie z racji wczeœniej trudnych do przewidzenia i ró¿norodnoœci zajêæ
wszystkich wspó³braci93 . Prawodawca zobowi¹zywa³ superiora do podejmowania
regularnych konsultacji, maj¹c wy³¹cznie na uwadze osi¹gniêcie faktycznego dobra, bez obawy utraty autorytetu jako prze³o¿ony. Wincenty osobiœcie by³ przekonany, ¿e w takim dzia³aniu prze³o¿ony zachowuj¹c dyskrecjê, roztropnoœæ i ostro¿noœæ nie utraci autorytetu, lecz stanie siê dla wszystkich cz³onków swego domu
bardziej godnym szacunku i braterskiej mi³oœci94 . W Zgromadzeniu Misji od pocz¹tku taki w³aœnie styl sprawowania w³adzy we wspólnocie podstawowej by³ dla
misjonarzy szko³¹ wspó³odpowiedzialnoœci za ¿ycie w domu i ca³ym instytucie.
Dlatego urz¹d superiora starano siê powierzaæ w rêce konfratra, który posiada³ zdolnoœæ kierowania osobami duchownymi, dostrzega³ potrzebê osobistego i wspólnotowego wewnêtrznego rozwoju, by³ zapobiegliwy o dobro wspólne i potrafi³ ³¹czyæ
stanowczoœæ z ³agodnoœci¹, jak równie¿ surowoœæ z dobroci¹95 . Te dyspozycje
by³y konieczne do braterskiego stworzenia rodzinnej atmosfery w domu, jak równie¿ w³aœciwego prze¿ywania przez podw³adnych okolicznoœci, kiedy superior by³
zobowi¹zany do urzêdowego upomnienia lub skarcenia któregoœ z cz³onków wspólnoty96 , bêd¹c odpowiedzialnym za rzeczywiste wykonanie przez cz³onków domu
przyjêtych zadañ apostolskich97 . Pierwotne zobowi¹zanie prze³o¿onego dotycz¹ce
jego regularnych spotkañ z urzêdnikami spe³niaj¹cymi wyznaczone funkcje w domu
oraz wszystkimi cz³onkami wspólnoty, by³o stale zalecane przez prawo w³asne
93

„Singulis vel saltem alternis hebdomadis cum suis consultoribus conveniet, nisi pro re nata aliquid
extraordinarie esset consultandum de rebus maioris momenti quae pro temporum et negotiorum
varietate occurrent, cum illis aget; quanquam iis auditis penes ipsum erit de singulis statuendi
facultas”. RSP, s.85.

94

Por. SAINT VINCENT

95

Por. KiRZM, 122; Por. SAINT VINCENT

96

Por. KiRZM, 123.2-3.

97

Por. KZM, 129 § 1-2.

DE

PAUL, t. IV, s.39.
DE

PAUL, t. XI, s.466.
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Zgromadzenia Misji do tego stopnia, ¿e ta norma z regu³ dla prze³o¿onego partykularnego zosta³a prawie dos³ownie przejêta przez konstytucje wincentyñskiego instytutu w 1954 roku, obliguj¹c prze³o¿onego domu do odbywania co dwa tygodnie
zwyczajnych spotkañ roboczych. Podczas sta³ych obrad zwo³ywanej rady domowej superior powinien zaprezentowaæ to wszystko, co bezpoœrednio dotyczy³o duchowego i doczesnego dobra wspólnoty przez niego zarz¹dzanej98 . W najnowszym
prawie fundamentalnym Zgromadzenia Misji i innych dokumentach prawa w³asnego
w tej materii zasadniczo zachowano wskazania œw. Wincentego à Paulo i uszanowano tradycjê instytutu, jak równie¿ zalecenia teologicznej i prawnej nauki Koœcio³a. I dlatego superior jako prze³o¿ony wspólnoty powinien wraz z jej cz³onkami dbaæ
o wszechstronny rozwój osób i dzie³, inspiruj¹c swych domowników do zachowania
nale¿nego szacunku dla prywatnego ¿ycia konfratrów99 oraz zachêcaj¹c ich do
sta³ego pielêgnowania miêdzy sob¹ postawy otwartego dialogu, która to praktyka
najskuteczniej pomaga w przezwyciê¿aniu zbyt indywidualnego stylu ¿ycia100 . Tak
wiêc zamierzone oraz integralne dzia³ania wszystkich niew¹tpliwie sprzyjaj¹ wypracowaniu postawy zmierzaj¹cej do osi¹gniêcia wspólnotowoœci w ¿yciu i apostolskim pos³ugiwaniu. Najkorzystniej s³u¿¹ temu regularne spotkania wspólnoty, pielêgnowanie dialogu, jak równie¿ z delikatnoœci¹ realizowana praktyka braterskiego
upomnienia i wzajemnego przebaczenia, co ostatecznie prowadzi do zaistnienia
wspólnotowej i wewnêtrznej wiêzi braterskiej, jednoœci zamiarów i serc, codziennego poszanowania godnoœci osoby ludzkiej oraz prze¿ywania pe³nej wspólnoty w
pracy, modlitwie i korzystaniu z dóbr materialnych101 . Aktualne normy prawa w³asnego dobitnie okreœlaj¹, ¿e superior nie zarz¹dza domem indywidualnie, lecz przy
wspó³pracy wszystkich konfratrów i ka¿dy z nich powinien w³¹czyæ siê w opracowanie aktualnego planu wspólnoty102 . Mo¿na zawsze do tego wykorzystaæ regularne spotkania wszystkich cz³onków wspólnoty, którzy powinni siê zbieraæ na wzór
spotkañ cz³onków rady domu, a wiêc przynajmniej raz w miesi¹cu dla omówienia
spraw duszpasterskich i wewnêtrznych103 . Pielêgnowanie postawy dialogu i wzajemnej komunikacji we wspólnocie nie pozbawia superiora uprawnieñ, wynikaj¹cych z posiadania we wspólnocie w³adzy zwyczajnej i kanonicznego decydowania.
98

Por. KiRZM, 126 § 1.

99

Por. KZM, 22; „Prze³o¿ony nie zastêpuje zawsze i we wszystkim woli zakonnika w taki sposób, ¿eby
za niego podejmowaæ ka¿d¹ decyzjê. W zale¿noœci od przypadku mo¿e wytyczyæ pewne ramy, w
których zakonnik siê porusza i wykorzystuje swoje zasoby natury i ³aski, okazuj¹c uleg³oœæ Duchowi
Œwiêtemu. Nie oznacza to bynajmniej, ¿eby w pewnych okolicznoœciach nie mo¿na by³o od niego
¿¹daæ ofiary z zami³owañ, pragnieñ czy aspiracji”. E. GAMBARI, ¯ycie zakonne po Soborze Watykañskim II, s.610.

100

Por. KZM, 24.2; Por. KPK,

101

Por. KZM, 24.3; 25.4.

102

Por. SZM, 16; Por. KZM, 129 § 1.

103

Por. SZM, 79 § 1-3; Por. NPPZM, 146.
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Tak jak dawniej i obecnie posiada w³adzê zwyczajn¹ w zakresie wewnêtrznym i
zewnêtrznym wobec wszystkich przebywaj¹cych w domu i nie powinien rezygnowaæ z mo¿liwoœci decydowania i nakazywania tego, co nale¿y s³usznie uczyniæ104 .
Regu³y szczegó³owe zalecaj¹ prze³o¿onemu domu, aby w czasie trwania dialogu i
komunikacji zarówno doradców, jak i wszystkich relacjonuj¹cych poszczególne
sprawy przyjmowa³ ¿yczliwie i chêtnie, okazuj¹c szczególnie tak¹ postawê wobec
admonitora, któremu we wspólnocie powierzono urz¹d karciciela. Superior powinien tak¿e zatroszczyæ siê o przestrzeganie we wspólnocie opublikowanych w formie pisemnej w Zgromadzeniu przepisów i zobowi¹zañ105 , co z kolei pomaga³o
okreœliæ istotê charyzmatu wspólnoty. W prawodawstwie w³asnym Zgromadzenia
wiele razy uwra¿liwiano prze³o¿onych, aby troszczyli siê o zachowanie dziedzictwa
wincentyñskiego106 .
Prze³o¿ony domu powinien równie¿ œciœle rejestrowaæ wydarzenia wa¿ne dla
¿ycia wspólnoty domowej. Do takich niew¹tpliwie nale¿a³y wizytacje kanoniczne
prowadzone z inspiracji prze³o¿onego generalnego lub wizytatora prowincji. Prawodawca zobowi¹zywa³ superiora, aby jego dom posiada³ specjaln¹ ksiêgê, w której
zostan¹ zarejestrowane wszystkie wizytacje kanoniczne jego wspólnoty, potwierdzone prawnie przez prze³o¿onego generalnego. W ksiêdze tej powinny siê równie¿
znaleŸæ wa¿ne zarz¹dzenia wydane przez prze³o¿onego Zgromadzenia Misji. Istotnym wymogiem by³o i to, aby rozporz¹dzenia, tycz¹ce trwa³ych rozwi¹zañ w ¿yciu
wspólnoty, zapisywano osobno, zaœ tymczasowe wskazania w innym miejscu. W
jeszcze innej ksiêdze powinny siê znaleŸæ przepisy wydane przez prze³o¿onego
prowincji107 . Prowadzenie przez superiora domu specjalnych ksi¹g, dokumentuj¹cych prawne dzia³ania prze³o¿onych wy¿szych, jak równie¿ ich wizytacyjne i kanoniczne zarz¹dzenia kierowane do wspólnot podstawowych, nale¿y oceniæ nie tylko
w wymiarach gromadzenia zasobów archiwalnych, ale tak¿e w aspekcie zapewnienia Ÿróde³ istotnych dla podejmowania ¿ycia wspólnotowego, zgodnie z wymogami
i wskazaniami dziedzictwa Wincentego à Paulo108 . Ka¿da bowiem wizytacja prze104

Por. KZM, 97 § 2, 131.

105

„Consultores aliosque omnes cum ei proponunt aliquid benigne ac libenter excipiet et praecipue
eum cui admonitoris officium commissum erit efficietque ut in sua domo quae in formula scribendi
scripta sunt serventur”. RSP, s.85.

106

Do praw i obowi¹zków superiora nale¿y staranie siê o to, „by wszyscy i poszczególni cz³onkowie jego
domu przyk³adali siê do zachowania regu³ i œlubów oraz by odprawiali æwiczenia pobo¿ne przyjête
w Zgromadzeniu, zw³aszcza te, które siê wspólnie odprawiaæ powinno; sam zaœ ma byæ dla wszystkich wzorem w s³owach i czynach”. KiRZM, 123.1. Wszyscy jako s³udzy wspólnoty „powinni realizowaæ jej szczególny cel wed³ug ducha œw. Wincentego w prawdziwej jednoœci apostolatu i ¿ycia”.
KZM, 97 § 1.

107

„Penes se habebit libellum, in quo scribentur visitationes suae domus a Superiore Generali approbatae, tum ordinationes alicuius momenti quae ab eodem Generali mittentur et quae perpetuae
fuerint ab iis quae temporariae sunt separatim notabuntur, alia vero quae Visitator praescripserit in
alio libro scribentur”. RSP, s.85.

108

Por. KiRZM, 123.1, 128.
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³o¿onego generalnego czy wizytatora prowincji mia³a na celu obiektywn¹ ocenê
¿ycia i dzia³alnoœci konfratrów w zakresie wiernoœci dziedzictwu i wincentyñskiej
to¿samoœci109 . Temu samemu i obecnie s³u¿y archiwum domowe, jak równie¿ dokumenty tam przechowywane, które pomagaj¹ zachowaæ trwa³y œlad o materialnej
i duchowej kondycji danej wspólnoty, realizowanych pracach i dzie³ach apostolskich, a dla cz³onków domu ta instytucja staje siê Ÿród³em umo¿liwiaj¹cym poznanie historycznego i wspó³czesnego oblicza domu Zgromadzenia. Jest to istotne
dzia³anie dla zachowania duchowej to¿samoœci instytutu, st¹d obliguj¹ce polecenie, by ka¿da wspólnota podstawowa posiada³a archiwum i pieczêæ swego domu110 .
Prawodawca uzna³, ¿e istotnym œrodkiem wspomagaj¹cym prze³o¿onego domu
w dobrym pos³ugiwaniu we wspólnocie jest posiadanie pe³nej wiedzy o Zgromadzeniu Misji, charakterze tego instytutu, dzie³ach i zamyœle Za³o¿yciela. Dlatego poleci³ superiorowi, aby pog³êbia³ swoj¹ wiedzê o Zgromadzeniu przez starann¹ lekturê
bulli zatwierdzaj¹cej Zgromadzenie Misji i pism Stolicy Apostolskiej, konstytucji i
dekretów konwentów generalnych, regu³ wspólnych, jak równie¿ dotycz¹cych swego urzêdu i podleg³ych mu urzêdników, a tak¿e regu³ u³o¿onych w tradycji Zgromadzenia Misji dla prze³o¿onego prowincji. Powinien równie¿ szanowaæ i pielêgnowaæ
zwyczaje przyjête w Zgromadzeniu, a w sprawach w¹tpliwych i koniecznych powinien zwracaæ siê do prze³o¿onego prowincji lub prze³o¿onego generalnego111 , szanuj¹c zalecenia prawa w³asnego dotycz¹ce kompetencji kanonicznych osób sprawuj¹cych w³adzê. Powy¿sze zalecenie skierowane do superiora domu by³o zawsze
aktualne w historii kszta³towania siê to¿samoœci wincentyñskiej. Nigdy nie zosta³o
anulowane i zapomniane, a jego wyraŸny œlad odnajdujemy w konstytucjach z 1954
roku i aktualnym prawie w³asnym Zgromadzenia112 . Posiadanie pe³niejszej wiedzy
o Zgromadzeniu Misji, charakterze tego instytutu, jego dzie³ach i spuœciŸnie wincentyñskiej jest powinnoœci¹ ka¿dego misjonarza, ale urz¹d superiora wspólnoty
mo¿na by³o powierzyæ kap³anowi, co do którego prze³o¿ony generalny b¹dŸ póŸniej
sam wizytator by³ przekonany, ¿e nie tylko bêdzie umia³ kierowaæ osobami duchowymi, lecz rzeczywiœcie posiada³ wystarczaj¹c¹ bieg³oœæ we wszystkich sprawach
instytutu113 . Prze³o¿ony domu powinien równie¿ czuwaæ, aby tê wymagan¹ przez
prawo sprawnoœæ permanentnie pog³êbiaæ i udoskonalaæ, tak w sobie jak i we wszyst-

109

Por. TAM¯E, 110 § 1.1.10.

110

Por. SZM, 78.5.

111

„Integram habere conabitur cognitionem Instituti nostri quam assequetur: 1 – accurate legendo
Bullas seu literas Apostolicas, constitutiones et decreta generalium congregationum, item regulas
tam communes quam sui officii et aliorum qui sub sua cura sunt ac etiam Visitatoris, 2 – consuetudines receptas attendendo et observando, 3 – in dubiis ad Visitatorem aut si opus est ad Generalem
recurrendo”. RSP, s.85-86.

112

Por. KiRZM, 122; Por. KZM, 96 –98; 129 § 1-2;

113

Por. KiRZM, 122.
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kich cz³onkach lokalnej wspólnoty. Temu w³aœnie w tradycji wincentyñskiej mia³y
s³u¿yæ nie tylko æwiczenia pobo¿ne wspólnie odprawiane114 , ale tak¿e sta³a lektura
treœci regu³ wspólnych jako kodeksu doskona³oœci misjonarskiej115 , konstytucji, pism
oraz zaleceñ œw. Wincentego à Paulo116 , jak równie¿ szczegó³owych rozwi¹zañ
przyjêtych w Zgromadzeniu Misji, a dotycz¹cych poszczególnych urzêdów, jak równie¿ zakresu kanonicznych uprawnieñ oraz dynamicznego dzia³ania prawnie mianowanych prze³o¿onych i funkcyjnych urzêdników117 . Aktualne prawodawstwo w³asne Zgromadzenia Misji obliguje wszystkich cz³onków do realizacji celów apostolskich wed³ug dziedzictwa przekazanego przez œw. Wincentego i uznanego przez
Koœció³118 , eksponuj¹c obowi¹zek wspó³pracy wszystkich dla dobra instytutu, jak
równie¿ przyznaj¹c im prawo do czynnego uczestniczenia w zarz¹dzaniu Zgromadzeniem, stosownie do treœci przepisów w³asnych119 . Natomiast konfratrzy bêd¹cy
aktualnie prze³o¿onymi powinni zachowaæ œwiadomoœæ odpowiedzialnoœci za wspólnoty, którymi kieruj¹ i uwa¿aæ siebie za s³ugi wspólnoty, realizuj¹c dok³adnie jej cel
wed³ug ducha œw. Wincentego w prawdziwej jednoœci apostolatu i braterskiego ¿ycia120 . Ci, którym zosta³o w Zgromadzeniu powierzone sprawowanie w³adzy lub
pe³nienie jakiejœ funkcji posiadaj¹ wystarczaj¹ce uprawnienia kanoniczne do jej realizacji i powinni z innymi pos³uguj¹cymi rozumnie tworzyæ jednoœæ zarz¹du, przez
któr¹ najpewniej mo¿na osi¹gn¹æ cel i dobro ca³ego instytutu121 . Tak wiêc pierwotne
wskazanie dotycz¹ce wspó³pracy i wspó³dzia³ania w sprawowaniu w³adzy w Zgromadzeniu i dzisiaj zachowa³o swoj¹ istotn¹ wagê, jak równie¿ zalecenie, by szano-

114

Chodzi³o o kszta³towanie pobo¿noœci zalecanej przez Urbana VIII w Bulli Salvatoris nostri, pielêgnowanie zwyczajów Zgromadzenia i wiernoœæ indywidualnym praktykom, które mia³y konsolidowaæ wspólnotê. Por. KiRZM, 234-252.

115

Por. TAM¯E, 219. Prawodawca w³asny okreœli³ te¿ zasady odpowiedzialnoœci w sumieniu za zachowanie norm instytutu i regu³y ich obowi¹zywalnoœci. Przepisy dotycz¹ce zarz¹dzania Zgromadzeniem, jak równie¿ przepisy okreœlaj¹ce konieczne funkcje lub stanowiska i obowi¹zki, przez które
kieruje siê instytutem, obowi¹zuj¹ misjonarzy w sumieniu, zgodnie z wa¿noœci¹ materii. Por. TAM¯E,
218 § 3-4.

116

„Superiorzy domów niechaj czuwaj¹, aby oprócz zwyczajnego czytania prywatnego, przynajmniej
raz w roku w dniach oznaczonych by³y czytane publicznie nasze konstytucje, jak równie¿ te dekrety,
które Stolica Œwiêta czytaæ publicznie naka¿e”. TAM¯E, 224. Wczeœniejsze wskazanie œw. Wincentego à Paulo, umieszczone w Regu³ach Wspólnych zobowi¹zywa³o, aby ka¿dy cz³onek Zgromadzenia mia³ tekst regu³ u siebie i co trzeci miesi¹c je przeczyta³ w celu dok³adniejszego poznania ich
treœci i realizacji zaleceñ w praktyce codziennego ¿ycia. Por. RWZM, XII.14. Natomiast dekrety
konwentów generalnych nale¿a³o czytaæ w domach misjonarskich raz w roku, zw³aszcza w obecnoœci ksiê¿y i kleryków po œlubach œwiêtych. Por. KiRZM, 225.

117

Dobrym tego przyk³adem s¹ regu³y dla prze³o¿onego generalnego, wizytatora jako prze³o¿onego
prowincji, jak równie¿ prze³o¿onego wspólnoty podstawowej, które stanowi¹ przedmiot analiz w
niniejszej rozprawie. Por. RSG, w: RS, s.46-56; RV, w: RS, s.56-83; RSP, w: RS, s.83-99.

118

Por. KZM,3 § 1.

119

Por. TAM¯E, 96.

120

Por. TAM¯E, 97 § 1.

121

Por. TAM¯E, 98.
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waæ zwyczaje wspólnoty oraz przestrzegaæ w za³atwianiu spraw regu³ dotycz¹cych
uprawnieñ i kompetencji prze³o¿onych ró¿nych stopni oraz ich postawy wobec podw³adnych122 .
Dwa ostatnie wskazania z regu³, dotycz¹cych zarz¹dzania domem, zobowi¹zywa³y superiora wspólnoty do dokumentowania swoich czynnoœci jako prze³o¿onego domu, relacji z prze³o¿onymi wy¿szymi Zgromadzenia oraz przypomina³y o
jego upowa¿nieniach prawnych odnosz¹cych siê do niektórych okolicznoœci. W
pierwszej sprawie superior powinien prowadziæ specjaln¹ ksiêgê, w której mia³ zapisaæ wszystkie dzia³ania jakie obowi¹zkowo nale¿a³o podj¹æ dla dobra zarz¹dzanej
wspólnoty lub odnotowywaæ sprawy i okolicznoœci, o których nale¿a³o urzêdowo
powiadomiæ prze³o¿onego generalnego lub osobê wizytatora. Natomiast w drugiej
kwestii prawodawca przypomnia³, ¿e prze³o¿ony domu posiada³ wystarczaj¹ce kanoniczne uprawnienia, aby w szczególnych sytuacjach i okolicznoœciach móg³ zobowi¹zaæ swoich wspó³braci do odprawienia Mszy œwiêtych, specjalnych modlitw
w intencjach publicznych lub prywatnych. Prawodawca zastrzeg³, by superior zawsze z umiarem formu³owa³ tego rodzaju zobowi¹zania, zachowuj¹c stosownie
zwyczaje Zgromadzenia Misji123 . Równie¿ o powy¿szych wskazaniach nie zapomniano w historycznym procesie kszta³towania siê prawa w³asnego Zgromadzenia
Misji, bowiem zawsze z przekonaniem podkreœlano, ¿e superior domu musi byæ
zapobiegliwym o dobro wspólnoty, bo w przeciwnym razie – zgodnie z przekonaniem œw. Wincentego à Paulo -wszelkie nieprawid³owoœci w tej kwestii s¹ przewa¿nie efektem jego zaniedbañ lub z³ego przyk³adu124 . Prze³o¿ony decyduj¹c siê na
pos³ugiwanie wobec wspó³braci powinien mieæ œwiadomoœæ, ¿e ta s³u¿ba wymagaæ
bêdzie postawy pokory i mi³oœci, zw³aszcza w ci¹g³ej realizacji duchowych i materialnych potrzeb wszystkich domowników. Nale¿yta troska o dobro wspólne Zgromadzenia Misji jest obecnie zalecana wszystkim cz³onkom instytutu. Jednak¿e
prze³o¿eni i administratorzy, przewodz¹c w tej odpowiedzialnoœci, staj¹ siê tylko
szafarzami dóbr wspólnoty, zaopatruj¹c konfratrów we wszystko, co jest konieczne
w ich codziennoœci, spe³nianiu specjalnych obowi¹zków i pracy apostolskiej125 .
Prawodawca oczekuje równie¿, ¿e prze³o¿eni, podejmuj¹c siê kierowania wspólnot¹, bêd¹ dobro wspólne uwa¿aæ za dziedzictwo ubogich oraz wa¿ne Ÿród³o rozwoju
i braterskiego zjednoczenia we wspólnocie oraz u³atwiaj¹ce skuteczn¹ dzia³alnoœæ

122

Por. RSP, s.85-86; Por. KZM, 98; Por. NPPZM, 133-137.

123

„Libellum habebit in quem referet quaecumque sibi ad bonum statum domus agenda aut ad
Superiorem Generalem vel Visitatorem subinde scribenda occurrent, ne memoria excidant. Missas
et orationes suorum pro occurrentibus necessitatibus communibus et privatis moderate tamen iuxta
consuetudinem Congregationis poterit indicere et applicare”. RSP, s.86.

124

Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.239; „Zawsze jednak musisz kierowaæ siê wol¹ Bo¿¹ i trosk¹ o Jego
wiêksz¹ chwa³ê oraz o dobro wspólnoty”. TAM¯E, t. IV, s.91; Por. KiRZM, 122.

125

Por. KZM, 149, 154 § 1.
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apostolsk¹126 . Prawodawca nie wymaga dzisiaj wprost prowadzenia specjalnej ksiêgi,
w której superior winien odnotowywaæ swoje zobowi¹zania wobec dobra wspólnego, natomiast wskazuje na obowi¹zek regularnych spotkañ z rad¹ domu i wszystkimi konfratrami dla omówienia spraw wspólnoty i stylu duszpasterskiego pos³ugiwania127 . Z takich posiedzeñ czynione s¹ protoko³y, stanowi¹c wa¿n¹ dokumentacjê o ustaleniach i dzia³aniach prze³o¿onych oraz administratorów dóbr materialnych domu w kwestii troski o powierzone dobro wspólne. Protoko³y mog¹ staæ siê
baz¹ do przygotowania okresowych relacji superiora domu, przesy³anych do prze³o¿onego prowincji jako obowi¹zkowe sprawozdanie obiektywnie odzwierciedlaj¹ce
duchowo-materialn¹ kondycjê powierzonej mu podstawowej wspólnoty misjonarskiej128 . Dzia³ania cz³onków domu, jak równie¿ treœæ okresowego sprawozdania
przygotowanego przez prze³o¿onego wspólnoty, powinny byæ kompatybilne z planem wspólnotowym, uprzednio zatwierdzonym przez wizytatora do realizacji we
wspólnocie129 . Odnoœnie okresowych zarz¹dzeñ superiora nale¿y stwierdziæ, ¿e
obecnie prze³o¿ony domu posiada równie¿ w³adzê zwyczajn¹ w zakresie wewnêtrznym i zewnêtrznym w stosunku do konfratrów i osób aktualnie przebywaj¹cych z
domownikami. Dlatego, bêd¹c zatroskanym o rozwój i aktywnoœæ poszczególnych
dziedzin apostolskiej pos³ugi, mo¿e roztropnie zadecydowaæ lub okreœliæ sposób
zaanga¿owania siê wspólnoty w zaistnia³ych wewnêtrznych lub zewnêtrznych okolicznoœciach130 , tak w wymiarze duchowym jak i materialnym131 , co bêdzie wiern¹
realizacj¹ istotnych wskazañ z pierwszego prawa fundamentalnego Zgromadzenia
Misji132 . Dzielenie siê dobrami materialnymi i duchowymi w pos³ugiwaniu cz³onków
wspólnoty wincentyñskiej staje siê wyj¹tkowym dzia³aniem inspiruj¹cym zawi¹zanie siê z ubogimi i potrzebuj¹cymi rzeczywistej wspólnotowej wiêzi braterskiej,
integruj¹cej w pracy, modlitwie i korzystaniu z dóbr doczesnych133 .
Wincentyñska koncepcja zarz¹dzania domem nie zdezaktualizowa³a siê, bowiem w dotychczasowym okresie istnienia Zgromadzenia Misji stanowi³a istotne
Ÿród³o, z którego czerpano rzeczy nowe i stare, zachowuj¹c nale¿ny szacunek i
troskê o wype³nienie woli i zamys³u pierwszego prawodawcy. Dziedzictwo œw. Win126

Por. NPPZM, 149-150.

127

Por. KZM, 134 § 2; Por. SZM, 103 § 2; Por. NPPZM, 146.

128

Por. SZM, 78.1.

129

Por. KZM, 125.2; Por. SZM, 16, 69.5.

130

Por. KZM, 129 § 2, 131.

131

Por. TAM¯E, 35. „Wizytator z rad¹ i prze³o¿eni domowi po konsultacji z konfratrami domu corocznie
postanowi¹, czy bêd¹ mogli i w jakiej formie, poœwiêciæ coœ ze wspólnego dobra na cele spo³eczne
i charytatywne. Podobnie poszczególni konfratrzy rozwa¿¹ przed Bogiem, czy s¹ w stanie poœwiêciæ
coœ z tego, czym dysponuj¹, na te same cele”. NPPZM, 70.

132

Por. RWZM, III,1-10.

133

Por. KZM, 25.4.
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centego pozostaje nadal wa¿ne, bowiem równie¿ dzisiaj by³oby niemo¿liwe, aby
prze³o¿ony podj¹³ siê odpowiedzialnego zarz¹dzania wspólnot¹ oraz kierowania
cz³onkami bez posiadania do tego odpowiednich i indywidualnych predyspozycji,
zdolnoœci do wspó³pracy i wspó³dzia³ania z urzêdnikami wspólnoty oraz wszystkimi cz³onkami, pielêgnowania regularnej konsultacji ucz¹cej wspó³odpowiedzialnoœci za dzie³a instytutu, odbywania sta³ych spotkañ wspólnoty i pielêgnowanie braterskiego dialogu, realizowania wymiernej troski o wszechstronny rozwój wspólnoty
i osobowy rozwój wszystkich cz³onków, pomno¿enie dobra duchowego i materialnego oraz dok³adniejsze poznanie dziedzictwa instytutu, którego cel istotnie zobowi¹zuje do prze¿ywania rzeczywistej jednoœci duchowej i doczesnej z ubogimi oraz
prawdziwie potrzebuj¹cymi. Taka postawa nadal pozostaje w absolutnej zgodnoœci
ze wspó³czesnymi prawnymi zaleceniami i wymogami Koœcio³a134 .
b) Troska o regulamin domowy
W uk³adzie regu³ szczegó³owych dla urzêdu prze³o¿onego domu, znajduj¹cych siê w Rêkopisie Sarzana, wyj¹tkowe miejsce zajmuj¹ prawne dzia³ania i odniesienia superiora wobec osób tworz¹cych z nim podstawow¹ wspólnotê. Tak
modelowe ustawienie stylu sprawowania w³adzy we wspólnotach instytutu wincentyñskiego zmierza³o do pe³niejszej religijnej i ludzkiej integracji wszystkich cz³onków Zgromadzenia, zarówno w sferze „wspólnotowoœci ¿ycia” i braterstwa w Chrystusie, jak równie¿ w zakresie indywidualnej akceptacji wspólnoty oraz odpowiedzialnej identyfikacji ka¿dego konfratra z misjonarskim dziedzictwem, autorytatywnie poœwiadczonym przez Koœció³. Prawodawca Zgromadzenia Misji w ogóle nie
ukrywa³, ¿e takie w³aœnie zadanie zosta³o postawione przed ka¿dym superiorem,
którego za skuteczne wykonanie Wincenty à Paulo obarcza³ osobist¹ odpowiedzialnoœci¹135 . Praktyczna realizacja zakresu uprawnieñ urzêdu superiora zale¿a³a
równie¿ od powierzenia tego zadania odpowiedniej osobie, st¹d prawodawca misjonarski zaleca³ troskê prze³o¿onych prowincji o mianowanie kompetentnych osób,
bowiem od ich postawy bezpoœrednio zale¿a³ porz¹dek ¿ycia wspólnoty domowej,
jak równie¿ faktyczny rozwój wspólnoty. St¹d kandydat musia³ wykazywaæ siê szczególnymi cnotami i zdolnoœciami136 , na które zwracano baczn¹ uwagê we wszystkich dokumentach prawa w³asnego Zgromadzenia Misji, akcentuj¹c jego niekwe134

Por. KPK,

135

KAN.

619.

Wincenty wymaga³ od prze³o¿onego wytrwa³oœci i sta³oœci. Twierdzi³, ¿e „b³êdy pope³niane we
wspólnocie zawsze przypisuje siê superiorowi, bo to on powinien im zapobiegaæ. Bêdzie kiedyœ
musia³ zdaæ rachunek przed Bogiem”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.121. Na innym miejscu twierdzi³,
¿e za wszelkie nieporz¹dki i nadu¿ycia we wspólnocie przede wszystkim odpowiada superior. Taki
stan jest w zasadzie konsekwencj¹ jego zaniedbañ lub z³ego przyk³adu. Por. SAINT VINCENT DE PAUL,
t. XI, s.113. 239; t. IV, s.75.

136

„Powinien byæ wierny w zachowywaniu regu³ i troszczyæ siê, aby zachowywali je inni. Je¿eli tego
zaniedba, do ¿ycia wspólnoty zakradnie siê nieporz¹dek. Powinien byæ jak sól zachowuj¹ca potrawy przed zepsuciem i nadaj¹ca im smak”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.240.
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stionowan¹ zdolnoœæ do kierowania wspólnot¹ osób137 . Dope³nieniem zakresu uprawnieñ superiora sprawuj¹cego w³adzê w domu Zgromadzenia Misji, sta³a siê – zgodnie z wol¹ prawodawcy – p³aszczyzna jego personalnych i poza personalnych dzia³añ, która obligowa³a ten urz¹d do m¹drych, roztropnych i rozwa¿nych, a wiêc odpowiedzialnych decyzji okreœlonych przez podstawowy regulamin domu, jak równie¿ w³aœciw¹ troskê w zakresie administrowania dobrami materialnymi, posiadanymi przez kierowan¹ wspólnotê oraz podjêcie szczegó³owych form pos³ugiwania
w zakresie wspomagania ubogich i budowania w imieniu Zgromadzenia w³aœciwych
relacji z innymi osobami.
Odpowiedzialne kierowanie wspólnot¹ osób w instytucie wymaga³o od superiora permanentnego odnoszenia siê do praktycznie sprawdzonych ju¿ stabilnych
zasad i norm, których Ÿród³em by³o doœwiadczenie prawodawcy, poddane w³aœciwej próbie czasu, jak równie¿ obliguj¹ce go do dokonania w³aœciwych zmian treœciowych i dostosowania regu³ do istniej¹cych nowych okolicznoœci138 . Temu mia³o
s³u¿yæ przygotowywane przez wiele lat wincentyñskiej wspólnocie prawo fundamentalne Zgromadzenia Misji139 , jak równie¿ szczegó³owe regu³y dla konkretnych
urzêdów i dzie³ prowadzonych przez wspólnotê, które znacz¹co dynamizowa³y efektywnoœæ zbawczego pos³annictwa misjonarzy140 . Nic wiêc dziwnego, ¿e w regu³ach
szczegó³owych dla prze³o¿onego lokalnego znalaz³ siê komplet norm wyznaczaj¹cych superiorowi i wspólnocie w³aœciwy rytm misjonarskiego dnia i polecenie, aby
w domu wiernie zachowano regulaminowe zalecenia. Prezentowane poni¿ej normy
stanowi³y w historii instytutu wa¿ny element to¿samoœci jego ¿ycia wspólnotowego
i istotnie wp³ynê³y na przyjêcie póŸniejszych regu³ kanonicznych w prawie w³asnym

137

Dlatego urz¹d superiora nale¿a³o powierzaæ kap³anowi umiej¹cemu kierowaæ osobami duchowymi, zatroskanemu o sprawy duchowe i doczesne swoich konfratrów, zapobiegliwemu o dobro wspólne, integruj¹cemu cz³onków wspólnoty, bêd¹cemu Ÿród³em jednoœci i animatorem wspólnoty. Por.
KiRZM, 122 – 123; Por. KZM, 129 § 2; Por. SZM, 78.4; Por. NPPZM, 135.

138

Por. P. COSTE, Le grand saint du grand siecle, t. 2, s.7.

139

Por. RWZM, I – XII. Szczególne znaczenie w kszta³towaniu siê prawnej to¿samoœci Zgromadzenia
Misji odgrywa³y kolejne etapy tworzenia siê prawa w³asnego wincentyñskiego instytutu. Por. W.
WENZ, Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do powstania
pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.191-199. Nale¿y wskazaæ, ¿e Wincenty œwiadomie
wybra³ drogê bardzo ostro¿nej i roztropnej redakcji ostatecznego tekstu prawa fundamentalnego,
aby unikn¹æ istotnych b³êdów. We wstêpie do norm podstawowych napisa³: „Wybraliœmy tê drogê
celowo, aby nie tylko naœladowaæ w tym wzglêdzie Chrystusa, Zbawiciela naszego, który najpierw
czyni³ zanim pocz¹³ nauczaæ, lecz tak¿e dlatego, aby zapobiec rozlicznym trudnoœciom, jakie
mog³yby niew¹tpliwie powstaæ wskutek przedwczesnego wydania tych¿e Regu³ czyli Konstytucji, a
w rezultacie ich wykonywanie mog³oby siê póŸniej okazaæ w praktyce zbyt trudne albo mniej
odpowiednie”. WSTÊP DO REGU£ WSPÓLNYCH ZGROMADZENIA MISJI, w: KiRZM, s.5-7.

140

Niew¹tpliwie interesuj¹cy jest np. regulamin dla misjonarzy zajmuj¹cych siê w Marsylii duszpasterstwem galerników, zredagowany w 15 artyku³ach, zawieraj¹cych dok³adne wskazówki pastoralne,
które obecnie mo¿emy zrozumieæ uwzglêdniaj¹c mentalnoœæ tamtej epoki. Artyku³ pierwszy brzmia³:
„Zatroszcz¹ siê, aby na galerach odprawiano modlitwy poranne i wieczorne i aby wszyscy uczestniczyli w nich w nale¿ytym skupieniu”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. X, s.376; Por. M. PEREZ FLORES, Regu³y,
s.219.
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misjonarzy. Analiza prawna pomo¿e ustaliæ zakres wp³ywu pierwotnych regu³ z
Rêkopisu Sarzana na póŸniejsze misjonarskie prawodawstwo oraz ich recepcjê w
aktualnych dokumentach Zgromadzenia Misji141 .
Na pierwszym miejscu, we wskazaniach dotycz¹cych horarium dnia wspólnoty wincentyñskiej, prawodawca postawi³ codzienn¹ celebracjê Eucharystii i porz¹dek tycz¹cy przyjmowania Komunii œw. przez cz³onków domu nie bêd¹cych kap³anami. Dlatego superior powinien zadbaæ, by codziennie po modlitwie porannej by³a
odprawiana Msza œw., w której mieli obowi¹zek uczestniczyæ wszyscy nie bêd¹cy
kap³anami, z wyj¹tkiem konfratrów odprawiaj¹cych w tym samym czasie kanoniczny obowi¹zek wspólnego odmawiania brewiarza oraz tych, którym z ró¿nych motywów udzielono zezwolenia na wys³uchanie Mszy œw. w innym czasie142 . Obowi¹zek codziennego i jak siê wydaje zaanga¿owanego uczestniczenia we Mszy œw.,
wyp³ywa³ z wewnêtrznego przekonania ks. Wincentego do idei, niemal ca³kowicie
zapomnianej w pobo¿noœci XVII wieku, udzia³u wiernych laików w kap³añstwie Chrystusa. Wincenty uwra¿liwia³ na mo¿liwoœci wiêkszego duchowego zaanga¿owania
i prze¿ywania przez braci wspó³pracowników, kleryków i siostry mi³osierdzia nadprzyrodzonej jednoœci z Chrystusem143 . Postawa i praktyka eucharystyczna, zalecana przez Wincentego, wyp³ywa³a z trydenckich zasad nauki soborowej, stanowi¹cych fundament dla wiary i nauczania prawodawcy instytutu144 , co wymownie
potwierdzi³y zalecenia pierwszego prawa fundamentalnego Zgromadzenia145 . Pra141

Nastêpcy œw. Wincentego kontynuowali tradycjê opracowywania i modyfikowania regu³ szczegó³owych dla ró¿nych urzêdów pe³nionych przez cz³onków Zgromadzenia we wspólnocie. W XIX i XX
wieku wydano nawet specjalne ich zbiory. Por. Regulae officiorum CM a Conventu Generali vigesimo revisae et approbatae, Parisiis 1850. Kolejne wydanie zawiera stosowne zmiany z racji zaistnienia nowych okolicznoœci. Por. Regulae officiorum Congregatio Missionis, Roma 1966. Jednak¿e
analiza szczegó³owa w/w regu³ nie nale¿y do zakresu tej rozprawy, skoro przyjêto zasadê, aby
ograniczyæ siê do ukazania, na ile pierwotne wskazania dotycz¹ce sprawowania w³adzy wg œw.
Wincentego wp³ynê³y na wspó³czesny model rz¹dzenia w Zgromadzeniu. Por. M. PEREZ FLORES,
Regu³y, s.220.

142

„Singulis diebus post orationem matutinam celebrabitur Missa cui intererunt omnes qui Sacerdotes
non sunt, exceptis iis qui tunc ad horas canonicas simul recitandas sunt deputati aliisque tam laicis
quam clericis quibus propter peculiares causas aliud tempus ad Sacrum audiendum concessum
est”. RSP, s.91.

143

Wincenty uœwiadamia³ o tym siostry mi³osierdzia: „Co macie czyniæ w czasie Mszy œw.? To nie tylko
kap³an sk³ada Najœwiêtsz¹ Ofiarê, ale wszyscy w niej uczestnicz¹cy. Jestem przekonany, ¿e wiedz¹c
to bêdziecie w niej uczestniczy³y z wielkim nabo¿eñstwem, bo przecie¿ stanowi ona centrum
wszelkiej pobo¿noœci”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. IX, s.25; Por. Konferencja z dnia 31 lipca 1634 r.,
T³umaczenie regulaminu, w: Konferencje do Sióstr Mi³osierdzia g³oszone przez œw. Wincentego à
Paulo, t. I, s.4; Por. R. SAINZ, Eucharystia, s.283.

144

Por. SOBÓR TRYDENCKI, Sesja XIII, Dekret o Najœwiêtszym Sakramencie (1551), w: Breviarum Fidei,
Wybór doktrynalnych wypowiedzi Koœcio³a, Poznañ 1989, VII, 288-297, s.397-404; Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ojcowie Soboru Trydenckiego ustanowili biskupów i w³aœciwych prze³o¿onych animatorami
i odpowiedzialnymi za celebracjê sakramentów we wspólnocie zakonnej. Oni powinni czuwaæ, aby
cz³onkowie wspólnoty regularnie korzystali z pokuty i Eucharystii, bowiem te dwa sakramenty we
wspólnotowym ¿yciu zakonnym by³y Ÿród³em jednoœci z Bogiem i nadprzyrodzonej mocy do apostolskiego pos³ugiwania. Por. CONC. TRID. Sess. XXV, De regularibus et monialibus, c. X, w: COD,
s.779-780; Por. W. WENZ, Prawna wartoœæ trydenckich regu³ ¿ycia doskona³ego, w: Zeszyty Naukowe
Quaestiones Selectae, 10, rok VII (2000), s.129.

145

Por. RWZM, X, 6.
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wodawca okreœli³ równie¿, ¿e do obowi¹zków prze³o¿onego domu nale¿y - wpisana
w regulamin domu - troska o wspólne przyjmowanie Eucharystii przez wszystkich
cz³onków spo³ecznoœci domowej, zw³aszcza w niedziele i w czasie uroczystych
œwi¹t, co wyp³ywa³o z zaleceñ Koœcio³a i regu³ wspólnych instytutu146 . Powy¿sze
zobowi¹zanie prawne zachowa³o swoj¹ moc przez nastêpne stulecia, bowiem w
stanie niezmiennym zosta³o jeszcze powtórzone w konstytucjach z 1954 roku, w
zakresie obowi¹zkowych misjonarskich æwiczeñ pobo¿nych147 . Natomiast obecne
prawo w³asne Zgromadzenia, pozostaj¹c w œcis³ym zwi¹zku z zaleceniami pierwszego prawodawcy i pielêgnuj¹c duchowy wymiar powy¿szych wskazañ, wiernie
odzwierciedla prawne wymagania soborowej dyscypliny Koœcio³a, jak i norm przyjêtych w procesie reformy prawa kanonicznego. Nale¿y podkreœliæ, ¿e Eucharystia
jest najwa¿niejszym Ÿród³em i moc¹ wszelkich relacji indywidualnych i wspólnotowych w domu wincentyñskiego instytutu, ¿ycia duchowego i apostolskiego, religijnego dzia³ania i braterskiej jednoœci148 , a formacja konfratrów na wszystkich etapach ich ¿ycia jest chrystocentryczna149 . Maj¹c zatem w pamiêci pierwotne zalecenie z regu³ szczegó³owych dla superiora domu, jak równie¿ najbardziej aktualne
wymogi prawne Koœcio³a tycz¹ce sprawowania Eucharystii we wspólnocie instytutu, nale¿y wskazaæ, ¿e te œwiête czynnoœci liturgiczne nadal s¹ najwa¿niejszym
codziennym wydarzeniem w realizowaniu wincentyñskiej to¿samoœci, a Eucharystia koncelebrowana i prze¿ywana we wspólnocie staje siê znakiem i Ÿród³em jednoœci braterskiej150 .
Pierwotnie zalecany superiorowi obowi¹zek troski o sprawowanie i przyjmowanie Eucharystii powinien go motywowaæ do takiego dzia³ania, by w miarê mo¿liwoœci ca³a wspólnota przyjmowa³a ten sakrament w koœciele, oddzielona od osób
spoza Zgromadzenia, zachowuj¹c w tej kwestii inne przepisy zawarte w regu³ach

146

Por. CONC. TRID. Sess. XXV, De regularibus et monialibus, c. X, w: COD, s.780; „Inni, którzy nie s¹
kap³anami, w ka¿d¹ sobotê i wigiliê œwi¹t uroczystych bêd¹ siê spowiadaæ. /.../ W ka¿d¹ zaœ niedzielê i œwiêta wy¿ej wymienione przystêpowaæ bêd¹ wed³ug wskazówek kierownika duchowego do
Komunii œw. i codziennie s³uchaæ Mszy œwiêtej”. RWZM, X, 6; Por. KiRZM, 238 § 1-3.

147

Zalecenie zosta³o nieco zmodyfikowane na podstawie obowi¹zuj¹cych norm Kodeksu z 1917 roku.
St¹d wspomina siê o mo¿liwoœci przyjmowania codziennie Komunii œw. dla nale¿ycie usposobionych i codziennego uczestniczenia, a nie wys³uchania, we Mszy œwiêtej. Por. CIC, CAN. 595 § 2, 863,
931 § 1, 1005, 1033, 1367; Por. KiRZM, 238 § 3; Por. I. GRABOWSKI, Prawo kanoniczne wed³ug
nowego Kodeksu, s.353-355.

148

Por. KZM, 25.3. Ca³e ¿ycie misjonarskie powinno zmierzaæ do codziennego sprawowania tajemnicy Wieczernika, któr¹ nale¿y uznaæ za kulminacyjn¹. Por. TAM¯E, 45 § 1.

149

Por. KZM, 1, 5. Dobitnie podkreœlenie wystêpuje w normie: „Duch Zgromadzenia obejmuje najg³êbsze usposobienie duchowe Chrystusa, które Za³o¿yciel od samego pocz¹tku zaleca³ cz³onkom
Zgromadzenia: mi³oœæ i czeœæ wobec Boga Ojca, wspó³czuj¹c¹ i czynn¹ mi³oœæ wobec ubogich,
otwartoœæ na dzia³anie Bo¿ej Opatrznoœci”. T AM¯E, 6. Dlatego w procesie formacyjnym „wszyscy
powinni ustawicznie staraæ siê coraz dok³adniej poznawaæ, ¿e Jezus Chrystus jest oœrodkiem naszego ¿ycia i regu³¹ Zgromadzenia”. TAM¯E, 77 § 2.

150

Por. NPPZM, 77. Por. KZM, 25.
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prefekta koœcio³a151 . Zapewne ju¿ wtedy œw. Wincenty chcia³ uwra¿liwiæ cz³onków
podstawowej wspólnoty na to, ¿e Eucharystia jest bezpoœrednim doœwiadczeniem
obecnoœci Chrystusa i spotkaniem z braæmi, które nie mo¿e ograniczaæ siê wy³¹cznie do niedzieli i dni œwi¹tecznych, jak równie¿ do wspólnej celebracji z ludem,
np. w czasie odprawiania misji152 . Dlatego dla misjonarza najistotniejsz¹ czynnoœci¹ ka¿dego dnia by³o pobo¿ne sprawowanie Eucharystii, uczestniczenie w niej
oraz nawiedzenie Najœwiêtszego Sakramentu153 . Takie zalecenia zawiera równie¿
aktualnie obowi¹zuj¹ce prawo w³asne instytutu wincentyñskiego, zalecaj¹c wierne
pielêgnowanie æwiczeñ pobo¿nych wprowadzonych przez tradycjê w Zgromadzeniu
Misji, szczególnie zaœ czytanie Pisma œw. Nowego Testamentu i kultu Najœwiêtszego Sakramentu154 . Natomiast horarium szczegó³owe, dotycz¹ce sprawowania
Eucharystii w domach Zgromadzenia i uczestniczenia w niej cz³onków wspólnoty
nie bêd¹cych kap³anami, jest czêœci¹ wspólnego programu, opracowanego w ka¿dej wspólnocie przez superiora i cz³onków domu, najlepiej na pocz¹tku roku pracy155 .
Prawodawca, w nastêpnych regu³ach szczegó³owych zobowi¹za³ tak¿e superiora, by w czasie przeznaczonym na modlitwê i inne zajêcia, podjêto wobec konfratrów czynnoœci sprawdzaj¹ce, czy faktycznie wszyscy sumiennie realizuj¹ swoje powinnoœci. ¯yczeniem prawodawcy by³o, aby niekiedy kontrolê w rzeczonym
zakresie osobiœcie przeprowadzi³ superior domu lub jego asystent156 , choæ zwykle
ten obowi¹zek by³ powierzany innemu konfratrowi. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w ¿yciu
wspólnoty wincentyñskiej codzienne sprawowanie Eucharystii, czêste przyjmowanie Komunii œw. oraz zachowanie porz¹dku innych w³asnych modlitw Zgromadzenia nale¿a³o do najwa¿niejszych punktów horarium. Natomiast dyscyplinuj¹ce konfratrów dzia³ania sprawdzaj¹ce i kontrolne powierzane by³y wy³¹cznie osobom odpowiedzialnym za formacjê i kierowanie wspólnot¹, co praktykuje siê i dzisiaj157 .
151

„Quando nostri maxime clerici ad Sacram Communionem accessi sunt praesertim diebus Dominicis
et faestis solemnibus, curabit ut omnes simul si commode fieri potest in ecclesia id faciant separati
tamen ab externis caeteraque in hac re observentur quae in regulis Praefecti ecclesiae praescribuntur”. RSP, s.91.

152

Por. R. SAINZ, Eucharystia, s.289-290.

153

Por. KiRZM, 235 § 1; Por. RWZM, X, 3.6.

154

Inne praktyki to wspólnie odprawiane rozmyœlanie, rachunek sumienia, czytanie duchowne, coroczne rekolekcje, jak równie¿ praktyka kierownictwa duchowego. Por. SZM, 19; Por. NPPZM, 84. •ród³em dla powy¿szych obligacji prawnych sta³y siê pierwotne zalecenia prawodawcze œw. Wincentego à Paulo. Por. RWZM, X, 20.

155

Plan powinien zawieraæ m.in. terminy wspólnych roboczych spotkañ, czas koniecznego odpoczynku
i studium oraz porz¹dek dnia. Por. SZM, 16; Por. NPPZM (1995) 58.

156

„Tempore orationi et reliquis exercitiis assignato erit aliquis qui observent num omnes in iis vacent,
quod etiam assistens et ipsemet superior aliquando praestabit”. RSP, s.91.

157

Superior obowi¹zany czuwaæ nad odprawianiem æwiczeñ wspólnych, upominaæ i karciæ podw³adnych, powierzaæ urzêdy i mniejsze obowi¹zki innym kap³anom i braciom pomocnikom. Por. KiRZM,
123.1.3, 125 §1.4, 127 § 1; Por. SZM, 78.2.4, 79 § 3. Prawo w³asne wskazuje tak¿e na odpowie-
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Troska o zachowanie regulaminu domowego to równie¿ odpowiedzialne czuwanie nad porz¹dkiem materialnym i osobowym wspólnoty. Prawodawca wiedzia³,
¿e superior osobiœcie nie bêdzie czêsto w stanie wszystkiego dopilnowaæ. Dlatego
nakaza³, aby tam gdzie prze³o¿ony w zarz¹dzaniu domem nie korzysta³ z pomocy
asystenta lub jego zastêpcy, specjalnie ustanowi³ w swoim domu konfratra, dbaj¹cego o ³ad i porz¹dek we wspólnocie. Superior móg³ powierzyæ mu troskê o wszystko, co bezpoœrednio wp³ywa³o na zachowanie zewnêtrznej powagi i przyzwoitoœci
w domu. W tym celu powinien dokonywaæ regularnego obchodu oraz kontroli zabudowañ koœcielnych i wspólnotowych, zg³aszaj¹c prze³o¿onemu domu wszelkie zauwa¿one nieprawid³owoœci. Prze³o¿ony domu móg³ tak¿e wyraziæ zgodê, aby z
osob¹ kontroluj¹ca wspó³pracowali inni wyznaczeni do tego konfratrzy, zw³aszcza
z poszczególnych grup konfraterskich. Na tych wspó³pracowników nale¿a³o wybieraæ konfratrów z bardziej rozwa¿nych i starszych cz³onków domu158 . To szczegó³owe zalecenie odzwierciedla osobiste przekonanie Wincentego, ¿e najlepsz¹ form¹
kierowania wspólnot¹ jest d¹¿enie prze³o¿onego do pe³nej wspó³odpowiedzialnoœci
wszystkich cz³onków za ¿ycie, posiadane dobra i dzia³ania apostolskie tej podstawowej cz¹stki instytutu159 . W dokonuj¹cej siê ewolucji prawa w³asnego, funkcjê
osób szczególnie odpowiedzialnych za dobra materialne, stan zabudowañ koœcielnych i w³asnoœæ domu zwykle powierzano ekonomom, przyjmuj¹cym z chwil¹ nominacji obowi¹zek skutecznego i bezpoœredniego udzia³u w zarz¹dzie domem160 .
Dlatego najnowsze konstytucje instytutu okreœli³y, ¿e ekonom pod kierunkiem superiora oraz przy pomocy konfratrów, wspieraj¹cych go s³owem i trosk¹, kanonicznie zarz¹dza maj¹tkiem wspólnoty, kieruj¹c siê w swym dzia³aniu normami prawa
powszechnego, prawa w³asnego Zgromadzenia Misji, jak równie¿ normami prowincji161 . Prawodawca obecnie wymaga, aby ekonoma mianowa³ bezpoœrednio superior wspólnoty162 , który razem z asystentem domu staje siê najbli¿szym wspó³pracownikiem prze³o¿onego lokalnego. W praktyce ¿ycia ekonom podejmuje na bie¿¹-

dzialnych za formacjê seminaryjn¹ i braci, m.in. dyrektora Seminarium Internum, dyrektora scholastyków, superiora domu i konfratrów poszczególnych wspólnot domowych. Por. KZM, 80-81, 83 § 1,
86, 88-89, 93-95.
158

„Sindicum domi constituet ubi assistentis aut subassistentis opera ad id non uteretur, cuius officium
erit observare in omnibus quod ad honestatem et decentiam externam pertinet ecclesiam et
domum in locis publicis perlustrando et si quid quod non conveniat annotaverit superiori referendo;
praeter hunc alios particulares sindicos in classibus singulis habebit, qui quantum fieri poterit ex
prudentioribus et maturioribus eligentur”. RSP, s.91-92.

159

Jedn¹ z form wspó³odpowiedzialnoœci jest korzystanie z rad, konsultacji, umiejêtnoœci i doœwiadczenia konfratrów. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. IV, s.39.

160

W konstytucjach z 1954 roku ekonoma mianowa³ wizytator po wys³uchaniu zdania rady. Prze³o¿ony
prowincji decydowa³ równie¿ o d³ugoœci okresu wype³niania tej funkcji. Por. KiRZM, 125 § 1.

161

Por. KZM, 134 § 1.

162

Dokonuje siê to zgodnie z normami prowincji. W Prowincji Polskiej do wa¿noœci tej nominacji
nale¿y jej zatwierdzenie przez wizytatora. Por. SZM, 79 § 1; Por. NPPZM, 146.
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co konsultacjê z superiorem w sprawach materialnych, natomiast okresowo sk³ada
mu sprawozdanie z kierowania maj¹tkiem wspólnoty, jak równie¿ istotn¹ informacjê
w tej kwestii powinien przedstawiæ wszystkim konfratrom163 .
Nastêpne dwa wskazania, okreœlaj¹ce zachowanie porz¹dku dnia we wspólnocie domowej, dotycz¹ regulaminowej troski superiora o zachowanie dobrej kondycji fizycznej i zdrowotnej wœród m³odszych cz³onków misjonarskiego domu. W
tej materii prawodawca poleci³, aby wszyscy scholastycy przynajmniej piêtnaœcie
minut, zw³aszcza przed œniadaniem i przed obiadem, poœwiêcili na kulturê fizyczn¹, a wiêc na æwiczenia cielesne. Superior, kieruj¹c siê zasadn¹ przyczyn¹, móg³
w tej kwestii udzieliæ zwolnienia niektórym wspó³braciom. Zosta³a równie¿ regulaminowo okreœlona pora spo¿ywania posi³ków oraz czas godzinowy przeznaczony
na spoczynek. Dlatego w regulaminie dnia, stosuj¹c siê do miejscowego zwyczaju,
pomiêdzy œniadaniem a obiadem powinna byæ przerwa ok. oœmiu godzin, natomiast czas nocnego spoczynku powinien przynajmniej trwaæ siedem godzin164 .
Prawodawca uwra¿liwia³ cz³onków instytutu na troskê o zachowanie dyspozycyjnoœci w³asnego cia³a, maj¹c na wzglêdzie owocne spe³nianie misjonarskich zajêæ i
powinnoœci. Dlatego nie zezwala³ na obci¹¿anie sprawnoœci przez surowe i dolegliwe umartwienia cia³a, jako nie wi¹¿¹ce dla to¿samoœci wincentyñskiej165 . Natomiast zobowi¹zywa³ ka¿dego do dok³adnego zachowania porz¹dku dnia przyjêtego
w Zgromadzeniu, zw³aszcza gdy to dotyczy³o horarium wstawania i godzin spoczynku, odmawiania modlitw oraz spo¿ywania posi³ków praktycznie w ka¿dych
okolicznoœciach166 . Aktualnie obowi¹zuj¹ce prawo w³asne Zgromadzenia Misji nie
zawiera szczegó³owych dyspozycji w kwestii zachowania kondycji fizycznej swoich cz³onków, natomiast zdecydowanie obliguje do sumiennego i wiernego przestrzegania regulaminów oraz porz¹dku dnia wspólnoty, aby ka¿dy konfrater móg³
mieæ osobisty wk³ad w jej integralny rozwój, harmoniê ¿ycia braterskiego i realizacjê zleconych mu prac apostolskich167 .
Istotnym punktem, w porz¹dku dnia cz³onków misjonarskiego domu, by³o wspólne spo¿ywanie posi³ków poprzedzone modlitw¹ oraz po³¹czone w gronie konfratrów
z zachowaniem przy stole odpowiedniej precedencji. Z zaproponowanego regulaminu wynika³o, ¿e udzielenie b³ogos³awieñstwa i modlitwa dziêkczynna przed posi163

Por. KiRZM, 141 § 1-2; Por. SZM, 103 § 1; Por. NPPZM, 149, 153.

164

„Omnes scholastici praeter ipsos quos ipse iudicaverit excipiendos horae quadrantem ante prandium vel caenam corporis exercitationi tribuent. A prandii signo ad caenam octo ad minimum
horae intererunt iuxta morem regionis, a tempore autem quo se cubitum nostri receperint usque ad
signum quo excitantur, septem”. RSP, s.92.

165

Por. KiRZM, 247 § 1.

166

Por. KiRZM, 250.

167

Temu s³u¿¹ szczegó³owe regulaminy, opracowany porz¹dek dnia np. seminarium, domu rekolekcyjnego i ka¿dej wspólnoty, do czego wprost zobowi¹zuje prawo w³asne. Por. SZM, 16; Por. NPPZM,
35, 38, 49, 103.
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³kiem powinna byæ odmówiona w refektarzu, przed spo¿yciem pierwszego dania,
zgodnie z treœci¹ zawart¹ w brewiarzu rzymskim. Natomiast przed drugim daniem
oraz przy posi³kach spo¿ywanych prywatnie, nale¿a³o zachowaæ star¹ formu³ê b³ogos³awieñstwa i modlitwy dziêkczynnej, któr¹ ka¿dy cz³onek wspólnoty móg³ odmówiæ po cichu, lecz w postawie stoj¹cej168 . Odnoœnie zajmowania w refektarzu
miejsc w³asnych prawodawca okreœli³, ¿e kap³ani bêd¹ przy stole zasiadaæ wy¿ej
ni¿ ci, którzy jak na razie do stanu kap³añskiego nie zostali dopuszczeni. Tak wiêc
bracia wspó³pracownicy, kandydaci do Zgromadzenia i klerycy scholastycy, zajmowali miejsca przy wspólnym stole dopiero za kap³anami. Wol¹ ustawodawcy by³o i
to, aby nie ustanawiaæ dodatkowej precedencji miejsc wœród kap³anów i cz³onków
nie bêd¹cych kap³anami. Superior, jako prze³o¿ony domu, powinien z regu³y uczestniczyæ we wspólnych posi³kach, w przeciwnych okolicznoœciach móg³ go zast¹piæ
jego asystent169 . W przedstawionych kwestiach nale¿y jeszcze dopowiedzieæ, ¿e
zaproponowany sposób spo¿ywania posi³ków we wspólnocie domowej, odmawianie modlitw i udzielanie b³ogos³awieñstwa przetrwa³ w Zgromadzeniu Misji wszystkie epoki czasu i podejmowane reformy ¿ycia wspólnotowego. Z czasem wprowadzono w instytucie kanoniczn¹ precedencjê miêdzy osobami, co znalaz³o wyraŸne
odzwierciedlenie przy zajmowaniu miejsc w refektarzu170 . Taki stan rzeczy zosta³
uszanowany i dzisiaj, choæ prawo w³asne akcentuje wymiar wspólnotowego pos³annictwa, gwarantuje stworzenie okolicznoœci i warunków do osi¹gniêcia postêpu osobowego i wspólnotowego konfratrów, jak równie¿ zobowi¹zuje prze³o¿onych do najwy¿szego szacunku wobec ka¿dego cz³onka domu i jego indywidualnych uzdolnieñ171 . W praktyce codziennego ¿ycia domu, a szczególnie w czasie spo¿ywania
posi³ków, zachowano tradycyjn¹ wspólnotê sto³u i modlitwy. Równie¿ w realizacji
dzie³ apostolskich prawodawca poleca coraz pe³niejszy i bardziej œwiadomy wspó³168

„Benedictio et gratiarum actio in refectorio iuxta usum Breviarii Romani in prima mensa fient, in
secunda vero et privata retineri possunt antiqua benedictio et gratiarum actio, quae a singulis
summisse et stando fieri debent”. RSP, s.92.

169

„In mensa sacerdotes praecedunt alios ad eum gradum non promotos, sed nec inter sacerdotes nec
inter eos qui sacerdotes non sunt ullus ordo constituetur. Si aliqua de causa Superior primae
mensae adesse non potest, curabit ut assistens adsit”. RSP, s.92.

170

Szczegó³owe zapisy przejê³y równie¿ Konstytucje z 1954 roku: „Porz¹dek pierwszeñstwa miêdzy
osobami Zgromadzenia jest nastêpuj¹cy: - Prze³o¿ony generalny; asystenci generalni wed³ug
kolejnoœci wyboru, sekretarz generalny, ekonom generalny i prokurator generalny przy Stolicy œw.
wed³ug kolejnoœci powo³ania i wieku; wizytatorzy i wice-wizytatorzy wed³ug kolejnoœci powo³ania i
wieku; prze³o¿eni domów wed³ug kolejnoœci powo³ania i wieku; inni kap³ani i klerycy wed³ug stopnia
œwiêceñ, a w obrêbie tego samego œwiêcenia wed³ug powo³ania i wieku; bracia pomocnicy wed³ug
kolejnoœci powo³ania i wieku. – W domach naszych jedynie superior i asystent maj¹ osobne wœród
innych miejsce. – Wizytator ma pierwsze miejsce we wszystkich domach swojej prowincji. – Delegat
prze³o¿onego generalnego, powo³any do przeprowadzenia wizytacji kanonicznej jakiegoœ domu,
zajmuje w nim pierwsze miejsce przez ca³y czas wizytacji”. KiRZM, 5 § 1-4. Obecnie porz¹dek
miejsca w kaplicy i refektarzu okreœla superior lub asystent, a w seminarium dyrektor kleryków
wspó³dzia³aj¹c z dziekanem scholastyków, co ma swój œlad w regulaminie seminaryjnym i uszanowaniu tradycji instytutu.

171

Por. KZM, 21 § 1-2 – 22; Por. NPPZM, 92 – 95, 133 – 137.
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udzia³ i wspó³odpowiedzialnoœæ za dobre wykonanie przyjêtych dzie³ i prac, jako
permanentne uczestniczenie misjonarzy we wspó³czesnej dzia³alnoœci Koœcio³a172 .
Wiernoœæ tradycyjnym regu³om, opisuj¹cym codzienny porz¹dek w domu, jak i
sprawdzonym ju¿ rozwi¹zaniom w ¿yciu duchowym, gwarantuje zachowanie wzajemnej harmonii miêdzy cz³onkami wspólnoty oraz pog³êbion¹ œwiadomoœæ w³asnego miejsca, sta³ej pozycji, mo¿liwoœci wszechstronnego osobowego rozwoju i
zachowania przez pozosta³ych cz³onków wspólnoty w³aœciwego szacunku dla prywatnego ¿ycia konfratra173 .
Tradycja wincentyñska przejê³a zwyczaj czytania fragmentów Pisma Œwiêtego oraz innych dzie³ ascetyki chrzeœcijañskiej w czasie wspólnie spo¿ywanych
posi³ków. W zaleceniach regu³ dotycz¹cych porz¹dku dnia, prawodawca wprowadzi³ pewn¹ innowacjê polegaj¹c¹ na wyg³aszaniu specjalnej nauki w porze obiadu,
zamiast czytania lektury pobo¿nej. Dlatego prze³o¿ony domu, o ile to by³o mo¿liwie, powinien zarz¹dziæ, aby w niedziele i œwiêta, a tak¿e wed³ug swego uznania w
inne dni, konfratrzy wyznaczeni przez niego zw³aszcza z grona scholastyków, wyg³aszali w czasie obiadu naukê w czasie przewidzianym na czytanie. Prawodawca
powa¿nie potraktowa³ sprawê jakoœci i poziomu wyg³aszanych konferencji, skoro
zobowi¹za³ superiora, aby tego dnia, wed³ug swego uznania, przydzieli³ wyg³aszaj¹cemu stosowny czas na odpowiednie przygotowanie siê do wyst¹pienia174 . Przytoczona regu³a szczegó³owa, odnosz¹ca siê do praktyki czytañ ascetycznych w
czasie spo¿ywania posi³ku, ma swoje Ÿród³o w zaleceniach ascetycznych i porz¹dkowych, zawartych w pierwszej redakcji regu³ wspólnych z Rêkopisu Sarzana, jak
równie¿ w regu³ach z 1658 roku175 . Prawodawca poleci³ wówczas, aby spo¿ywaniu
posi³ku towarzyszy³o zawsze czytanie lektury duchownej, przyczyniaj¹c siê równoczeœnie do pokrzepiania ducha. To zobowi¹zanie nale¿a³o realizowaæ nie tylko w
czasie przebywania w domu Zgromadzenia Misji, lecz równie¿ w czasie g³oszenia
misji176 . To wskazanie by³o ¿ywotnie i wiernie realizowane w codziennej praktyce
¿ycia wspólnego misjonarskiego instytutu, o czym œwiadczy zalecenie konstytucji
Zgromadzenia z 1954 roku177 , jak równie¿ szczegó³owe wskazanie aktualnego pra-

172

Por. KZM, 13, 17; Por. SZM, 3, 8 – 9.

173

Por. KZM, 22.

174

„Dominicis diebus et faestis si commode fieri possit et aliis etiam si superiori videatur erunt aliqui a
superiore electi maxime e scholasticis qui domi inter caenandum pro lectione concionem habeant,
quibus conveniens aliquod tempus eodem die ad se parandum pro superioris arbitrio dandum erit”.
RSP, s.92.

175

Por. RS, s.28; „Aby wraz z cia³em posili³a siê dusza, we wszystkich naszych domach, zarówno jak i na
misjach, przez ca³y czas posi³ku bêdzie zawsze przy stole czytanie duchowne”. RWZM, X, 19.

176

„Ut mens simul cum corpore reficiatur in omnibus domibus nostris, nec non in Missionibus, in mensa
per totum reflectionis tempus lectio spiritualis semper habebitur”. RS, s.28; RWZM, X, 19.

177

„We wszystkich naszych domach, tak¿e w czasie misji, ma byæ czytanie przy stole przez ca³y czas
przyjmowania posi³ku, aby w ten sposób wraz z cia³em pokrzepia³ siê tak¿e umys³”. KiRZM, 251.
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wa w³asnego, które zobowi¹zuje do zachowania w domu wspólnie opracowanego
programu oraz wiernego pielêgnowania wa¿nych æwiczeñ pobo¿nych, wprowadzonych przez tradycjê wincentyñskiej wspólnoty, na pierwszym miejscu stawiaj¹c
wspólnotowe i indywidualne czytanie Pisma Œwiêtego178 , praktykowane do dziœ
przynajmniej w domach formacyjnych179 .
W porz¹dku dnia misjonarskiego domu istotna by³a wspólnotowa rekreacja,
czêsto w niekonwencjonalny sposób skutecznie integruj¹ca wszystkich konfratrów
wspólnoty domu, pobudzaj¹c ich do wzajemnej otwartoœci. Dlatego prawodawca
urzêdowo zaleci³ superiorom przestrzeganie godzin i czasu odprawiania wspólnej
rekreacji okreœlaj¹c, i¿ jedn¹ godzinê po œniadaniu i po obiedzie, natomiast w pi¹tek pó³ godziny po wieczornym postnym posi³ku, skrupulatnie - o ile to mo¿liwe nale¿y przeznaczyæ na rekreacjê w wyznaczonym do tego miejscu. Prze³o¿ony
domu powinien równie¿ zatroszczyæ siê o to, by konfratrzy korzystali z potrzebnych przerw, zw³aszcza w czasie d³u¿szej pracy. Zgodnie z t¹ sugesti¹, superior
nie powinien pozwoliæ, by cz³onkowie jego domu zbyt d³ugo pracowali bez stosownego odpoczynku180 . •ród³em powy¿szych wskazañ sta³y siê propozycje zawarte
w pierwszej redakcji regu³ z Rêkopisu Sarzana, zawieraj¹ce katalog tematów, które
mo¿na by³o podejmowaæ i rozwijaæ w czasie rozmów podejmowanych w czasie
rekreacji i poza ni¹, pamiêtaj¹c o wzajemnym zachêcaniu siê do okazywania mi³oœci wzglêdem misjonarskiego powo³ania i pragnienia w³asnej doskona³oœci181 . Natomiast w regu³ach z 1658 roku prawodawca poleci³, aby w codziennych rozmowach i w czasie rekreacji umiejêtnie ³¹czyæ cnotê powœci¹gliwoœci z radoœci¹, tak
by w³aœciwie godziæ po¿ytek z przyjemnoœci¹ i w tej materii dawaæ dobry przyk³ad.
Temu mia³o s³u¿yæ równie¿ polecenie, aby tematy rozmów inicjowanych w czasie
rekreacyjnych spotkañ, dotyczy³y zagadnieñ zwi¹zanych z pobo¿noœci¹ i wiedz¹
potrzebn¹ cz³onkom misjonarskiej wspólnoty oraz zachêt¹ do nabycia cnót, koniecznych w ¿yciu konfraterskim182 . Powy¿sze podstawowe przes³anie przetrwa³o
próbê czasu i epok, zachowuj¹c do dziœ swoj¹ aktualnoœæ i szacunek dla zalecenia

178

Inne æwiczenia pobo¿ne to: wspólnotowy i indywidualny kult Najœwiêtszego Sakramentu, wspólnie
odprawiane rozmyœlanie, rachunek sumienia, czytanie duchowne, coroczne rekolekcje i praktyka
kierownictwa duchowego. Por. SZM, 19.

179

Praktyka podtrzymywana w Domu Stradomskim, gdzie od stuleci mieœci siê seminarium duchowne
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji, jak równie¿ obecnie Seminarium Internum. Okresowo podejmowana jest równie¿ czytania duchownego w czasie trwania ca³ego po³udniowego i wieczornego posi³ku.

180

„A prandio et a caena hora una, diebus autem Veneris post collationem vespertinam dimidia
recreationi religiose impendetur idque in loco uno, si commode fieri poterit, sed neque extra
huiusmodi horas labores nimium continuari sine aliqua convenienti relaxatione sinet”. RSP, s.92.

181

Por. RS, s.19.

182

Por. RWZM, VIII, 7-8.
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dotycz¹cego zasadniczego milczenia poza czasem rekreacji183 . Potwierdzi³y to
jednoznacznie konstytucje z 1954 roku, przytaczaj¹c dos³ownie wybrane fragmenty pierwotnych tekstów184 . Natomiast dok³adniej okreœlono indywidualn¹ postawê
ka¿dego misjonarza i treœæ prowadzonych rozmów, wprowadzaj¹c wyraŸne nakazy185 , których nie przestrzeganie, zdaniem prawodawcy, powodowa³o we wspólnocie instytutu zamêt i stawa³o siê Ÿród³em niezgody oraz dotkliw¹ ruin¹ dla ca³ego
Zgromadzenia186 . Zasady, opisuj¹ce aktualnie kwestiê rekreacji wspólnotowej, czerpi¹ z bogactwa historii instytutu, odnosz¹cego siê do zwyczajów i przekazywanych
form spêdzania wspólnego czasu. Dlatego w obecnie obowi¹zuj¹cym prawie w³asnym zawarto wy³¹cznie ogólne wskazania, które obliguj¹ wszystkich misjonarzy
do podjêcia starañ o stworzenie w ¿yciu codziennym odpowiednich warunków dla
wspólnego odpoczynku i braterskich rozmów187 , pog³êbienia rzeczywistej wiêzi braterskiej, odpowiedzialnie i troskliwie prze¿ywanej ze wszystkimi domownikami i
okreœlonej we wspólnym programie ¿ycia, pracy i godnego korzystania z dóbr materialnych188 . Obowi¹zkowo zalecane ka¿dej wspólnocie opracowanie wspólnego
programu, powinno obligatoryjnie zawieraæ wskazanie terminów wspólnych spotkañ, jak równie¿ czasu koniecznego odpoczynku wpisanego w porz¹dek dnia189 .
Natomiast uprawnienie konfratrów instytutu do korzystania ze s³usznego okresowego odpoczynku, nale¿¹cego do niekwestionowanych praw osoby ludzkiej, jest
regulowane normami kanonicznego prawa powszechnego, partykularnego i w³asnego Zgromadzenia Misji190 oraz opracowanymi szczegó³owymi instrukcjami, np. odnoœnie odpoczynku konfratrów, powracaj¹cych po wykonaniu prac zwi¹zanych z
g³oszeniem misji i rekolekcji191 .

183

„Dlatego w naszych domach, poza czasem rekreacji, tak bêdziemy zachowywaæ milczenie, i¿by nikt
wtedy bez potrzeby nie mówi³, chyba tylko mimochodem i w kilku s³owach i przyciszonym g³osem,
zw³aszcza w koœciele, zakrystii, sypialni i refektarzu, a szczególnie w czasie posi³ku. /.../ W czasie
rekreacji zawsze wystrzegaæ siê bêdziemy zbytniego natê¿enia lub podnoszenia g³osu...”. RWZM,
VIII, 4.

184

Por. KiRZM, 221 § 1-3 – 222 § 1.

185

„Nikt siê nie bêdzie wypytywa³ ciekawie o zarz¹d domu ani te¿ o tym rozmawia³ z innymi; nikt te¿ nie
bêdzie prowadzi³ rozmów wprost lub ubocznie przeciwko konstytucjom i regu³om Zgromadzenia, a
nawet przeciwko pobo¿nym jego zwyczajom. – Nikt nie bêdzie siê skar¿y³ na pokarm, odzie¿ i
poœciel”. KiRZM, 222 § 2-3.

186

Por. TAM¯E, 223 § 1.

187

Por. KZM, 24.4.

188

Por. TAM¯E, 25.4, 26 § 1 – 27, 154 § 2.

189

Por. SZM, 16, 78.4; Por. NPPZM, 103.

190

Por. KPK, KAN. 283 § 2; Por. NPPZM, 100; Por. W. WENZ, Kodeksowe wspólne prawa i obowi¹zki
duchownych w Koœciele Katolickim, w: Wroc³awski Przegl¹d Teologiczny 8(2000), nr 1, s.205-206;
Por. INSTRUKCJA SYNODALNA I, Prawo Ksiêdza do odpoczynku, w: Synod Archidiecezji Wroc³awskiej
1985-1991, s.423-424.

191

Por. NPPZM, 109 – 110.
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Rozdzia³ IV

Plan szczegó³owego porz¹dku dnia w domu wincentyñskiego stowarzyszenia
¿ycia apostolskiego, powinien odzwierciedlaæ równie¿ program sta³ego kszta³cenia
konfratrów, zaanga¿owanych w dzie³o g³oszenia misji ludowych. Realizacja tego
programu by³a przewidywana na czas okresowych przerw w prowadzeniu dzia³alnoœci misyjnej. St¹d w regulaminie odnosz¹cym siê do zachowania porz¹dku dnia
znalaz³y siê zalecenia prawodawcy w tej w³aœnie materii. Postanowi³ on, ¿e w okresie letnim, kiedy cz³onkowie Zgromadzenia maj¹ zwyczajn¹ przerwê w g³oszeniu
misji, codziennie lub przynajmniej raz na dwa dni, we wspólnocie powinny odbywaæ
siê spotkania, po³¹czone z g³oszeniem konferencji, tematycznie dotycz¹cych grzechów, sporów oraz innych kwestii odnosz¹cych siê do zagadnieñ zwi¹zanych z
misjami. Uczestnikami tych spotkañ w miarê mo¿liwoœci powinni byæ wszyscy
kap³ani, jak równie¿ – zgodnie z decyzj¹ prze³o¿onego – inne osoby, które zosta³y
przeznaczone do pracy w Winnicy Pañskiej. Prawodawca zaleci³, aby tym wyj¹tkowym spotkaniom wspólnoty domu przewodniczy³ ktoœ wykszta³cony, kto by posiada³ zdolnoœæ jasnego, komunikatywnego i wszechstronnego zaprezentowania istoty rozwa¿anego zagadnienia. Natomiast w okresie g³oszenia i po zakoñczeniu misji, zw³aszcza kiedy misjonarze powróc¹ do swego domu, konferencje powinny
odbywaæ siê przynajmniej raz w tygodniu, lecz o zachowaniu tego wskazania s³uszn¹
i mo¿liw¹ do wykonania decyzjê podejmie prze³o¿ony domu192 . •ród³em powy¿szych zaleceñ by³o przekonanie prawodawcy o koniecznoœci dobrego wykorzystania przez konfratrów czasu wolnego od g³oszenia misji193 , aby mogli w tym czasie
zatroszczyæ siê w pe³ni o swoje zdrowie fizyczne i rozwój ¿ycia wewnêtrznego,
podejmuj¹c siê w nastêpnym sezonie realizacji zasadniczego celu Zgromadzenia
Misji194 . Przerwa formacyjna zawsze by³a konieczna, a w ni¹ wpisane spotkania,
konferencje i dyskusje tematyczne, bowiem nale¿a³o uaktualniæ formê i treœæ przepowiadania, poznaæ dok³adniej motywacjê i argumentacjê odnosz¹c¹ siê do nowych problemów i trudnych kwestii moralnych, których ka¿dego roku przybywa-

192

„Conferentiae casuum conscientiae aut controversiarum aut aliarum materiarum ad missiones
faciendas pertinentium singulis aut saltem alternis diebus idque toto tempore aestivo, quo Missionarii solent Missiones intermittere, habebuntur, quibus sacerdotes omnes qui commode poterunt
tum etiam alii ad laborandum in Vinea Domini destinati pro Superioris arbitrio interesse debebunt
praeside docto aliquo, qui ea, de quibus agetur, luculentius explicare ac deffinire possit. Tempore
vero Missionum, sicut etiam post ipsas, cum domum redierint Missionarii, fient quando per tempus
licebit semel saltem in hebdomada prout Superiori expedire videbitur”. RSP, s.93.

193

By³o to niew¹tpliwie wyczerpuj¹ce zadanie, podejmowane w niekorzystnym ze wzglêdu na pogodê
okresie, od listopada do czerwca ka¿dego roku. Wówczas drogi by³y trudno przejezdne, zaopatrzenie w ¿ywnoœæ niepewne, a misjonarze wyruszaj¹c na misje musieli wyposa¿yæ siê we wszystko, by
nie byæ ciê¿arem dla wiernych i proboszczów, dla których sam problem materialnego utrzymania
misjonarzy by³ wystarczaj¹cym argumentem, aby zrezygnowaæ z odprawienia misji w swojej parafii.
Por. L. MEZZADRI, Misje ludowe, s.514-521.

194

Por. SAINT VINCENT
s.523.

DE

PAUL, t. I, s.552; t. VIII, s.31.48; Por. A. ARREGUI, Misje ludowe wczoraj i dziœ,
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³o195 . Pierwotne polecenie prawodawcy ewoluowa³o w praktyce Zgromadzenia, natomiast zajêcia formacyjne zosta³y okreœlone w prawie w³asnym i szczegó³owych
rozporz¹dzeniach. Zawsze w tej kwestii istotny by³ obowi¹zuj¹cy przewodnik misyjny i aktualizuj¹ce pos³annictwo modyfikacje, aby u¿ywaj¹c coraz to nowych
œrodków spotêgowaæ w dzia³alnoœci instytutu skutecznoœæ misjonarskich czynnoœci zbawczych196 . Kontynuacja tego stylu i sposobu misyjnego dzia³ania wspólnoty
wincentyñskiego domu zalecana jest przez aktualnie obowi¹zuj¹ce prawo w³asne
instytutu, obligatoryjnie zmierza do intensywnego popierania rozwoju misji ludowych, dostosowuj¹c pracê zespo³ów misyjnych do istniej¹cych okolicznoœci i miejsc.
Celem takiego dzia³ania jest osi¹gniêcie prawdziwie odnowionej wspólnoty chrzeœcijañskiej oraz inspirowania wiary w sercach ludzi niewierz¹cych197 . Prawodawca
zaleca misjonarzom szczególn¹ formacjê duchow¹ i modlitewn¹, bowiem ona staje
siê Ÿród³em skutecznego uzdolnienia do realizacji wszelkich zadañ, jak równie¿
stale udziela skutecznoœci s³owu i dzia³aniu konfratrów198 . W tym kierunku powinna
zmierzaæ permanentnie odnawiana wspó³czesna formacja sta³ych cz³onków instytutu, jak równie¿ istotne dzia³ania formacyjne poprzedzaj¹ce ostateczn¹ inkorporacjê nowych cz³onków Zgromadzenia199 , tak by póŸniejsze zaanga¿owanie siê w
pracê misyjnorekolekcyjn¹ prze¿ywano jako specjalne pos³annictwo w instytucie200 .
Dzisiaj szczegó³owa dzia³alnoœæ misyjnorekolekcyjna opiera siê na specjalnej instrukcji, bêd¹cej syntez¹ doœwiadczeñ w tym zakresie, jak równie¿ wytyczaj¹cej
nowe kierunki pracy, w zale¿noœci od zmieniaj¹cych siê warunków ¿ycia i psychicznej konstrukcji s³uchaj¹cych201 . Zalecenia instrukcji obowi¹zuj¹ wszystkich
konfratrów prowincji, chocia¿ nie wszyscy tworz¹ formalne grupy misyjne202 . Okresowe i sta³e kszta³cenie cz³onków grup misyjnych realizuje siê zgodnie z dorocznym harmonogramem, nad czym czuwa mianowany dyrektor misji, mianowany przez

195

Samych tematów kaznodziejskich by³o ponad piêædziesi¹t piêæ, nie mówi¹c ju¿ o katechezach,
przygotowaniu do przyjêcia sakramentów œwiêtych, katechizowaniu doros³ych i dzieci, jak równie¿
zak³adaniu bractwa mi³osierdzia. Por. L. MEZZADRI, Misje ludowe, s.517-519.

196

Por. KiRZM, 260.

197

Por. KZM, 14; Por. SZM, 12.

198

Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.83; Por. KZM, 41. Cz³onkom wspólnoty zawsze nale¿y stworzyæ
mo¿liwoœæ indywidualnego wspierania dzie³ misyjnych, osobistego udania siê w celu g³oszenia
Ewangelii. Por. SZM, 5.3.

199

Por. KZM, 81, 89.

200

Por. NPPZM, 108 – 109.

201

Por. TAM¯E, 110.

202

„Do pracy misyjnej prowincja przeznacza konfratrów przepojonych umi³owaniem powo³ania misjonarskiego oraz odpowiednio uzdolnionych i przygotowanych. Wizytator przydzielaj¹c nowych konfratrów do pracy misyjnorekolekcyjnej, bêdzie siê konsultowa³ z dyrektorem misji. Równie¿ konfratrzy
pracuj¹cy w innych dziedzinach apostolstwa bêd¹ podejmowaæ w miarê mo¿liwoœci i w porozumieniu z dyrektorem g³oszenie misji i rekolekcji parafialnych”. NPPZM, 111.
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Rozdzia³ IV

prze³o¿onego prowincji203 . Temu równie¿ maj¹ s³u¿yæ organizowane przez prze³o¿onego prowincji okresowe spotkania konfratrów prowincji, pracuj¹cych w dziele
misji i rekolekcji parafialnych. Wol¹ prawodawcy jest, aby s³u¿y³y one wymianie
myœli i doœwiadczeñ, a tak¿e pog³êbia³y ducha wzajemnego zrozumienia i mi³oœci
braterskiej204 .
Ostatnie zalecenie prawodawcy odnosi³o siê do praktycznego przygotowania
kleryków scholastyków w zakresie g³oszenia S³owa Bo¿ego i przepowiadania prawd
katechizmowych. Dlatego postanowiono, ¿e wszyscy scholastycy, zw³aszcza w
domach Zgromadzenia gdzie jest ich wystarczaj¹co du¿o, jak na mo¿liwoœci instytutu, kilka razy w miesi¹cu, zw³aszcza w niedziele lub œwiêta pod koniec rekreacji
po œniadaniu, powinni byæ szkoleni w sposobie g³oszenia kazañ. Nale¿a³o w ten tok
formacyjny w³¹czyæ czêste dyskusje dotycz¹ce umiejêtnoœci formu³owania w³aœciwej, a wiêc obiektywnej i s³usznej oceny siebie, osobistego postêpu w cnotach i
zachowania mi³oœci braterskiej205 . Po³¹czenie zdolnoœci i sprawnoœci g³oszenia s³owa
oraz katechizowania z umiejêtnoœci¹ wytworzenia trwa³ych zasad ewangelicznych
we wzajemnych relacjach miêdzy konfratrami, nale¿a³o postrzegaæ jako niezmienny fundament zgodnego wspó³dzia³ania i wspó³¿ycia w instytucie wincentyñskim, a
nie indywidualizmu i rywalizacji w zakresie wy³¹cznie intelektualnych zdolnoœci
oratorskich206 . Powy¿sz¹ zasadê praktykowano przez ca³y okres dzia³alnoœci instytutu, czego dowodem jest zalecenie konstytucji z 1954 roku, dotycz¹ce samej
nauki i programu formacji studiuj¹cych m³odych misjonarzy207 , którzy powinni zdobyæ konieczne sprawnoœci istotne dla nale¿ytego wykonywania w duchu Chrystusa
zajêæ misjonarskich oraz realizacji celu Zgromadzenia Misji208 . Dlatego scholastycy ju¿ od pocz¹tku historii instytutu uczestniczyli w realizacji prac misyjnych, s³u¿yli pomoc¹ w koœciele, pomagali w przygotowaniu liturgii i w zakrystii209 . Obecnie
przygotowaniu kleryków do takiego rodzaju dzia³ania powinny s³u¿yæ odpowiednie
203

Por. TAM¯E, 109.

204

Takie spotkania powinni mieæ równie¿ katecheci, administratorzy parafii, wyk³adowcy seminaryjni,
bracia i inni. Por. NPPZM, 53.

205

„Scholastici omnes ubi aliqua fuerit eorum copia pro more Congregationis nisi quis eximendus
videretur aliquoties in mense diebus Dominicis vel festis ad finem recreationis post prandium in
ratione concionandi exercebuntur de iis crebro tractantes, quae ad sui abnegationem et in virtutibus profectum et fraternam charitatem spectant”. RSP, s.93.

206

Por. RS, s.17-20; Por. RWZM, VIII, 1-16.

207

„Odbywaæ siê tak¿e powinny wyk³ady teologii pasterskiej, /.../ wyk³ady o sposobach wykonywania
zajêæ naszego Zgromadzenia, zw³aszcza misji ludowych. /.../ Do tego nale¿y dodaæ praktyczne
æwiczenia z zakresu katechetyki, s³uchania spowiedzi, odwiedzania chorych i zaopatrywania umieraj¹cych”. KiRZM, 195 § 3.

208

Por. TAM¯E, 199 § 2.

209

Do grup misyjnych bywali w³¹czani seminarzyœci lub klerycy misjonarskiego lub diecezjalnego
seminarium. Troszczyli siê o zakrystiê i pomagali przy sprawowaniu liturgii i odprawianiu nabo¿eñstw. Choæ nie mogli g³osiæ kazañ, to jednak zdarza³o siê, ¿e w poszczególnych przypadkach
nauczali indywidualnie ubogich. Por. szerzej L. MEZZADRI, Misje ludowe, s.515-517.
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æwiczenia w czasie wszystkich etapów sumiennie przeprowadzonej formacji wincentyñskiej. Prawodawca zaleci³, by organizowane praktyki duszpasterskie kleryków pozostawa³y w harmonii z istot¹ charyzmatu instytutu210 .
Dok³adna analiza szczegó³owych regu³, wyznaczaj¹cych superiorowi zakres
jego troski o wierne przestrzeganie regulaminu domowego znacz¹co potwierdzi³a,
¿e pierwotne zalecenia œw. Wincentego jako prawodawcy misjonarskiego instytutu
wywar³y znacz¹cy wp³yw w zakresie przestrzegania karnoœci i dyscypliny, a zw³aszcza zachowania zwyczajów Zgromadzenia. Pierwsze szczegó³owe propozycje zosta³y przejête przez wspó³czesne normy prawa w³asnego Zgromadzenia Misji i zawieraj¹ siê w czêœci przepisów jako ogólne kanoniczne zalecenia, odnosz¹ce siê
obecnie do ¿ycia wspólnotowego w ka¿dym domu wincentyñskiego instytutu. Okreœlone na pocz¹tku szczegó³y regulaminu domowego równie¿ dzisiaj stanowi¹ dla
misjonarzy wa¿n¹ czêœæ programu formacyjnego, domagaj¹cego siê od nich sta³ej
dyspozycyjnoœci w realizacji celu Zgromadzenia Misji, a zw³aszcza tworzenia wewn¹trz domu i w relacjach z ubogimi, odpowiedzialnej braterskiej wspólnoty w Chrystusie.
c) Wincentyñska troska o cz³onków domu
Kolejne wskazania z regu³ szczegó³owych dla prze³o¿onego podstawowej misjonarskiej wspólnoty bezpoœrednio odnosi³y siê do duchowego wymiaru permanentnej troski superiora o cz³onków nowego w Koœciele stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego211 . Zaprezentowane w zbiorze zasady odzwierciedla³y w tym zakresie
g³êbokie przekonanie œw. Wincentego à Paulo sugeruj¹c, ¿e superior powinien zatroszczyæ siê o w³asn¹ doskona³oœæ, jak równie¿ doskona³oœæ duchow¹ wszystkich swoich wspó³braci212 . Takie dzia³anie prze³o¿onego skutecznie uzdalnia³o
wszystkich domowników do prze¿ywania wzajemnych relacji we wspólnocie nie
tylko na poziomie naturalnego braterstwa, ale przede wszystkim w wymiarze religijnej i nadprzyrodzonej jednoœci213 . W takich okolicznoœciach najistotniejsz¹ wartoœæ mia³a wspólnotowa praktyka cnoty pos³uszeñstwa, gwarantuj¹ca zachowanie
jednoœci, porz¹dku i realizacjê obranych celów apostolskich oraz przyjêta przez
ka¿dego z religijnego motywu214 .
210

Por. NPPZM, 105 – 106; Por. KZM, 88 – 90.

211

„Caput 3 – De cura nostrorum in spiritu”. RSP, s.86.

212

Por. SAINT VINCENT

213

Por. RWZM, II, 1-18; Por. KiRZM, 223 § 1-5; Por. KZM, 19-22; Por. SZM, 13-14; „Podstawow¹ ide¹
naszego ¿ycia wspólnego jest przeœwiadczenie, ¿e dialog z Bogiem we wspólnocie modlitewnej
najlepiej scala ludzi i prowadzi do autentycznego dialogu z nimi”. NPPZM, 89; „Wspólnota braterska ma stwarzaæ mo¿liwie najbardziej korzystnej warunki dla rozwoju pozytywnych zadatków z³o¿onych przez Stwórcê w naturze ka¿dego cz³owieka. Poszczególni konfratrzy uœwiadomi¹ sobie, ¿e
ofiarna pos³uga wspólnocie nie tylko przyczynia siê do dobra wspólnego, lecz tak¿e uszlachetnia
ich w³asn¹ osobowoœæ”. TAM¯E, 92.

214

Por. RWZM, V, 1; Por. SAINT VINCENT

DE

PAUL, t. II, s.378.

DE

PAUL, t. IX, s.484.
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Rozdzia³ IV

Duchowy wymiar troski superiora o wspólnotê zak³ada³ wypracowanie poprawnych wzajemnych relacji miêdzy sprawuj¹cymi w³adzê i zlecone funkcje a pozosta³ymi cz³onkami domu. Z tego te¿ wzglêdu prze³o¿ony powinien podj¹æ odpowiednie
starania, aby wszyscy konfratrzy okazywali nale¿ne pos³uszeñstwo mianowanym
urzêdnikom domu, a ci z kolei zachowali szacunek i respekt dla superiora, który z
urzêdu by³ zobowi¹zany do troski o jak najdok³adniejsz¹ realizacjê wszystkich zarz¹dzeñ prze³o¿onego generalnego i wizytatora215 . Wed³ug œw. Wincentego powy¿sze zadanie mo¿na zrealizowaæ wy³¹cznie w duchu s³u¿by i pokory, w wewnêtrznej
wolnoœci od wynios³oœci i chêci dominowania we wspólnocie, zachowuj¹c w³aœciwe
relacje z prze³o¿onymi wy¿szymi, okazuj¹c im buduj¹c¹ wszystkich postawê pos³uszeñstwa i wiernie realizuj¹c wydane zarz¹dzenia216 . Na wzór pierwotnej normy
prawo w³asne nieustannie zobowi¹zywa³o wszystkich konfratrów do okazywania
pos³uszeñstwa prze³o¿onym i podporz¹dkowanym im urzêdnikom, szanuj¹c ich
kanoniczne uprawnienia w zakresie kierowania wspólnot¹217 . Natomiast aktualnie
obowi¹zuj¹ce prawo w³asne Zgromadzenia Misji ukazuje tworzenie w³aœciwych relacji we wspólnocie jako dynamiczne uczestniczenie wszystkich cz³onków w tajemnicy pos³usznego Chrystusa, domagaj¹c siê od nich odkrywania woli Ojca, prowadzenia odpowiedzialnego i otwartego dialogu, pielêgnowania czynnego pos³uszeñstwa wobec prze³o¿onych, bez wyeliminowania postawy podporz¹dkowania
ich decyzjom siebie i swojej wolnoœci w duchu wiary218 . Pielêgnowanie harmonii we
wzajemnych relacjach cz³onków wspólnoty wincentyñskiej zawsze prowadzi³o do
preferowania w ewangelicznej odnowie ¿ycia dzia³añ wspólnotowych przed postaw¹ zbytniego indywidualizmu, inspirowanych konfraterskim dialogiem i twórcz¹
komunikacj¹, zw³aszcza w zakresie realizacji pos³annictwa instytutu219 .
Drugim istotnym elementem duchowej troski superiora o wspólnotê by³o podjêcie odpowiedzialnych dzia³añ, zmierzaj¹cych do wiernego zachowywania regu³ i
konstytucji. W ca³ym Zgromadzeniu tê troskê mia³ przejawiaæ prze³o¿ony generalny, w danej prowincji jej wizytator, a w prawnie erygowanym domu superior lokalny.
Prawodawca poleci³, by prze³o¿ony domu sumiennie kontrolowa³ w tym zakresie
wszystkich cz³onków wspólnoty, równoczeœnie chroni³ wszystkich przed sytuacja215

„Curabit ut omnes qui officialibus subsunt ipsis debitam obedientiam prestent et officiales sibi, et
ipse studebit ordinationes Superioris Generalis et Visitatoris exactissime exequi”. RSP, s.86.

216

Por. SAINT VINCENT
s.348-349.

217

Por. KiRZM, 184-185.

218

Por. KZM, 37 § 1-2.

219

Por. TAM¯E, 19, 21 § 1-2 – 22. Na rozwój i prawid³owe kszta³towanie tych postaw nale¿y zwróciæ
baczniejsz¹ uwagê w okresie formacji podstawowej. Prawodawca podkreœli³, ¿e istot¹ tego procesu
powinno byæ rozwijanie w alumnach dojrza³oœci uczuciowej i niezbêdnych przymiotów misjonarskich, np. „umiejêtnoœæ zak³adania wspólnot i kierowania nimi, odpowiedzialnoœæ, krytyczny zmys³
w myœleniu i dzia³aniu, spontaniczna wielkodusznoœæ, szczera wola zdecydowanego zobowi¹zania
siê do wype³nienia celu Zgromadzenia”. TAM¯E, 89.
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PAUL, t. XI, s.235-242; Por. J.M. ROMAN, Œwiêty Wincenty à Paulo. Biografia,
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mi, w których mo¿na by im wyrz¹dziæ jak¹œ szkodê, tak w domu lub na zewn¹trz.
W zamyœle prawodawcy chodzi³o tak¿e o postawê superiora, który zawsze powinien roztropnie rezygnowaæ z takich czynnoœci sprawdzaj¹cych, w których sam
móg³by spowodowaæ szkodê w zakresie utraty dobrego imienia. Dlatego prawodawca zaleci³, by prze³o¿ony rozwa¿nie i roztropnie zbada³ ka¿d¹ w¹tpliw¹ sytuacjê,
nie podejmuj¹c dzia³añ zbytnio uprzedzaj¹cych lub œwiadcz¹cych o jego nadgorliwoœci. Tak dzia³aj¹c móg³by doprowadziæ do zaistnienia z³a, a tym samym przekreœliæ mo¿liwoœæ zastosowania odpowiedniego i skutecznego zaradczego œrodka220 .
Nale¿y tutaj odnieœæ siê do doœwiadczenia œw. Wincentego, z którego wynika³o, ¿e
pozytywny odbiór prze³o¿onego we wspólnocie, zw³aszcza w sferze zachowania
regu³ i konstytucji, by³ uwarunkowany jego osobist¹ postaw¹ i przestrzeganiem
fundamentalnego prawa Zgromadzenia Misji, ubogacaj¹cych podw³adnych dobrym
przyk³adem i jego trosk¹ o pomno¿enie duchowego i materialnego dobra konfratrów221 . St¹d w tradycji wincentyñskiej podkreœlano, ¿e superior wspólnoty, jako
kompetentny prze³o¿ony, powinien byæ pierwszy we wszystkim, zachowuj¹c sumiennie wszystkie przepisy instytutu oraz kreuj¹c porz¹dek ¿ycia i realny rozwój
wszystkich domowników222 . Konstytucyjne normy szczegó³owe okreœli³y, ¿e prawem i obowi¹zkiem superiora jest staranie siê o to, by wszyscy domownicy przyk³adali siê do zachowania regu³ i œlubów, widz¹c jego troskê o dom w wymiarze
duchowym i doczesnym, jak równie¿ rozumiej¹c go, kiedy z urzêdu stosowa³ upomnienia lub inne œrodki zaradcze223 . Wydaje siê, ¿e w przesz³oœci istotnym wsparciem dla superiora w realizacji tego zadania by³a kolejna regu³a z prawa fundamentalnego Zgromadzenia, która obligowa³a wszystkich do okazania najwiêkszego szacunku i czci Regu³om Wspólnym œw. Wincentego à Paulo, uwa¿anym za kodeks
doskona³oœci ka¿dego misjonarza224 . Chocia¿ najnowsze konstytucje wincentyñskiego instytutu nie przejê³y tego ostatniego wskazania w dos³ownym brzmieniu, to
jednak w aktualnie obowi¹zuj¹cym prawie w³asnym nie brakuje zachêt i norm wskazuj¹cych na koniecznoœæ prowadzenia ¿ycia wspólnotowego, realizowanie dzie³
apostolskich i zarz¹dzanie Zgromadzeniem Misji, wy³¹cznie w oparciu o powszechn¹
naukê Koœcio³a i specyfikê dziedzictwa wincentyñskiego225 . Analizuj¹c prawo Zgro220

„Operam dabit ut regulae et constitutiones exacte observentur, omnibus domesticis cum omni
sollicitudine invigilabit eosque ab iis quae nocere possunt domi et foris defendet in Domino, cum
preveniendo tum etiam, si quid mali acciderit, remedium adhibendo”. RSP, s.86.

221

Por. SAINT VINCENT

222

„Powinien byæ wierny w zachowaniu regu³ i troszczyæ siê, aby zachowywali je inni. Je¿eli tego
zaniedba, do ¿ycia wspólnoty zakradnie siê nieporz¹dek. Powinien byæ jak sól zachowuj¹ca potrawy przed zepsuciem i nadaj¹ca im smak”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.240.

223

Por. KiRZM, 123.1-3.

224

Por. TAM¯E, 219.

225

Chodzi zatem o wspó³czesn¹ dzia³alnoœæ apostolsk¹ cz³onków Zgromadzenia Misji i korzystanie z
daru ¿ycia wspólnego. Por. KZM, 10-27, 96-100.
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madzenia w zakresie zobowi¹zañ superiora, mo¿na siê przekonaæ, ¿e niektóre
dawne przepisy normatywne, podlegaj¹c prawu ewolucji, utraci³y swoj¹ kanoniczn¹
aktualnoœæ, jednak¿e w zakresie wincentyñskiego duchowego dziedzictwa s¹ wewnêtrznie spójne z obecnymi wskazaniami prawa w³asnego226 .
Duchowa troska wizytatora o powierzon¹ mu wspólnotê dotyczy³a równie¿
bezpoœredniego w³¹czenia siê prze³o¿onego domu w rytm zwyczajowych i regularnie odprawianych praktyk duchowych. W tradycji Zgromadzenia postulowano odprawianie kwartalnych rachunków sumienia oraz dorocznych æwiczeñ pobo¿nych.
Prawodawca zobowi¹za³ superiora do osobistego przyjmowania od konfratrów okresowego rachunku sumienia, który raz na trzy miesi¹ce nale¿a³o indywidualnie odprawiæ przed prze³o¿onym domu albo przed wyznaczon¹ przez niego osob¹, korzystaj¹c przy tym ze wzoru i sposobu przekazanego w regu³ach dla wizytatora227 . W
póŸniejszej tradycji wszyscy cz³onkowie Zgromadzenia byli zobowi¹zani do regularnego korzystania z pomocy kierownika duchowego, któremu z wielk¹ szczeroœci¹ i pobo¿noœci¹ – przynajmniej co trzeci miesi¹c, a zw³aszcza w czasie rekolekcji – powinni przedstawiaæ stan swego sumienia. Konstytucje gwarantowa³y cz³onkom wspólnoty swobodê w wyborze szafarza228 . We wspólnotach misjonarskich
dope³nieniem tej okresowej praktyki sumienia by³o cotygodniowe wyznanie swoich
win przed prze³o¿onym domu lub jego zastêpc¹ oraz innymi konfratrami. Wyznaj¹cy by³ zobligowany do pogodnego przyjêcia upomnienia i na³o¿onej pokuty oraz w
czasie wspomnianej kapitu³y win do skierowania publicznej proœby do zgromadzonych wspó³braci o upomnienie za pope³nione uchybienia. Proszeni w zgodzie z
prawd¹ sumienia powinni osobiœcie wypowiedzieæ braterskie upomnienie229 . Aktualnie obowi¹zuj¹ce prawo w³asne literalnie nie powraca do tych praktyk w Zgromadzeniu, natomiast odzwierciedla ca³¹ sferê duchowych wartoœci, które pomagaj¹
we wspólnocie podstawowej zachowaæ bratersk¹ jednoœæ, wzajemne zaufanie i
codzienn¹ osobist¹ troskê o zdobywanie w ¿yciu wspólnym koniecznych cnót230 .
Regu³y szczegó³owe powierza³y superiorowi staranie, by wszyscy odprawiaj¹cy
coroczne æwiczenia duchowne, zachowuj¹c wiernie tradycjê i praktyki Zgromadzenia dokonali religijnego aktu odnowienia misjonarskiego œlubowania231 . Wola prawodawcy odnosi³a siê wprost do okresowej renowacji œlubowania w zakresie pe³226

Œwiadcz¹ o tym przepisy dotycz¹ce postawy prze³o¿onych. Por. NPPZM, 133-137.

227

„Audiet saltem tertio quoque mense rationem conscientiae quam sibi aut si non possit alteri ad id
deputato unusquisque reddet iuxta modum qui in officio Visitatoris prescribitur”. RSP, s.86-87; Por.
RV, s.80-82.

228

Por. KiRZM, 243 § 1-2.

229

Por. TAM¯E, 245 § 1-2.

230

Por. KZM, 21-23. Istotnym elementem misjonarskiego ¿ycia wspólnego jest praktyka piêciu cnót
oraz sta³a troska o kszta³tuj¹ce j¹ wewnêtrzne wartoœci. Por. TAM¯E, 24-25.

231

„Meminerit ut in ipsis exercitiis spiritualibus, quae quisque singulis annis faciet, omnes vota renovent praemissis iis quae fieri solent”. RSP, s.87.
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niejszej realizacji rad ewangelicznych oraz z³o¿onego œlubu wytrwania232 . Na pocz¹tku postulowano, by cz³onkowie wspólnoty sk³adali wy³¹cznie œlub wytrwania w
Zgromadzeniu i przyrzeczenie praktykowania ubóstwa, czystoœci i pos³uszeñstwa.
Nale¿y dodaæ, ¿e œlub wytrwania integralnie warunkowa³ dochowanie wiernoœci w
realizacji wincentyñskiego apostolstwa, jak równie¿ dozgonne ¿ycie i codzienne
pos³ugiwanie we wspólnocie instytutu233 , zw³aszcza przy podejmowaniu siê dzie³
wskazanych przez prze³o¿onych. Konstytucje z 1954 roku okreœli³y podwójn¹ obietnicê wypowiadan¹ Bogu, a mianowicie wi¹za³a siê ona ze sta³ym i dozgonnym
wytrwaniem w Zgromadzeniu i zachowaniem permanentnej dyspozycyjnoœci do pracy
nad zbawieniem ubogich mieszkañców wsi234 . W Zgromadzeniu Misji, we wszystkich okresach kszta³towania siê i pog³êbiania tradycji wincentyñskiej, podejmowano troskê o nale¿yt¹ realizacjê œlubu wytrwania. Nie pominê³y tego istotnego elementu równie¿ ostatnie konstytucje akcentuj¹c, ¿e cz³onkowie wincentyñskiej wspólnoty dla skuteczniejszego i pewniejszego realizowania celu instytutu sk³adaj¹ œluby wytrwania oraz czystoœci, ubóstwa i pos³uszeñstwa. Na mocy tego œlubu wszyscy zobowi¹zuj¹ siê przez ca³e ¿ycie spe³niaæ zadania wyznaczone przez prze³o¿onych, zgodnie z uprawnieniami prawa w³asnego235 . Dla pe³nego obrazu nale¿y
dopowiedzieæ, ¿e w formule bezpoœredniej i deklaratywnej œlubowania w Zgromadzeniu Misji, œlub wytrwania zosta³ umieszczony jako pierwszy, natomiast radê
ewangelicznej czystoœci, ubóstwa i pos³uszeñstwa œlubowano ze wzglêdu na z³o¿ony œlub wytrwania i dlatego spe³niaj¹ one rolê wspieraj¹c¹ wspó³braci w codziennej realizacji tego œlubu. Natomiast formu³a tradycyjna na pierwszym miejscu eksponuje rady ewangeliczne, zaœ œlub wytrwania traktuje jako akt dodatkowy236 , istotny dla zachowania praktyk i zwyczajów Zgromadzenia Misji237 .
Prawodawca zobowi¹za³ superiora domu do odpowiedzialnoœci za sta³¹ duchow¹ formacjê swoich podw³adnych, dlatego prawnie zleci³ mu jej zorganizowanie.
232

Przez wiele lat trwa³y w Zgromadzeniu œciera³y siê ró¿ne pogl¹dy dotycz¹ce œlubów œwiêtych.
Wincenty podj¹³ decyzjê, aby zwróciæ siê w tej sprawie do Stolicy Apostolskiej, która pozytywnie
odnios³a siê do misjonarskiej propozycji. Papie¿ Aleksander VII wyda³ 22 wrzeœnia 1655 r. breve Ex
commissa nobis ostatecznie zatwierdzaj¹ce œluby w wincentyñskim instytucie. W dniu 25 stycznia
1656 roku konfratrzy Zgromadzenia z³o¿yli lub odnowili œluby uznane przez autorytet Koœcio³a. Por.
SAINT VINCENT DE PAUL, t. I, s.551. 580; Por. J.M. ROMAN, Œwiêty Wincenty à Paulo. Biografia, s.363388.

233

Por. SAINT VINCENT

234

Por. KiRZM, 189.1-2. Pozosta³e normy szczegó³owe dopowiadaj¹, ¿e chocia¿ œlub wytrwania misjonarze spe³niaj¹ przede wszystkim przez g³oszenie misji, to jednak pozosta³e dzie³a apostolskie
stanowi¹ niejako dope³nienie misji. Chodzi³o o pracê wzglêdem kandydatów do kap³añstwa i
duchownych, jak równie¿ kszta³cenie i wychowanie m³odzie¿y. Ostatecznie podsumowano, ¿e œlub
wytrwania w Zgromadzeniu Misji spe³nia siê wtedy, gdy pos³usznie realizuje siê wolê prze³o¿onych,
a zw³aszcza g³oszenie misji. Por. TAM¯E, 192.

235

Por. KZM, 3 § 3, 39.

236

Por. TAM¯E, 58 § 2 a, b, c.

237

Por. KiRZM, 188-192.
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Na tej podstawie regu³y szczegó³owe poleci³y, aby superior osobiœcie lub osoba
przez niego wskazana, w ka¿dy pi¹tek we wspólnocie wyg³osi³ zachêtê lub zorganizowa³ konferencjê. Rozwa¿anie szczegó³owe nale¿a³o poœwiêciæ przestrzeganiu
wszystkich regu³ b¹dŸ jednej z nich, mi³oœci braterskiej, cnocie cierpliwoœci, pokory, umartwienia, a tak¿e zdobywaniu innych cnót, zw³aszcza pos³uszeñstwa i prostoty238 . Zalecana przez Wincentego praktyka wesz³a z powodzeniem na sta³e do
programu ¿ycia wspólnotowego Zgromadzenia. Obowi¹zek jej kontynuacji nak³ada³y tak¿e przedostatnie konstytucje, zobowi¹zuj¹c ju¿ nie samego superiora do organizowania konferencji, lecz wszystkich misjonarzy do uwa¿nego i pobo¿nego
uczestniczenia w cotygodniowych konferencjach duchowych. Zmodyfikowano wprawdzie ich zakres tematyczny, jednak¿e wskazano, by najczêœciej dotyczy³y wyrzeczenia siê w³asnej woli i w³asnego s¹du, praktyki poddawania siê woli Bo¿ej, jednoœci braterskiej, gorliwoœci o zdobycie w³asnej doskona³oœci i pe³niejszego postêpu
w innych cnotach, a zw³aszcza w prostocie, ³agodnoœci, pokorze, umartwieniu i
gorliwoœci o zbawienie dusz, które integralnie stanowi¹ o duchu Zgromadzenia239 .
Wspó³czesne normy fundamentalnego prawa w³asnego z determinacj¹ odnosz¹ siê
do poprzednich wskazañ i akceptuj¹ je w ca³ej rozci¹g³oœci. ¯ycie wspólne o¿ywione mi³oœci¹ bratersk¹ i praktyk¹ piêciu cnót staje siê równie¿ dzisiaj koniecznym
zapleczem do dynamicznego apostolstwa oraz tworzenia w domu wzajemnych relacji sprzyjaj¹cych jednoœci ducha, wspó³odpowiedzialnoœci, postawy czynnego
pos³uszeñstwa, dialogu, przezwyciê¿aniu trudnoœci, zauwa¿aniu faktycznych potrzeb wspó³braci, braterskiemu upomnieniu po³¹czonemu z darem przebaczenia,
animowaniu czasu modlitwy konfratrów i innych wspólnotowych spotkañ, istotnych
dla ich duchowego i materialnego wspó³istnienia oraz rozwoju240 . Obecne normy
w³asne szczegó³owe wyznaczaj¹ kszta³t codziennego ¿ycia misjonarzy w zakresie
ich modlitwy osobistej i wspólnotowej, regularnych konferencji i corocznych æwiczeñ duchowych w taki sposób, by w domu stworzyæ najkorzystniejsze warunki dla
rozwoju dobra wspólnego, natury cz³owieka i uszlachetnienia osobowoœci ka¿dego
konfratra241 .
238

„Singulis diebus Veneris exhortationem aut conferentiam faciet ipse vel alius ad id deputatus in
quibus aget de observatione regularum in genere vel de aliqua illarum in specie. Item de charitate
fraterna, de patientia, humilitate et mortificatione aliisque virtutibus maxime de obedientia et
simplicitate”. RSP, s.87.

239

Por. KiRZM, 244; Por. RWZM, II, 13.

240

Por. KZM, 24-25. Nale¿y przypomnieæ tutaj obowi¹zek superiora i wspólnoty lokalnej, obliguj¹cy
ich do opracowania programu wspólnoty, w którym szczególne miejsce zajmuje: dzia³alnoœæ apostolska cz³onków, modlitwa, korzystanie z dóbr materialnych, postawa w miejscu pracy, sta³e elementy formacji ci¹g³ej, terminy wspólnych spotkañ roboczych, czas odpoczynku i rekreacji, studium
oraz aktualny porz¹dek dnia. Por. SZM, 16.

241

Por. NPPZM, 92. Z norm Prowincji Polskiej warto wydobyæ interesuj¹c¹ motywacjê, uzasadniaj¹c¹
trud formacyjny w zakresie zdobywania cnót wincentyñskich. Prawodawca wyra¿a przede wszystkim
swoje przekonanie, ¿e ten proces pozwoli na podjêcie twórczego dialogu w Zgromadzeniu, poszanowania godnoœci osoby ludzkiej oraz sta³ej wewnêtrznej przemiany cz³onków wspólnoty. Temu
powinna s³u¿yæ: godzinna modlitwa codzienna, modlitwa liturgiczna rano i wieczorem, rachunki
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Superior, zdaniem prawodawcy, wiernie czerpi¹c z tego duchowego Ÿród³a,
powinien okazywaæ swoim podw³adnym postawê chrzeœcijañskiego mi³osierdzia,
która zobowi¹zywa³a go do czêstego podejmowania z nimi dialogu, dotycz¹cego
ich potrzeb doczesnych i duchowych. Prze³o¿ony równie¿ powinien inicjowaæ rozmowy, zw³aszcza z tymi wspó³braæmi, o których wiedzia³, ¿e byli nêkani jak¹œ
pokus¹, aby szybko i skutecznie wyœwiadczyæ im pomoc, dzia³aj¹c osobiœcie lub
za poœrednictwem innej osoby. Adresatami jego troski powinni byæ równie¿ bracia
wspó³pracownicy, zw³aszcza kiedy chodzi³o o zdobycie przez nich wykszta³cenia,
warunkuj¹cego œwiadome zachowanie przez nich tajemnicy i prawd wiary oraz uzdalniaj¹cego ich do przekazywania ubogim nauki Ewangelii. Bracia koadiutorzy, wol¹
prawodawcy, mogli to czyniæ tylko w zakresie ustalonym przez superiora i w czasie
przez niego wyznaczonym 242 . Z prezentowanych regu³ szczegó³owych wynika, ¿e
œw. Wincentemu zale¿a³o na wypracowaniu w domu Zgromadzenia poprawnych
relacji miêdzy prze³o¿onymi a podw³adnymi, odpowiedzialnym kierowaniu wspó³braæmi, zauwa¿eniem ich potrzeb duchowych i doczesnych, jak równie¿ na œwiadczeniu ojcowskiej i braterskiej pomocy. Wyj¹tkowym Ÿród³em, warunkuj¹cym zdobycie koniecznej wra¿liwoœci ewangelicznej przez cz³onków wspólnoty by³a postawa radykalnego naœladowania Chrystusa, korzystanie z Jego wzoru troski o potrzebuj¹cych i pe³niejsze nabycie Jego ducha243 , co zosta³o potwierdzone równie¿ w
najnowszym prawie Zgromadzenia244 . Tradycja misjonarska, praktycznie na ka¿dym etapie rozwoju instytutu, stanowczo zobowi¹zywa³a prze³o¿onych domów do
odpowiedzialnej troski o codzienne potrzeby materialne i duchowe swoich podw³adnych, sta³y duchowy rozwój, ich formacjê ascetyczn¹ i intelektualn¹, uzdalniaj¹c¹
do bardziej œwiadomego i osobistego prze¿ywania tajemnicy wiary, jak równie¿
religijnego aposto³owania245 . Spraw¹ istotn¹ pozosta³a nadal kwestia specjalistyczsumienia i modlitwa o powo³ania, modlitwa za zmar³ych, comiesiêczne konferencje domowe z
zakresu ¿ycia wewnêtrznego i powo³ania misjonarskiego, corocznych piêciodniowych rekolekcji,
comiesiêcznych dni skupienia, utrwalania praktyki nawiedzenia Najœwiêtszego Sakramentu i modlitwy ró¿añcowej, praktyk pokutnych i innych. Por. TAM¯E, 76-87; Por. KiRZM, 239-240 § 1-2.
242

„Crebro et magna charitatis significatione subditos alloquetur de eorum tum corporis tum maxime
animae necessitatibus, maxime quos aliqua tentatione pulsari intelliget, quorum sublevationi
quam citius incumbet sive per se sive per alium. Curabit etiam instrui Coadiutores Laicos ut misteria
fidei probe teneant et de eis pauperes quando et quomodo ipse iudicaverit informare possint”. RSP,
s.87.

243

Por. RWZM, I, 3; Por. SAINT VINCENT

244

Por. KZM, 5; „Duch wiêc Zgromadzenia obejmuje najg³êbsze usposobienie duchowe Chrystusa,
które za³o¿yciel od samego pocz¹tku zaleca³ cz³onkom Zgromadzenia: mi³oœæ i czeœæ wobec Boga
Ojca, wspó³czuj¹ca i czynn¹ mi³oœæ wobec ubogich, otwartoœæ na dzia³anie Bo¿ej Opatrznoœci”.
T AM ¯E, 6. Równie¿ w relacje prze³o¿onych z podw³adnymi powinny zmierzaæ do budowania w
Chrystusie braterskiej wspólnoty, która odpowiedzialnie szuka Boga i kocha go nade wszystko. Takie
dzia³anie, zdaniem prawodawcy, jest gwarancj¹ sta³ego rozwoju duchowego cz³onków wspólnot
podstawowych. Por. NPPZM, 135.

245

„Prawem i obowi¹zkiem superiora jest troszczyæ siê o swych konfratrów tak w sprawach duchowych
jak i doczesnych i to z wielk¹ pokor¹ i mi³oœci¹”. KiRZM, 123.2. Nieco wczeœniej prawodawca
zaleci³, by urz¹d superiora powierzaæ kap³anom posiadaj¹cym zdolnoœæ kierowania osobami duchownymi. Por. TAM¯E, 122.

DE

PAUL, t. XII, s.130.
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nego wykszta³cenia braci wspó³pracowników oraz ich bezpoœredniego zaanga¿owania w ¿ycie wspólnoty i wspó³dzia³anie z kap³anami w g³oszeniu Ewangelii246 .
Równie¿ obecnie prawo w³asne Zgromadzenia Misji czyni superiora odpowiedzialnym za formacjê braci w czasie ich studiów, a nastêpnie dostrzegaj¹c ich osobiste
uzdolnienia i stopieñ fachowego przygotowania, powierza braciom katechizacjê,
przygotowanie liturgii, pracê w kancelariach parafialnych i inne zawodowe funkcje247 . W realizacji dzia³añ apostolskich Zgromadzenia istnieje tak¿e mo¿liwoœæ
przygotowania braci do liturgicznego pos³ugiwania tajemnicy Eucharystii, zw³aszcza w zakresie pe³nienia przez nich funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii œwiêtej248 , co niew¹tpliwie wspó³czeœnie stwarza okazjê do poszerzenia p³aszczyzny
bezpoœredniego zaanga¿owania siê braci w organizacjê i czêœciow¹ realizacjê wincentyñskiego apostolstwa wobec ubogich i chorych.
Duchowy wymiar troski superiora o cz³onków swego domu to tak¿e jego prawne kompetencje w zakresie ich upominania, karcenia, nak³adania pokut i akceptowania praktyk pokutnych wyznaczanych indywidualnie przez wspó³braci. W tej materii
prawodawca poleci³ prze³o¿onemu wspólnoty, aby wyznaczaj¹c pokutê zawsze liczy³ siê z charakterem poszczególnych konfratrów i mia³ na wzglêdzie pozytywne
oddzia³ywanie na innych cz³onków wspólnoty. Podejmuj¹c czynnoœæ wymierzania
kary powinien zasadniczo kierowaæ siê rozs¹dkiem, albo zawsze dzia³aæ w duchu
mi³osierdzia, ³agodnoœci, czasem wzbudzaj¹c zawstydzenie i wprowadzaj¹c element strachu. Za publiczne uchybienie powinien na³o¿yæ publiczn¹ pokutê, zachowuj¹c jednak w tajemnicy to, co nie przyczyni³oby siê do zbudowania innych. Prawodawca upowa¿ni³ superiora do udzielania spowiednikom lub innym kap³anom
swoich uprawnieñ w zakresie zatwierdzania pokut, które poszczególni konfratrzy
chcieli sobie na³o¿yæ dla wiêkszego po¿ytku duchowego. Superior mia³ obowi¹zek
zachowania racjonalnego i roztropnego dzia³ania w kwestii udzielania indywidualnych zezwoleñ na podjêcie postu i innych praktyk pokutnych. Powinien równie¿
troszczyæ siê o wypracowanie we wspólnocie pe³niejszej œwiadomoœci u wspó³braci, obiektywnie oceniaj¹cych konfratrów podejmuj¹cych praktyki pokutne. Dlatego
246

Prawodawca akcentowa³ potrzebê fachowego przygotowania braci do pe³nienia konkretnych funkcji
pomocnych i s³u¿ebnych we wspólnocie oraz nabycie przez nich wewnêtrznego przekonania o
integralnoœci ich s³u¿by z kap³añskim pos³ugiwaniem kap³anów Zgromadzenia. Por. KiRZM, 216 §
2 – 217; Por. SZM, 48.

247

Por. NPPZM, 48 – 49.

248

Por. Instrukcja o niektórych kwestiach dotycz¹cych wspó³pracy wiernych œwieckich w ministerialnej
pos³udze kap³anów z dnia 15 sierpnia 1997 r., w: L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 12(208)1998,
s.30-40; Por. E. GÓRECKI, Koœcielny porz¹dek prawny w s³u¿bie Eucharystii. Refleksje teologicznoprawne, w: Wroc³awski Przegl¹d Teologiczny 5(1997) nr 1, s.71-84; Por. W. WENZ, „Ró¿norodnoœæ
pos³ugiwania” wiernych œwieckich w pos³annictwie Koœcio³a partykularnego w myœl Instrukcji Stolicy Apostolskiej z 15 VIII 1997 r., w: Wroc³awski Przegl¹d Teologiczny 7(1999) nr 1, s.175-187. Braci
zakonnych, którym biskup mo¿e obni¿yæ wiek do lat 30 przy udzielaniu tej pos³ugi, obejmuj¹ te
same postanowienia, które odnosz¹ siê do œwieckich szafarzy. Por. M. PASTUSZKO, Najœwiêtsza Eucharystia wed³ug Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Paw³a II, s.125-126.
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nie nale¿y oceniaæ jako niezdrowy indywidualizm postawy, kiedy ktoœ bêdzie poœci³
nawet kilka razy, a w tym czasie inni nie bêd¹ tego czyniæ, o ile we wspólnocie nie
zostanie wprowadzony regularny zwyczaj zachowania postu, o którym nic nie mówi¹ konstytucje249 . Pierwsze prawo fundamentalne Zgromadzenia z racji zajêæ misjonarskich nie obci¹¿a³o dodatkowymi umartwieniami cia³a i surowoœci¹ ¿ycia,
lecz wskazywa³o na tradycyjne formy zachowania tradycyjnych postów i praktyk
pokutnych, szczególnie dla uczczenia Mêki i Œmierci Zbawiciela250 . Tradycja Zgromadzenia Misji nigdy nie przekreœla³a mo¿liwoœci podjêcia dodatkowych praktyk
pokutnych, lecz mog³o siê to dokonywaæ po uzyskaniu zgody prze³o¿onego domu
lub kierownika duchowego. Do uszanowania tej pierwotnej procedury prawnej w
¿yciu wewnêtrznym poszczególnych cz³onków instytutu obligatoryjnie zobowi¹zywa³y jeszcze Konstytucje z 1954 roku251 . Natomiast w kwestii karcenia, upominania, nak³adania kar zachowywano przepisy prawa powszechnego, odwo³uj¹c siê do
uprawnieñ w³adzy zwyczajnej, jak¹ superior domu posiada³ z racji pe³nionego urzêdu252 . Nale¿y podkreœliæ, ¿e wszelkie sprawy konfliktowe, nawet drobne nieporozumienia, najgodniej rozwi¹zuje siê przez podjêcie dialogu, który pomaga sprawuj¹cym w³adzê skuteczniej funkcjonowaæ i zarówno wspólnocie jak i poszczególnym
wspó³braciom przyznaje wspó³odpowiedzialnoœæ za harmoniê ¿ycia253 . Dlatego w
prawie fundamentalnym Zgromadzenia zobowi¹zano wszystkich misjonarzy do wielkiej troski i starañ o stworzenie warunków sprzyjaj¹cych braterskim rozmowom,
przezwyciê¿ania trudnoœci ¿ycia wspólnotowego, jak równie¿ podjêcia z delikatnoœci¹ praktyki upomnienia braterskiego, po³¹czonego z darem przebaczenia254 .
Wprawdzie trud twórczego dialogu wymaga wspólnego wysi³ku, dynamicznego zaanga¿owania, ale najczêœciej nagradza cz³onków instytutu osi¹gniêciem pe³niejszej jednoœci i wzajemnej akceptacji, co nie jest bez znaczenia w realizacji ewan-

249

„In correctionibus et paenitentiis iniungendis rationem habebit dispositionis personarum et aedificationis aliorum. Correctiones (nisi secus dictet prudentia) faciet 1 – in charitate et lenitate, 2 – in
charitate sed confusionem iniiciendo, 3 – eidem charitati timorem adiiciendo. Pro publicis defectibus publicas paenitentias imponet, ea tamen non declarando, quae male aedificare alios possent. Delegare poterit confessario vel aliis vices suas ut eas poenitentias approbent vel improbent
quas ad maiorem sui spiritus profectum assumere quisque volet. Cavebit ne in danda facultate
ieiunandi sicut et in aliis poenitentiis concedendis mensuram rectae rationis et discretionis excedat, dabitque operam, ut omnes intelligant ad singularitatem non pertinere si quis ieiunet aliquoties aliis non ieiunantibus, dumodo ordinaria consuetudo ieiunandi, quae iuxta constitutiones
non sit, non introducatur”. RSP, s.87-88.

250

Por. RWZM, X, 16.

251

Por. KiRZM, 247 § 2. Takie by³o pierwotne zobowi¹zanie: „Nikt jednak nie podejmie ¿adnych
umartwieñ nie poradziwszy siê najpierw prze³o¿onego czy kierownika duchowego, chyba, ¿e zosta³y
nakazane podczas spowiedzi”. RWZM, X, 15.

252

Por. KiRZM, 124 § 1; Por. KZM, 131.

253

Por. E. GAMBARI, ¯ycie zakonne po Soborze Watykañskim II, s.612.

254

Por. KZM, 24.3-4.
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gelicznego modelu sprawowania w³adzy w Zgromadzeniu Misji, tak w wymiarze
wewnêtrznym jak i zewnêtrznym255 .
Starania prze³o¿onego lokalnego powinny siê równie¿ zogniskowaæ na osi¹gniêciu spójnoœci ludzkiej wœród kap³anów i braci domu. Prawodawca poleci³, aby
superior stara³ siê szczególnie o zachowanie wœród wspó³braci jednoœci i jednomyœlnoœci, natychmiast uœmierzaj¹c powstaj¹c¹ miêdzy konfratrami sprzeczkê czy
nieporozumienie. Osi¹gniêciu atmosfery braterstwa i jednoœci misjonarskiej mia³a
te¿ sprzyjaæ praktyka wzajemnego wsparcia, towarzyszenia przez wybranych kap³anów braciom wspó³pracownikom w ich codziennych funkcjach domowych256 . By³
to na pewno jeden z elementów wincentyñskiej formacji koadiutorów, którzy we
wspólnocie zwykle podejmowali pos³ugê ewangelicznej Marty257 , wchodz¹c na przestrzeni historycznego rozwoju wincentyñskiej to¿samoœci w ró¿ne dziedziny apostolskiej pracy258 .
Regu³y szczegó³owe z Rêkopisu Sarzana, zgodnie z ówczesnym duchem i
praktyk¹ ¿ycia zakonnego, zobowi¹zywa³y superiora do dokonywania starannej
kontroli wszystkich pism i listów przesy³anych do cz³onków wspólnoty podstawowej i przez nich wysy³anych. Superior móg³ to czyniæ osobiœcie lub wyznaczyæ do
tego zadania osobê godn¹, roztropn¹ i budz¹c¹ zaufanie. Prawodawca dosyæ szczegó³owo wskaza³ na kompetencje osoby przeprowadzaj¹cej wewnêtrzn¹ ingerencjê,
pozwalaj¹c jej na przekazanie lub zatrzymanie listu, zgodnie z ocen¹ swego sumienia, jak równie¿ zobowi¹za³ j¹ do komunikowania siê w tej sprawie z prze³o¿onym domu, jeœli okolicznoœci by³y bardzo wa¿ne i wymaga³y przekazania mu informacji. Superior lub osoba wyznaczona powinien zatroszczyæ siê o to, by sporz¹dzane pisma dotyczy³y spraw istotnych. Nie powinien zezwalaæ na przekazywanie
w listach informacji o kwestiach b³ahych lub mog¹cych komuœ wyrz¹dziæ jak¹œ
szkodê. Prze³o¿ony nie móg³ tak¿e zezwoliæ na u¿ywanie urzêdowej pieczêci, bez
wczeœniejszego pe³nomocnictwa od wizytatora. Superior powinien równie¿ zadbaæ

255

Por. TAM¯E, 96 – 98; Por. NPPZM, 133 – 137.

256

„Diligentissime curabit, ut unio et conformitas mutua domi conservetur et si quae sit inter domesticos rixa, statim dirimatur. Tam ipse quam alii sacerdotes qui ei videbuntur iuxta consuetudinem
Congregationis aliquando intra annum officium vel officia eorum etiam coadiutorum qui domi
inserviunt ad tempus aliquod obibunt”. RSP, s.88.

257

„Obowi¹zkiem braci jest pomagaæ ksiê¿om we wszystkich /ich/ zajêciach, pe³ni¹c urz¹d Marty
wed³ug polecenia prze³o¿onego i wspó³pracuj¹c z nimi przez swoje modlitwy, ³zy, umartwienia i
dobry przyk³ad”. RWZM, I, 2. Obowi¹zkiem braci pomocników, wed³ug konstytucji z 1954 r. jest
pomagaæ ksiê¿om we wszystkich ich pos³ugach zgodnie z wol¹ prze³o¿onych i ich statusem w
instytucie. Por. KiRZM, 3, 211-217. Ostatnie konstytucje okreœli³y koadiutorów jako œwieckich braci
wspó³pracowników. Por. KZM, 4.

258

Bezpoœrednio zale¿a³o to od dzie³a formacji i planów wspólnotowych. Prawo w³asne wskazywa³o na
szerokie spektrum mo¿liwoœci aposto³owania braci, od prostych czynnoœci, a¿ po czynny udzia³ w
¿yciu gospodarczym, katechetycznym, liturgicznym, a nawet pe³nienie pos³ugi diakona sta³ego.
Por. KZM, 91 – 92; Por. SZM, 48; Por. NPPZM, 47 – 49.
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o zachowanie innych przepisów, które w instytucie dotyczy³y sposobu pisania259
oraz utrzymywania prywatnej korespondencji, swobodnego kierowania pism urzêdowych, zw³aszcza do prze³o¿onych Zgromadzenia Misji w sprawach odnosz¹cych siê bezpoœrednio do wa¿nych okolicznoœci oraz zachowania dyscypliny kanonicznej we wzajemnych relacjach, m. in. dotycz¹cych sprawowania w³adzy260 .
Przyjête w tych regu³ach wskazania dotycz¹ce pism i korespondencji praktycznie
zosta³y przejête jeszcze przez konstytucje Zgromadzenia Misji z 1954 roku, umieszczaj¹c je nie w kanonicznych uprawnieniach superiora domu, lecz w rozdziale o
obowi¹zkach wszystkich konfratrów261 . W ówczesnych regu³ach fundamentalnych
zapisano tak¿e prawo do utrzymywania swobodnej i nie podlegaj¹cej ¿adnej kontroli korespondencji ze Stolic¹ Apostolsk¹ i jej urzêdami oraz prze³o¿onymi Zgromadzenia, a wiêc genera³em, wizytatorem i nieobecnym w domu superiorem262 .
Najnowsze prawo w³asne Zgromadzenia Misji odnios³o siê do tej sprawy poœrednio,
wskazuj¹c na wzajemne relacje miêdzy prze³o¿onym a cz³onkami domu, w których
nie powinno siê eksponowaæ prawnych œrodków nadzoru i kontroli, bezpoœredniej
ingerencji superiora oraz wspólnoty w wewnêtrzne sprawy poszczególnych konfratrów, jak równie¿ ich relacji ze œwiatem. Dlatego prawo fundamentalne zobowi¹zuje
z motywów nadprzyrodzonych do tworzenia wzajemnej jednoœci, której celem jest
realizacja misji, z³o¿enie wiarygodnego œwiadectwa, braterski sposób ¿ycia, wszechstronny rozwój osoby i wspólnoty. W takich okolicznoœciach koniecznie nale¿y
zachowaæ w³aœciwy szacunek dla prywatnego ¿ycia cz³onków wspólnoty, przyczyniaj¹c siê do rozwoju wartoœci osobowych poszczególnych cz³onków domowej
wspólnoty263 . W sytuacjach trudnych i niew³aœciwych, niepokoj¹cych superiora i
innych cz³onków wspólnoty, mo¿na skorzystaæ z delikatnoœci¹ z braterskiej rozmowy, a nawet z kanonicznego upomnienia, zwa¿aj¹c jednak na opinie i indywidualne potrzeby ka¿dego konfratra. Podjêta inicjatywa powinna prowadziæ do celowe-

259

„Accurate videbit scripta et literas omnes quae scribentur ad domesticos et quas ipsi ad alios
scribent, aut aliquem virum fidelem et discretum ad id constituet, qui eas lectas reddat aut retineat
prout in Domino expedire sibi videbitur, sibique referat si quid tanti momenti sit et curabit ut si quid
praecedendum sit id fiat, res autem vanas aut quae aliqua ratione offendere possent neminem
scribere permittet nec sigillum quemquam habere sinet absque Visitatoris facultate caeteraque
observari faciet, quae in regulis de forma scribendi praescripta sunt”. RSP, s.88-89.

260

Por. RWZM, V, 11; Por. KiRZM, 230 § 1.

261

Norma zachowa³a takie brzmienie: „Nikt nie mo¿e wysy³aæ lub otwieraæ listów bez pozwolenia
prze³o¿onego; listy zaœ napisane oddaje ka¿dy otwarte prze³o¿onemu, aby je albo wys³a³ albo
zatrzyma³ wed³ug swego uznania”. T AM¯E, 230 § 1; Por. RWZM, V, 11. Powy¿sza praktyka by³a
realizowana z niewielkimi modyfikacjami jeszcze w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych
XX w., równie¿ innych zgromadzeniach zakonnych.

262

„Wszyscy natomiast mog¹ wysy³aæ listy bez jakiejkolwiek kontroli do Stolicy Œwiêtej i jej legata w
danym pañstwie, do naszych prze³o¿onych wy¿szych i do nieobecnego przypadkiem superiora
domu; mog¹ te¿ otrzymywaæ listy równie¿ nie podlegaj¹ce kontroli od wszystkich wymienionych
osób”. KiRZM, 230 § 2.

263

Por. KZM, 21 § 1-2 – 22; Por. KPK,

KAN.

602.
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go przezwyciê¿enia zbyt indywidualnego stylu ¿ycia i z tym zwi¹zanych aktualnych trudnoœci264 . Prawodawca, szanuj¹c prawo ka¿dego cz³onka wspólnoty do
prywatnoœci, nie zabrania do korzystania ze œrodków przekazywania swoich spraw,
myœli i pogl¹dów, lecz przy tym odpowiedzialnie zobowi¹zuje konfratrów do koniecznego rozeznania i unikania takich okolicznoœci, które mog¹ przynieœæ szkodê
ich w³asnemu powo³aniu i z³o¿onym œlubom265 . Dlatego prawodawca instytutu zobowi¹za³ ka¿dego do troski o postawê odpowiedzialnoœci za siebie i uszanowania
tego, co jest najbardziej wewnêtrzn¹ i osobist¹ sfer¹ myœli, ¿ycia i dzia³ania ka¿dego konfratra, wzywaj¹c wszystkich do czêstej refleksji, na ile jego ¿ycie i praca
rozwija wspólnotê266 .
Ostatni¹ regu³¹ w tej czêœci by³o zalecenie, aby superior domu czuwa³ i nad
tym, by w jego domu nie przechowywano ¿adnej broni, chyba ¿e koniecznie wymagaj¹ tego okolicznoœci miejsca i czasu. W tej wspólnocie misjonarskiej nie powinno
byæ tak¿e ¿adnych instrumentów muzycznych, z wyj¹tkiem organów, zw³aszcza
przenoœnych (m. in. manikordu) i innych instrumentów przyczyniaj¹cych siê do
poznania gry na organach. Superior nie móg³ te¿ w swej wspólnocie wprowadzaæ
nowych form rozrywek267 . Tradycja wincentyñska by³a w tej materii wymagaj¹ca,
czerpi¹c z ustaleñ œw. Wincentego à Paulo odnoœnie stylu ¿ycia, wzajemnych
relacji i form radosnego spêdzania czasu wy³¹cznie we wspólnocie, zw³aszcza podczas rekreacji268 . Pierwotne wskazania zosta³y przejête jeszcze przez przedostatnie konstytucje269 . Najnowsze prawo w³asne Zgromadzenia Misji nie podaje szczegó³owych obligacji kanonicznych w tej materii, natomiast mo¿emy odnieœæ do tej
sprawy znajduj¹ce siê w tym zbiorze ogólne wskazania, stanowi¹ce dobr¹ gwarancjê dla pe³niejszego i wszechstronnego rozwoju osobistych uzdolnieñ poszczególnych cz³onków wincentyñskiej wspólnoty, które zosta³y okreœlone jako pozytywne
zadatki z³o¿one przez Stwórcê w naturze ka¿dego cz³owieka270 . Temu powinna
s³u¿yæ tak¿e realizacja zalecenia prawodawcy, by superior wspólnie z konfratrami
264

Por. KZM, 24. 2-3; Por. SZM, 14 § 2; Por. KPK,

265

Por. KPK, KAN. 666; Tej sprawy dotyczy³y tak¿e niektóre wskazania Wincentego na temat wzajemnych relacji cz³onków instytutu z ludŸmi obcymi. Por. RWZM, IX, 1-16.

KAN.

619.

266

Por. NPPZM, 92 – 93.

267

„Nulla Domi erunt arma nisi necessitas loci et temporis id requirat aut instrumenta musica nisi
organa maxime portabilia et manichordia et similia quae ad organizationem addiscendam conducunt nec ullae novae recreationes introducentur”. RSP, s.89.

268

Poza czasem rekreacji obowi¹zywa³o milczenie, a w codziennych rozmowach i rekreacjach nale¿a³o ³¹czyæ powœci¹gliwoœæ z weso³oœci¹, po¿ytek z przyjemnoœci¹, a w rozmowach mo¿na by³o
poruszaæ te tematy, które s³u¿y³y pog³êbieniu pobo¿noœci i wiedzy koniecznej misjonarzom. Por.
RWZM, VIII, 4, 7.

269

Por. KiRZM, 222 § 1.

270

Normy konstytucyjne, statutowe i prowincjalne dotycz¹ okresu formacji, duchowego rozwoju, ¿ycia
wspólnotowego i zapewnienia œrodków materialnych do skutecznej realizacji podjêtych prac i
apostolatów. Por. m.in. KZM, 13, 22 – 23, 24.4, 27, 86, 89, 154 § 2; Por. SZM, 16; Por. NPPZM, 95,
97.
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u³o¿y³ program wspólny domu, bior¹c pod uwagê charakter i autentyczne potrzeby
wspólnoty271 .
Wincentyñska troska superiora o cz³onków wspólnoty podstawowej obejmowa³a równie¿ kandydatów przygotowuj¹cych siê do przyjêcia œwiêceñ kap³añskich.
W wielu wyznaczonych domach instytutu przyjêci do Zgromadzenia Misji kandydaci sposobili siê do kap³añstwa, a superior jako ich bezpoœredni prze³o¿ony, odpowiada³ tak¿e i za ten rodzaj formacji, opisany przez prawodawcê w kilkunastu regu³ach prezentowanego zbioru272 . Dok³adniejsza analiza porównawcza pozwoli odpowiedzieæ, na ile ówczesna dyscyplina formacyjna ukierunkowa³a rozwój póŸniejszych dokumentów prawa w³asnego instytutu wincentyñskiego w tej dziedzinie.
Kandydata, który by³ cz³onkiem wspólnoty misjonarskiej, superior móg³ skierowaæ na studia tylko wtedy, gdy uzyska³ on wczeœniej zlecenie od prze³o¿onego
prowincji i jego zgodê na rozpoczêcie nauki w studium w³asnym lub na innym wydziale teologicznym. Superior zosta³ równie¿ zobowi¹zany do odbycia urzêdowej
rozmowy z wizytatorem, w czasie której powinien wyjawiæ swoj¹ wiedzê, spostrze¿enia i ocenê odnoœnie poszczególnych kandydatów, sformu³owan¹ po starannym
rozwa¿eniu zaobserwowanych okolicznoœci i przeprowadzeniu w swoim czasie
egzaminów273 . Od samego pocz¹tku sprawa formacji kandydatów Zgromadzenia
do kap³añstwa le¿a³a w gestii wizytatora, a superior pe³ni³ obowi¹zki prze³o¿onego,
bezpoœrednio odpowiadaj¹cego za realizacjê szczegó³ów tego planu. W tradycji
Zgromadzenia ka¿da prowincja stara³a siê o erygowanie swego w³asnego domu
studiów, tak by misjonarscy klerycy mogli nale¿ycie oddawaæ siê studiom filozofii i
teologii, a superior tego domu, w którym dzia³a³o seminarium Zgromadzenia, by³
równoczeœnie jego rektorem, a wiêc odpowiedzialnym za ich formacjê wspólnotow¹, duchow¹, intelektualn¹ i pastoraln¹, zaœ wizytator – mianuj¹c profesorów troskliwie dopomaga³ klerykom odbywaj¹cym studia w pielêgnowaniu cnót i zdobywaniu potrzebnej im wiedzy274 . Nale¿y uzupe³niæ, ¿e Wincenty wyznaczaj¹c swemu Zgromadzeniu zadanie organizowania i prowadzenia odpowiedniej formacji kandydatów do œwiêceñ kap³añskich i pos³ugiwania duchownym, zawsze z najwiêkszym powa¿aniem odnosi³ siê do kanonicznych i teologicznych wymagañ Koœcio³a
w tej kwestii, a misjonarzy zobowi¹zywa³ do wiernej realizacji aktualnych zaleceñ
Stolicy Apostolskiej275 . Prawo w³asne Zgromadzenia Misji nie tylko wiernie zachowa³o literê, ale i ducha powy¿szych zaleceñ, co potwierdzi³y dawniejsze normy
271

Por. SZM, 16; Por. NPPZM, 103.

272

„Caput 4 – De literarum studiis”, w: RSP, s.89-91.

273

„Neminem ad inchoanda studia admittet nec eos qui ad illa ex Visitatoris commissione admissi
fuerint ad aliam facultatem promovebit absque eiusdem Visitatoris approbatione, cui post maturam considerationem et examen de unoquoque suo tempore significabit quid sentiat”. RSP, s.89.

274

Por. KiRZM, 110 § 1.4, 194 § 1.

275

Por. TAM¯E, 194 § 2; Por. L. NUOVO, Seminaria, s.247-251.
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fundamentalne276 , jak równie¿ najnowsze przepisy konstytucji instytutu, które jednak tradycyjnie rozdzielaj¹ pos³annictwo cz³onków wewn¹trz instytutu, a wiêc prowadzenie seminarium dla kandydatów do Zgromadzenia od formacyjnej pracy z
adeptami seminariów diecezjalnych277 . W seminarium misjonarskim prze³o¿ony
prowincji bezpoœrednio mianuje superiora-rektora i stosownych wychowawców powierzaj¹c im sprawê odpowiedzialnej troski o alumnów. •ród³em ich dzia³añ s¹ normy programu formacyjnego uchwalone przez Konferencjê Episkopatu po zastosowaniu koniecznej adaptacji do potrzeb instytutu278 . Nale¿y dopowiedzieæ, ¿e nadal
w kwestii zachowania dyscypliny kanonicznej istotne ustalenia i decyzje podejmuje wizytator, po konsultacji ze swoj¹ rad¹ oraz bezpoœrednimi prze³o¿onymi alumnów, a wiêc superiorem i dyrektorem kleryków279 .
Prawodawca nakaza³, w szczegó³owych ustaleniach regu³ tycz¹cych siê formacji intelektualnej kandydatów do kap³añstwa, aby superior domu zdecydowanie
usun¹³ wszelkie przeszkody odci¹gaj¹ce umys³y scholastyków od zg³êbiania wiedzy. Wskazywa³ wprost na zbytnie umartwienia, nabo¿eñstwa lub czêste zajêcia
nie zwi¹zane ze studiami. Superior powinien tak¿e okazaæ szczególn¹ troskê o
zdrowie fizyczne seminarzystów, jak równie¿ o kondycjê psychiczn¹, która pracy
umys³owej pozwoli zachowaæ umiar, a rozs¹dek i celowoœæ w tych dzia³aniach,
które wyra¿aj¹ troskê o potrzeby cia³a. Taki styl postêpowania mia³ wszystkim
studiuj¹cym dopomóc w wierniejszym zdobywaniu wiedzy naukowej i jej propagowaniu, tak¿e z wewnêtrznych i religijnych motywów280 . Prawodawcy zale¿a³o, by
superior w³aœciwie i odpowiedzialnie inspirowa³ równie¿ œrodowisko domowe i wspó³braci do w³aœciwego prze¿ywania intelektualnej i ludzkiej formacji kandydatów do
Zgromadzenia. Wydaje siê, ¿e ta pierwotna zasada na d³ugie wieki zadomowi³a siê
w prawie w³asnym instytutu, bowiem pozostawi³a jeszcze wyraŸny swój œlad w
konstytucjach z 1954 roku281 . Równie¿ najnowsze przepisy prawne wspólnoty win276

„W zarz¹dzie seminariami, oprócz naszego przewodnika, dostosowanego do zwyczajów rozmaitych
narodów, bêdziemy wiernie przestrzegali przede wszystkim przepisów Kodeksu oraz dekretów i
Instrukcji Stolicy œw. i ordynariuszy miejscowych, z zachowaniem jednak w mocy naszych przywilejów”. KiRZM, 272 § 2.

277

W pierwszej kwestii nale¿a³o zadbaæ o zdobycie formacji i duchowoœci wincentyñskiej oraz odbycie
gruntownych studiów teologicznych, okreœlonych przez prawo koœcielne. Por. KZM, 78 § 2-3 – 80. Do
realizacji tego zalecenia mia³a skutecznie przyczyniæ siê odpowiednia formacja i przygotowanie
wychowawców i profesorów. Por. TAM¯E, 94; Por. SZM, 41 § 1. Natomiast druga sprawa by³a postrzegana jako realizacja istotnego celu Zgromadzenia. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. II, s. 190; Por. KZM,
1.3, 15.

278

Por. NPPZM, 38 – 41.

279

Por. KZM, 125.11.

280

„Impedimenta removebit quae a studiis animos scholasticorum avocant, qualia sunt nimiae mortificationes, vel devotiones, vel externae occupationes et circa illorum valetudinem peculiari cura
animadvertet et in laboribus mentis modum servent et in iis, quae ad corpus pertinent, rationabili
commoditate tractentur, ut diutius in studiis perseverare tam in literis addiscendis quam in eisdem
exercendis ad Dei gloriam possint”. RSP, s.89.

281

„W czasie studiów /.../ studenci nie powinni byæ obarczani pracami, pos³ugami lub urzêdami, które
by ich odrywa³y od studiów lub w jakikolwiek sposób przeszkadza³y zajêciom szkolnym”. KiRZM, 197.
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centyñskiej, dotycz¹ce formacji kandydatów polecaj¹, aby podejmowane dzia³ania
zmierza³y do osi¹gniêcia w tej materii organicznej jednoœci i pozwoli³y w przysz³oœci z powodzeniem realizowaæ apostolski cel Zgromadzenia282 . Nad prawid³ow¹
formacj¹ ma czuwaæ dyrektor Seminarium Internum i scholastyków, bêd¹c jej koordynatorem i animatorem283 , z powodzeniem realizuj¹c szczegó³owy program ¿ycia
seminaryjnego, zabezpieczaj¹cy kandydatom do Zgromadzenia w³aœciw¹ formacjê
wincentyñsk¹284 .
Prze³o¿ony wspólnoty, bêd¹c jednoczeœnie rektorem seminarzystów i profesorów, powinien zainteresowaæ siê, w jakim zakresie nauczaj¹cy wywi¹zuj¹ siê z
powierzonego im zadania oraz zatroszczyæ siê, aby jedni i drudzy – a wiêc nauczaj¹cy b¹dŸ ucz¹cy siê filozofii i teologii – zachowywali odpowiednie przepisy zawarte
w regu³ach wspólnych, jak równie¿ w szczegó³owych, odnosz¹cych siê do prze³o¿onego prowincji, osób studiuj¹cych i badañ naukowych. Superior osobiœcie lub za
poœrednictwem wyznaczonych wspó³braci powinien na bie¿¹co orientowaæ siê odnoœnie indywidualnych naukowych osi¹gniêæ studiuj¹cych scholastyków. Gdyby
zauwa¿y³, ¿e ktoœ z nich kontynuuj¹c studia bezu¿ytecznie traci czas, wówczas o
tej sprawie powinien powiadomiæ prze³o¿onego prowincji285 . Przytoczone tu szczegó³owe normy maj¹ swoje Ÿród³o w przekonaniu œw. Wincentego, który znaj¹c realia duszpasterskie wiedzia³, jak trudnym jest g³oszenie Ewangelii ubogim oraz
przygotowanie do tej misji gorliwych kap³anów, odpowiednio uformowanych przez
konfratrów ³¹cz¹cych w sobie prawdziw¹ cnotê z gruntown¹ wiedz¹, cierpliwych i
stanowczych w przekazywaniu nauki Koœcio³a286 . Z woli prawodawcy superior mia³
czuwaæ nad realizacj¹ tego zamys³u œw. Wincentego w swojej wspólnocie seminaryjnej. To zadanie zawsze by³o aktualne, chocia¿ prze³o¿ony domu nie posiada³
¿adnych uprawnieñ w dziedzinie nominacji na stanowisko profesora seminaryjnego. Prawo w³asne fundamentalne Zgromadzenia Misji potwierdzi³o wczeœniejsz¹
praktykê instytutu, ¿e o mianowaniu profesorów filozofii i nauk teologiczno-prawnych decydowali prze³o¿eni wy¿si, wymagaj¹c od kandydatów posiadania osobowych przymiotów, jak równie¿ stopni naukowych lub rzeczywistej bieg³oœci w danej
dziedzinie. Istotna by³a równie¿ zdolnoœæ wewnêtrzna kandydatów bazuj¹ca na
posiadaniu w równym stopniu cnót chrzeœcijañskich, umo¿liwiaj¹cych im korzyst-

282

Por. KZM, 79 – 80, 84 – 85.

283

Por. KZM, 86; Por. SZM, 69.4; Por. NPPZM, 41.

284

Por. KZM, 89; Por. NPPZM, 35, 37 – 38.

285

„Videbit quomodo praeceptores nostri in literis et scientiis omnes suo munere fungantur curabitque
ut ii maxime, qui philosophiam et theologiam docent aut addiscunt, ea observent, quae in regulis
tam communibus quam Visitatoris atque studiorum praescripta sunt. Intelliget etiam per se vel per
alios quomodo scholastici in suis studiis proficiant, quodsi animadverteret aliquem in iis inutiliter
tempus terere, ad Visitatorem referet”. RSP, s.89-90.

286

Por. SAINT VINCENT

DE

PAUL, t. IV, s.555; t. VI, s.370.
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ne oddzia³ywanie na studentów, zgodnie z metod¹ przyjêt¹ przez Koœció³287 . W
nawi¹zaniu do pierwotnych wskazañ analizowanych regu³, specjaln¹ p³aszczyznê
wspó³pracy i wspó³dzia³ania superiora domu z prze³o¿onym prowincji w zakresie
oceny indywidualnych osi¹gniêæ studiuj¹cych scholastyków, okreœla³o póŸniejsze
prawo w³asne Zgromadzenia, które zobowi¹zywa³o wizytatora do kierowania na studia specjalistyczne zdolniejszych kleryków i neoprezbiterów w celu pog³êbienia
wiedzy i zdobycia konkretnych stopni akademickich288 . Natomiast w zakresie bie¿¹cej oceny postêpów i indywidualnych naukowych osi¹gniêæ scholastyków, superior korzysta³ z pomocy kanonicznie mianowanych wychowawców, co zawsze by³o
zarezerwowane wizytatorowi lub prze³o¿onemu generalnemu289 . Równie¿ obecnie
prawo Zgromadzenia Misji zachowa³o w istotnych punktach w tej materii tradycjê
instytutu, powierzaj¹c wizytatorowi uprawnienie mianowania superiora – rektora domu
studiów, dyrektora Seminarium Internum i seminarium wy¿szego, jak równie¿ wszystkich stale nauczaj¹cych i pos³uguj¹cych, tak¿e w zakresie wewnêtrznym290 . Od
wyk³adowców seminaryjnych wymaga siê posiadania odpowiednich kwalifikacji,
stopni naukowych i przygotowania pedagogicznego, które warunkuj¹ w³aœciwe spe³nianie czynnoœci dydaktycznych wobec studentów, inspirowania twórczej wspó³pracy miêdzy nauczaj¹cymi i studiuj¹cymi oraz kszta³tuj¹cego dialogu, w³aœciwie
przygotowuj¹cych studiuj¹cych konfratrów do skutecznego wykonywania zadañ
zleconych im przez Zgromadzenie i odpowiadaj¹cych ich uzdolnieniom i sk³onnoœciom291 . Kompetentne dzia³ania profesorów i wychowawców integralnie wp³ywaj¹
na zdobycie formacji, od której najbardziej zale¿y realizacja celu misjonarskiego
instytutu i zachowanie w³asnej to¿samoœci292 . Dlatego, zgodnie z wol¹ prawodawcy, jeœli prze³o¿ony lub odpowiedzialny wychowawca dostrze¿e u studentów zaniedbania formacyjne, równie¿ w sferze nauki i zdobywania umiejêtnoœci praktyki apostolskiej winien skutecznie ingerowaæ, by zachêciæ ich do usuniêcia zaniedbañ,
zaleg³oœci, duchowego marazmu, proponuj¹c podjêcie takich dzia³añ, które na nowo
w nich uaktywni¹ wszechstronny i prawid³owy osobowy rozwój293 .
W³aœciwa formacja w instytucie zak³ada³a te¿ troskê prze³o¿onego o odpowiedni standard ¿ycia w domu studiów, œrodowisko pracy fizycznej i odpoczynku,
jak równie¿ o duchowy rozwój studiuj¹cych. Dlatego regu³y szczegó³owe zobowi¹zywa³y superiora domu do zapewnienia klerykom jednego dnia w tygodniu wolnego
287

Por. KiRZM, 196 § 1-2.

288

Por. TAM¯E, 198.

289

Por. TAM¯E, 110 § 1.4.7, 201 – 202.

290

Por. KZM, 125.4; Por. SZM, 69.4; Por. NPPZM, 34, 39 – 42.

291

Por. SZM, 40; Por. NPPZM, 44.

292

Por. KZM, 77 – 80; Por. SZM, 40; Por. NPPZM, 18 – 19, 21, 24 – 26.

293

Por. KPK, KAN. 619; Por. NPPZM, 135 – 137; Por. J. KA£OWSKI, ¯ycie braterskie we wspólnocie,
s.187-188; Por. RWZM, IV, 5 - wskazania dotycz¹ce unikania wszelkiego pró¿nowania.
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od nauki, zasadniczo œciœle przeznaczonego na odpoczynek scholastyków. Jednak¿e superior móg³ wtedy wys³aæ kleryków do pracy w ogrodzie, zleciæ im pomoc
w dobrach wspólnoty lub wys³aæ ich w inne miejsca, dla zdobycia odpowiedniej
kondycji fizycznej i pomno¿enia si³ duchowych. Natomiast o w³aœciwym spo¿ytkowaniu przez scholastyków pozosta³ych dni i okresów wolnych od studiowania decydowa³y ustalenia prze³o¿onych wy¿szych, dlatego superior powinien wówczas
realizowaæ porz¹dek œciœle okreœlony przez prze³o¿onego generalnego lub wizytatora294 . Badaczy to¿samoœci i charyzmatu wincentyñskiego nie dziwi¹ powy¿sze
zalecenia, aby ju¿ studiuj¹cym klerykom okresowo powierzaæ obowi¹zek wykonywania konkretnej pracy fizycznej nie tylko na rzecz wspólnoty i domu czy to w
ramach œwiadczenia mi³oœci ubogim i potrzebuj¹cym, czy jako praktyczn¹ naukê
pe³niejszego umi³owania cz³owieka i twórczego wspó³dzia³ania w urzeczywistnianiu
odwiecznych planów Bo¿ych295 . Prawodawca by³ przekonany, ¿e misjonarz powinien siê wszechstronnie przygotowaæ do g³oszenia Ewangelii, by w czasie realizacji apostolatów i dzie³ dla nikogo nie byæ ciê¿arem oraz by innych zachêcaæ do
poœwiêcenia i œwiadomego zjednoczenia z Bogiem. Kandydat podejmuj¹cy pracê
w Zgromadzeniu Misji powinien zrozumieæ, ¿e jego wysi³ek bêdzie konieczny nie
tylko do pe³nienia dzie³ ewangelicznych, przez które bêdzie nale¿ycie realizowa³
obrany przez œw. Wincentego cel, lecz tak¿e do codziennego i ofiarnego s³u¿enia
w³asnej wspólnocie podstawowej, okreœlonego na pocz¹tku regulaminem, zatwierdzonym przez prze³o¿onego prowincji296 . W najnowszym prawie w³asnym bardziej
wymownie powrócono do tych pierwotnych zasad szczegó³owych, akcentuj¹c w tej
materii wielk¹ determinacjê pierwszego prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia
Misji297 , by cz³onkowie instytutu pracuj¹c dla ubogich i z ubogimi mogli spe³niaæ
wymagania sprawiedliwoœci spo³ecznej i mi³oœci ewangelicznej298 . Istotna jest podstawowa troska o wspólnotê domow¹, rozwój charyzmatów ka¿dego cz³onka, co
powinno znaleŸæ odzwierciedlenie w opracowanym w domu programie ¿ycia i pra294

„Singulis hebdomadis dies saltem a prandio scholasticis ad quietem destinatus sit, in quo eos ad
hortum aut praedium domus vel alio exercitii corporis vel recreandi animi gratia mittere poterit, in
reliquis autem studiorum intermissionibus sequetur ordinem a Generali vel Visitatore institutum”.
RSP, s.90.

295

W wielu konferencjach do misjonarzy i sióstr mi³osierdzia œw. Wincenty prezentowa³ osobist¹ refleksjê biblijn¹ i teologiczn¹ o obowi¹zku pracy, radoœci pracy i jej umi³owaniu. Por. SAINT VINCENT DE
PAUL, t. IX, s.439-452; Por. A. ORCAJO, Œwiêty Wincenty à Paulo. Studium duchowoœci, s.152-159;
Por. C. FERNANDEZ, Praca, s.145-161.

296

Por. KiRZM, 110 § 1.5.

297

Wincenty, codziennie poœwiêcaj¹c pracy 12 – 14 godzin, z przekonaniem okreœli³ granicê trudu
podejmowanego przez ka¿dego konfratra, pamiêtaj¹c przy tym o maksymie swego duchowego
mistrza: „Duchowny powinien mieæ wiêcej pracy, ni¿ zdo³a wykonaæ”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI,
s.121. Natomiast sam dopowiedzia³ wskazuj¹c na motyw zaanga¿owania: „Mi³ujmy Boga, moi
bracia, mi³ujmy Boga, ale niech to bêdzie w trudzie naszych r¹k i w pocie czo³a naszego”. SAINT
VINCENT DE PAUL, t. XI, s.733.

298

Por. KZM, 18.
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cy299 , jak równie¿ w œwiadomoœci cz³onków, dojrzewaj¹cej w ca³ym okresie ich
wincentyñskiej formacji, ze szczególnym uwzglêdnieniem wskazañ dotycz¹cych
realizacji œlubu ubóstwa, odpowiedzialnoœci za ukszta³towanie wspólnoty instytutu,
praktyczn¹ formacjê kandydatów w Seminarium Internum i w seminarium wy¿szym
oraz wspó³uczestniczeniu konfratrów w sprawowaniu w³adzy300 . Wynika z tego, ¿e
i dzisiaj troska o zharmonizowanie faktycznych potrzeb materialnych z zachowaniem duchowej kondycji cz³onków wspólnoty znalaz³a poczesne miejsce w aktualnym prawie w³asnym stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego œw. Wincentego à Paulo.
Regu³y uszczegó³awiaj¹ce zakres uprawnieñ superiora odnoœnie przebiegu
studiów scholastyków Zgromadzenia i seminariów prowadzonych przez instytut, w
istotnej czêœci odnosi³y siê jeszcze do trzech spraw, a mianowicie okolicznoœci
mianowania przez rektora jako prze³o¿onego domu wyk³adowców, zaznajamiania
kleryków z treœci¹ obowi¹zuj¹cych ich regu³ i obowi¹zku wydania szczegó³owej
opinii o ka¿dym kandydacie.
W kwestii pierwszej nale¿y przywo³aæ jasne wskazanie, i¿ zwyczajne uprawnienie kanoniczne do mianowania profesorów nauczaj¹cych by³o zarezerwowane
prze³o¿onym wy¿szym. W pocz¹tkowym okresie tradycji Zgromadzenia nauczaj¹cych mianowa³ sam prze³o¿ony generalny, np. œw. Wincenty à Paulo, jednak¿e
póŸniej, zw³aszcza po erygowaniu prowincji uprawnienie w tej materii zyska³ jej
prze³o¿ony, a wiêc wizytator. Natomiast prze³o¿ony generalny zachowa³ wy³¹cznoœæ na mianowanie urzêdników uczestnicz¹cych bezpoœrednio w sprawowaniu
w³adzy w danej prowincji i kierowaniu jej wspólnotami podstawowymi301 . W analizowanych regu³ach prawodawca zastrzeg³, ¿e superior wspólnoty prowadz¹cej seminarium Zgromadzenia lub diecezjalne do mianowania w nich nauczaj¹cych profesorów musia³ posiadaæ odpowiednie pe³nomocnictwa wizytatora. Wyj¹tkowo, poza
tymi uprawnieniami, tylko okazjonalnie móg³ dokonaæ wspomnianej nominacji, zw³aszcza gdy zaistnia³a konieczna potrzeba302 . Jeœli chodzi³o o seminaria powierzane
Zgromadzeniu przez poszczególnych biskupów, sprawê jasno okreœlano w zawartej umowie, a prze³o¿eni instytutu gwarantowali, i¿ urz¹d superiora-rektora takiej
wspólnoty nie bêdzie w zasadzie podlega³ prawu kadencyjnoœci303 . Tradycyjnie
299

Program ten nale¿y uwzglêdniæ przy praktycznym realizowaniu dzie³ stanowi¹cych o specyfice
domu Zgromadzenia, przy realizacji zaleceñ prze³o¿onych, jak równie¿ przy okresowej rewizji stylu
misjonarskiego ¿ycia i aposto³owania. Por. KZM, 27; Por. SZM, 16.

300

Por. KZM, 32 – 35, 79 – 80, 83 – 92, 96 – 98; Por. SZM, 13 – 15; Por. NPPZM, 24 – 28, 91 – 95, 136.

301

Por. KZM, 108, 110 § 1.4.7.

302

„Etsi praeceptores pro seminariis externis sicut et pro scholasticis nostrae Congregationis instituere
non potest absque Visitatoris facultate, ad tempus tamen necessitatis gratia id facere poterit”. RSP,
s.90.

303

Od chwili wprowadzenia kadencji trzyletnich superior móg³ sprawowaæ urz¹d przez dwie kadencje,
bez prawa nastêpnego trzylecia w tym samym domu, z wyj¹tkiem superiorów seminariów diecezjalnych, którzy mogli pozostawaæ na urzêdzie przez wiêksz¹ liczbê kadencji, jeœli to zosta³o zapisane
w umowie miêdzy ordynariuszem miejscowym a prze³o¿onym generalnym. Por. KiRZM, 121 § 1.
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zachowano tak¿e kompetencje dotycz¹ce mianowania profesorów i nauczycieli w
seminariach Zgromadzenia, jak równie¿ w seminariach powierzonych zarz¹dowi
misjonarskiemu. Wyk³adowców, nauczycieli i profesorów proponowanych przez
superiora-rektora mianowa³ odpowiednio prze³o¿ony prowincji i ordynariusz miejscowy, który w tej kwestii by³ zobowi¹zany do zasiêgniêcia zdania cz³onków specjalnej komisji diecezjalnej (do spraw wychowania)304 . Aktualnie obowi¹zuj¹ce prawo w³asne Zgromadzenia preferuje przyjêcie rozwi¹zañ zharmonizowanych z koœcielnym prawem powszechnym, jednoczeœnie realizuj¹c szczegó³owe wskazania
dotycz¹ce m.in. zarz¹du seminariami, mianowania wychowawców, wyk³adowców,
odpowiedzialnych za formacjê duchow¹, jak równie¿ wskazuj¹c na istotny wymóg
fachowego przygotowania kadry profesorskiej i permanentn¹ pracê cz³onków komisji formacyjnych, którzy w tej materii powinni dostosowywaæ wymagania Koœcio³a
do faktycznych potrzeb305 .
W kwestii zaznajamiania kleryków z treœci¹ obowi¹zuj¹cych ich norm i przepisów seminaryjnych prawodawca poleci³, aby regu³y odnosz¹ce siê do scholastyków instytutu odczytywano w obecnoœci cz³onków Zgromadzenia, przynajmniej trzy
lub cztery razy w roku, w miejscu do tego wyznaczonym i w zasadzie niedostêpnym dla osób spoza Zgromadzenia Misji. Natomiast przepisy misjonarskie dotycz¹ce prowadzenia seminarium dla kandydatów spoza Zgromadzenia, a wiêc dla
ch³opców i duchownych, nale¿a³o odczytywaæ w ich obecnoœci przynajmniej ka¿dego miesi¹ca306 . Wincenty poleca³ superiorowi i zarz¹dowi seminarium troskê o
wierne zachowanie regu³ wewnêtrznych, szczegó³owych regulaminów, a przede
wszystkim aktualnych zaleceñ Stolicy Apostolskiej. Czêstotliwoœæ zaznajamiania
kleryków z treœci¹ tych dokumentów mia³a gwarantowaæ œwiadom¹ realizacjê zaleceñ i wymagañ Koœcio³a w okresie seminaryjnej formacji i zosta³a ustalona na wzór
obowi¹zku czytania przez cz³onków Zgromadzenia Misji ich prawa fundamentalnego i szczegó³owego307 . W seminariach dla cz³onków Zgromadzenia, jak równie¿ w
placówkach diecezjalnych prowadzonych przez Zgromadzenie dla diecezji obowi¹zkowo zachowywano prawid³owy regulamin studiów koœcielnych, do czego obligo-

304

Por. KiRZM, 110 § 1.4.8, 196 § 1; Por. CIC, CAN. 1358 –1359, 1366; Por. I. GRABOWSKI, Prawo
kanoniczne wed³ug nowego Kodeksu, s.511-516.

305

Por. KZM, 78 § 3, 80, 87 – 90, 94; Por. SZM, 41 § 1-2 – 42, 49 – 50; Por. NPPZM, 33 – 35, 38 – 41,44
– 45; Por. KPK, KAN. 239 – 240 § 1-2, 242 – 245 § 1-2, 253 – 255.

306

„Regulae ad scholasticos Congregationis pertinentes in certo loco ad id deputato et ab externis
separato singulis annis ter aut quater saltem coram nostris legentur, quae vero pro externis tam
puerorum quam ecclesiasticorum seminariis apud nos sunt praescriptae, singulis saltem mensibus
coram illis legi debebunt”. RSP, s.90.

307

„Aby te regu³y czyli konstytucje wspólne oraz specjalne do poszczególnych urzêdów siê odnosz¹ce,
g³êbiej utkwi³y w pamiêci i umyœle i przez to dok³adniej mog³y byæ zachowywane, ka¿dy konfrater
bêdzie je mia³ u siebie i przynajmniej co trzeci miesi¹c je przeczyta, albo wys³ucha i postara siê
nale¿ycie je zrozumieæ”. RWZM, XII, 14.
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wa³o prawo kanoniczne308 . Ka¿de seminarium powinno mieæ równie¿ swoje statuty,
zatwierdzone przez ordynariusza, które okreœla³y szczegó³owe obowi¹zki studentów oraz zasady postêpowania alumnów, wychowawców i profesorów309 . Dlatego w
seminariach diecezjalnych prowadzonych przez misjonarzy istotna by³a umowa
miêdzy prze³o¿onym wy¿szym Zgromadzenia a ordynariuszem diecezji, okreœlaj¹ca dok³adnie wzajemne prawa, szczególnie w zakresie karnoœci i zarz¹du w tej
instytucji, nominacji i usuwania jej rektora, profesorów oraz specjalne uprawnienia
otrzymane od Stolicy Apostolskiej310 . Obecnie prawo w³asne zobowi¹zuje prze³o¿onego prowincji do bezpoœredniego czuwania nad przygotowaniem regulaminu ¿ycia
seminaryjnego, który jest zasadniczo dzie³em specjalnej komisji, ale urzêdowo
potwierdzonym przez wizytatora. Program zajêæ scholastyków powinien byæ kontynuacj¹ formacji w Seminarium Internum i bardziej zmierzaæ do teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów do pracy kap³añskiej i ¿ycia wspólnego311 ,
bêd¹c adaptacj¹ programu ogólnego w danej prowincji koœcielnej, ka¿dorazowo
zatwierdzon¹ przez wizytatora312 . Natomiast regulamin wewnêtrzny seminarium i
horarium dnia wszystkich zostaje umieszczony w programie wspólnym, opracowanym wspólnie przez superiora domu i wszystkich cz³onków, do czego zobowi¹zuj¹
statuty313 . Nale¿y dodaæ, i¿ na pocz¹tku ka¿dego roku studiów, jak równie¿ w czasie sta³ych spotkañ wspólnoty czêsto podejmuje siê refleksjê nad poszczególnymi
zobowi¹zaniami tych dokumentów, jak równie¿ analizuje siê wymagania kanonicznej dyscypliny odnoœnie zachowania karnoœci i porz¹dku, warunkuj¹cych odpowiedni¹ realizacjê wspólnotowoœci ¿ycia w instytucie oraz bezpoœredniego uczestniczenia w tym procesie uprzednio mianowanych wychowawców, którzy powinni
posiadaæ bardzo solidn¹ wiedzê i najlepsze duszpasterskie przygotowanie, by œwiadomie kierowaæ pomna¿aniem dóbr materialnych i duchowych w spo³ecznoœci instytutu314 .
Natomiast w trzeciej kwestii, dotycz¹cej wydawania przez superiora stosownej opinii o ka¿dym scholastyku koñcz¹cym studia, nale¿a³o odnotowaæ wa¿ne w
wymiarze intelektualnym wymaganie postawione superiorowi przez prawodawcê,
apeluj¹cego wprost do kieruj¹cego wspólnot¹, aby ten by³ œwiadomy zleconego
308

Por. KiRZM, 194 § 2 – 195 § 1-3; Por. CIC,
t. 2, s.493-494.

309

Por. CIC,

310

Udzielono Zgromadzeniu przywileju przyjmowania zarz¹du seminariami bez odnoszenia siê do
Stolicy Apostolskiej kierowania nimi absque deputatorum interventu in spiritualibus ac temporalibus. Por. PIUS IX, Breve Expositum nobis z dnia 28 lutego 1878 roku, w: AACM, s.209.

311

Por. NPPZM, 35, 37.

312

Por. KiRZM, 110 § 1.5; Por. NPPZM, 38.

313

Por. SZM, 16.

314

Por. KZM, 21 – 23; Por. NPPZM , 21, 24 – 26.

CAN.

CAN.

1365 § 1-3; Por. F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne,

1357 § 3; Por. F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t. 2, s.489-490.
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zadania i ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku. Bowiem prawodawca zobowi¹zywa³ superiora, by zawsze pod koniec studiów i po wys³uchaniu aktualnej opinii swoich doradców, powiadomi³ wizytatora o zdolnoœciach studiuj¹cych kandydatów, okreœlaj¹c
dok³adnie ich naukowe postêpy i osi¹gniêcia oraz proponuj¹c dopuszczenie do
œwiêceñ. Superior opiniuj¹cy powinien tak¿e wskazaæ czy oceniany kandydat nadawa³
siê na spowiednika, kaznodziejê, wyk³adowcê lub lektora315 . W tradycji Zgromadzenia Misji, zw³aszcza na skutek rozwoju prowincji, liczby seminariów i kandydatów do instytutu, bezpoœrednio nad formacj¹ seminarzystów czuwa³ mianowany
przez prze³o¿onego generalnego a wczeœniej wskazany przez wizytatora316 , dyrektor Seminarium Internum317 i scholastyków. Dyrektor kleryków by³ z urzêdu zobowi¹zany do œcis³ej wspó³pracy z superiorem domu, szczególnie w sprawach odnosz¹cych siê do zarz¹dzania seminarium. Co kwarta³ powinien przeprowadziæ z superiorem rozmowê dotycz¹c¹ poszczególnych seminarzystów, a co pó³ roku obowi¹zkowo powinien zdaæ sprawê prze³o¿onemu prowincji ze stanu seminarium i
stylu ¿ycia ka¿dego seminarzysty, zw³aszcza przed istotnymi aktami ¿ycia wspólnotowego318 . Nastêpnie prawodawca poleca³, aby klerycy studiuj¹cy przebywali we
w³asnym domu studiów, nale¿ycie oddaj¹c siê co najmniej przez dwa lata studiowaniu dyscyplin filozoficznych, a przez kolejne cztery lata nauk teologicznych oraz
uczestniczyli dodatkowo w wyk³adach z teologii pasterskiej i dyscyplin pokrewnych, zarówno w wymiarze teoretycznym i praktycznym, by doskonalej przygotowaæ siê do wykonywania prac apostolskich zleconych Zgromadzeniu319 . Powy¿sze
zalecenia by³y zgodne z ówczesnymi wymogami prawnymi Koœcio³a320 , a okresowa ocena superiora i dyrektora wystawiana dla studiuj¹cych scholastyków istotnie
obejmowa³a indywidualne zaanga¿owanie siê i postawê m³odzie¿y duchownej wobec sumiennej realizacji wszelkich zaleceñ programu formacji pasterskiej, ducho315

„Sub finem studiorum cuiusque suarum esse partium superior intelliget auditis consultoribus Visitatorem de uniuscuiusque talento admonere et quantum singuli profecerint referre et num aliqui ad
sacros ordines promovendi sint aut in confessarios aut concionatores aut praeceptores et Lectores
proponere”. RSP, s.90-91.

316

Por. KiRZM, 153 § 1.

317

„Obowi¹zkiem dyrektora jest wychowywaæ i kszta³ciæ seminarzystów w tych cnotach, które wdra¿aj¹
ich w nasz sposób ¿ycia; troskliwie ich urabiaæ i badaæ, czy posiadaj¹ te przymioty cia³a i duszy,
które umo¿liwia³y im nale¿yte i godne pochwa³y spe³nianie obowi¹zków naszego Zgromadzenia;
zwracaæ seminarzystom uwagê, upominaæ ich i karciæ, troszczyæ siê bardziej o przymioty ducha,
ani¿eli o liczbê kandydatów, gdy¿ mierni we wszystkim s¹ tylko ciê¿arem dla Zgromadzenia”. TAM¯E,
154 § 1.

318

Specjalnej opinii i decyzji wymaga³a okolicznoœæ sk³adania bonum propositum lub œlubów. Por.
TAM¯E, 154 § 2.

319

Por. TAM¯E, 194 § 1-2, 195 § 1-3.

320

Filozofiê i pokrewne dziedziny alumni powinni studiowaæ przez dwa lata, natomiast podstawowy
kurs teologii trwa³ przez cztery lata. Zalecano na filozofii obowi¹zkowe wyk³ady z pedagogiki i
dydaktyki, zaœ na kursach wy¿szych z teologii pasterskiej po³¹czone z praktycznymi æwiczeniami,
dotycz¹cymi nauki katechizmu, s³uchania spowiedzi, nawiedzania chorych i wspierania umieraj¹cych. Por. CIC, CAN. 1365 § 1-3; Por. F. B¥CZKOWICZ, Prawo kanoniczne, t. 2, s.493-494.
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wej i intelektualnej. Widoczne i utrwalone zaniedbania zdecydowanie mog³y siê
przyczyniæ do usuniêcia studiuj¹cego ze Zgromadzenia lub seminarium, zw³aszcza kiedy wychowawcy i prze³o¿eni uznali go za nieu¿ytecznego lub nieprzydatnego321 . Aktualne wymagania kanoniczne Zgromadzenia w dziedzinie formacji kandydatów w ca³ej rozci¹g³oœci przejê³y tradycjê i doœwiadczenie instytutu oraz m¹droœæ formacyjn¹ Koœcio³a, co znalaz³o odbicie w najnowszym prawie fundamentalnym, statutach i normach prowincjalnych. Podkreœla siê, ¿e w wychowaniu nale¿y
zadbaæ o celow¹ koordynacjê elementów formacji duchowej, intelektualnej i duszpasterskiej, buduj¹c jednoœæ organiczn¹ pomiêdzy kolejnymi etapami wychowawczo-formacyjnymi, szanuj¹c godnoœæ osoby ludzkiej, pielêgnuj¹c braterski dialog i
pojednanie, odpowiedzialnoœæ za wspólnotê, jak równie¿ troszcz¹c siê o autentyczny rozwój osobowy ka¿dego cz³onka. Temu ma s³u¿yæ wspólnota braterska w
Chrystusie, pos³ugiwanie prze³o¿onych i wzajemna wiêksza otwartoœæ cz³onków
instytutu, umo¿liwiaj¹ca skuteczne zastosowanie braterskiego upomnienia i dokonania obiektywnej oceny o zdatnoœci kandydata322 . W procesie nauczania i formacji nale¿y dbaæ o harmoniê i wewnêtrzn¹ jednoœæ nauki wiary oraz ¿ycia studiuj¹cych, jak równie¿ o m¹dre kierowanie ca³ym porz¹dkiem studiów, troszcz¹c siê o
zachowanie postanowieñ programu kszta³cenia kap³añskiego oraz regulaminu seminaryjnego. Dok³adne wspó³dzia³anie rektora i wszystkich wychowawców w procesie formacyjnym alumnów umo¿liwia im w³aœciw¹ realizacjê swego zadania, jak
równie¿ dokonanie w³aœciwej oceny spraw zwi¹zanych z powo³aniem studiuj¹cych,
indywidualnymi zdolnoœciami kleryków, ich pobo¿noœci¹ i postêpami naukowo-duchowymi, zw³aszcza przed wa¿nymi wydarzeniami, np. udzielaniem pos³ug, z³o¿eniem œlubów czy przyjêciem œwiêceñ323 . Tak wiêc pierwotne zalecenie z regu³ szczegó³owych dla superiora odnoœnie troski o w³aœciw¹ realizacjê za³o¿eñ formacyjnych
scholastyków i ocenê ich postawy w tej materii znalaz³o rozwiniêcie i udoskonalenie w póŸniejszej i obecnej dyscyplinie prawnej instytutu i Koœcio³a.
W prezentowanych regu³ach szczegó³owych dla urzêdu superiora domu wspólnoty misjonarskiej prawodawca zaleci³ sprawuj¹cemu w³adzê prze³o¿onemu szczególn¹ troskê o duchowy wymiar jego pos³ugiwania, co mia³o staæ siê kluczem do
wypracowania nie tylko poprawnych relacji podw³adnych z prze³o¿onym, ale przede
wszystkim utworzenia braterskiej wspólnoty w Chrystusie. W takich okolicznoœciach
cz³onkowie wspólnoty mieli stosown¹ okazjê, by odkryæ ewangeliczny sens cnoty
pos³uszeñstwa, integruj¹cej wszystkich cz³onków domu prawdziwej wiernoœci re321

Por. KiRZM, 159 § 2.3.

322

Por. KZM, 83 – 90, 96; Por. SZM, 40 – 47; Por. NPPZM, 18 – 46; Por. KPK, KAN. 244 – 245 § 1-2.
Obecna formacja filozoficzna powinna s³u¿yæ doskonaleniu kondycji humanistycznej alumnów,
æwiczyæ umys³ i przygotowaæ do podjêcia studiów teologicznych, zaœ kszta³cenie teologiczne ma
umo¿liwiæ dog³êbne poznanie nauki Koœcio³a opartej na Objawieniu, nabyciu sprawnoœci g³oszenia jej i skutecznej obrony. Por. TAM¯E, KAN. 250 – 252 § 1-3.

323

Por. KPK,

KAN.

259 § 1-2 – 261 § 1-2.
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gu³om, konstytucjom i szczegó³owym regulaminom prawa w³asnego, organizowanej przez superiora i wspó³dzia³anie cz³onków w realizacji permanentnej formacji
duchowej dla wszystkich domowników, postawy chrzeœcijañskiego mi³osierdzia i
twórczego dialogu superiora z konfratrami, jego troski o zaspokojenie materialnych
i duchowych indywidualnych potrzeb cz³onków instytutu, zw³aszcza braci wspó³pracowników. Prawodawca nada³ tak¿e duchowy wymiar prawnym kompetencjom
superiora, szczególnie w zakresie troski o zachowanie dyscypliny kanonicznej we
wspólnocie domowej i pe³nieniu dzie³ mi³osierdzia, np. stosowanie braterskiego
upomnienia, nak³adanie proporcjonalnych kar, udzielanie zgody konfratrom na dodatkowe umartwienia i praktyki pokutne. Dzia³ania superiora – wol¹ prawodawcy –
mia³y integrowaæ cz³onków wspólnoty, o¿ywiaæ w nich postawê wzajemnego zaufania, szanowania prywatnoœci konfratra i godnoœci jego osoby oraz przyczyniaæ siê
pomyœlnego zrealizowania wszystkich zaleceñ dotycz¹cych odbycia wszechstronnej formacji, przygotowuj¹cej do definitywnego inkorporowania kandydatów do Zgromadzenia Misji, przyjêcia œwiêceñ kap³añskich i podjêcia sakramentalnego pos³ugiwania wiernym. Pierwotne zalecenia regu³ szczegó³owych zawsze stawa³y siê
po¿ytecznym impulsem do rozwoju to¿samoœci instytutu wincentyñskiego, zabezpiecza³y trwanie charyzmatu, a tak¿e czêsto w omawianych kwestiach inspirowa³y
rozwój kanonicznej dyscypliny Koœcio³a.
d) Superior wobec kandydatów do Zgromadzenia, zwyczajnych
cz³onków domu oraz innych osób duchownych i zakonnych
W regu³ach szczegó³owych prawodawca okreœli³ równie¿ trzeci¹ p³aszczyznê
uprawnionych personalnych kanonicznych odniesieñ w toku urzêdowego pos³ugiwania superiora. Po przed³o¿eniu dok³adnych zaleceñ, dotycz¹cych pe³niejszego
wspomagania ubogich i tworzenia w³aœciwych relacji ze œwieckimi, prawodawca
wskaza³ na kanoniczne uprawnienia superiora, okreœlaj¹ce jego postawê wobec
kandydatów zg³aszaj¹cych siê do Zgromadzenia Misji, wszystkich cz³onków zarz¹dzanej przez niego domowej wspólnoty, jak równie¿ wobec osób duchownych i
zakonnych, z którymi spotyka³ siê z racji pe³nienia urzêdu, przyjmuj¹c odpowiedzialnoœæ za realizacjê misjonarskiego pos³ugiwania, stanowi¹cego istotê programu danej wspólnoty. Regu³y szczegó³owe, zamieszczone w tej czêœci Rêkopisu
Sarzana, sta³y siê tak¿e znacz¹c¹ inspiracj¹ do wiernego zachowania zamierzeñ
prawodawcy instytutu.
W tradycji Zgromadzenia Misji superior domu by³ osob¹ pierwszego urzêdowego kontaktu, zw³aszcza dla kandydatów zg³aszaj¹cych siê i prosz¹cych o przyjêcie do instytutu. Prawodawca starannie okreœli³ jego kanoniczne kompetencje i
sposób dzia³ania w tych okolicznoœciach, celowo unikaj¹c niepotrzebnych napiêæ i
nieporozumieñ. Zatem, prze³o¿ony domu nie posiada³ koniecznych uprawnieñ, by
samodzielnie podejmowaæ decyzjê o przyjêciu kogoœ do instytutu. Natomiast móg³
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przyj¹æ do Zgromadzenia kandydatów poleconych przez prze³o¿onego generalnego
lub prze³o¿onego prowincji. Posiada³ kanoniczny obowi¹zek ustnego poinformowania wizytatora o zg³aszaj¹cych siê kandydatach i prosz¹cych o przyjêcie do wspólnoty lub móg³ te¿ pisemnie podaæ, kim s¹, jakimi darami i zdolnoœciami zostali
obdarzeni przez Boga324 . Prawodawca zleci³ superiorowi, jako animatorowi wspólnoty, troskê o powo³ania i formacjê kandydatów do instytutu. W tym zakresie wymaga³ spójnego wspó³dzia³ania i szanowania kanonicznych zaleceñ kompetencyjnych, zwracaj¹c uwagê na duchowe usposobienie kandydatów, które w przysz³oœci
pomo¿e im podj¹æ troskê o dobro duchowe i materialne ubogich325 . Dlatego prawodawca oczekiwa³, ¿e duch braterskiej mi³oœci, modlitwy i pracy wszystkich cz³onków domu bêdzie w czasie formacyjnym twórczo inspirowa³ kandydatów do Zgromadzenia326 . Wspó³dzia³anie kompetencyjne obejmowa³o uszanowanie przez superiora wy³¹cznego prawa prze³o¿onego generalnego i wizytatora do podjêcia wi¹¿¹cej decyzji w sprawie przyjêcia kandydata do instytutu i rozpoczêcia przez niego
wstêpnej formacji. Powy¿szy zakres uprawnieñ kompetencyjnych nie by³ nigdy
kwestionowany, co potwierdza równie¿ aktualne prawo w³asne Zgromadzenia327 .
Obecnie równie istotn¹ spraw¹, warunkuj¹c¹ rozpoczêcie okresu formacyjnego,
jest z³o¿enie przez kandydata pisemnego oœwiadczenia o wst¹pieniu do instytutu i
zatwierdzenie tego dokumentu przez wizytatora328 . Natomiast sprawê informowa-

324

„In Congregationem neminem admittet nisi a Generali aut Visitatore id ipsi committatur, sed de iis,
qui admitti petent, ad Visitatorem referet vel scribet quales illi sint et quibus donis Dei praediti”.
RSP, s.97.

325

Por. A. ORCAJO, Powo³anie – duszpasterstwo powo³añ, s.139.

326

Wincenty by³ przekonany, ¿e Opatrznoœæ Bo¿a pos³uguje siê ludŸmi. Dlatego przekonywa³ swoich
wspó³braci: „Powinniœmy wspomagaæ tych, którzy chc¹ postêpowaæ za Chrystusem, aby mogli
odkryæ drogê, jak¹ pragnie prowadziæ ich Bóg. Pozwólmy dzia³aæ Bogu. Cieszmy siê, ¿e mo¿emy
z Nim wspó³dzia³aæ. Je¿eli nasze Zgromadzenie bêdzie tak postêpowaæ, zas³u¿y na Bo¿e b³ogos³awieñstwo. My z radoœci¹ przyjmujemy tych, których posy³a nam Bóg”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI,
s.301n.

327

Prawo konstytucyjne instytutu z 1954 roku rozstrzyga³o, ¿e prze³o¿ony generalny mo¿e przyjmowaæ
kandydatów w obszarze ca³ego Zgromadzenia, zaœ wizytator w swojej prowincji. Por. KiRZM, 144, 12. Natomiast aktualne konstytucje deklaruj¹: „Prawo przyjêcia do Seminarium Internum nale¿y, z
zachowaniem odpowiednich przepisów: 1. Do prze³o¿onego generalnego, po wys³uchaniu zdania
swojej rady, dla ca³ego Zgromadzenia; 2. Do wizytatora, po wys³uchaniu zdania swojej rady, dla
jego prowincji”. KZM, 53 § 2.

328

Oœwiadczenie podpisane przez kandydata, wizytatora i dyrektora Seminarium Internum ma charakter umowy dwustronnej, prawnie obowi¹zuj¹cej i brzmi: „Jan N.N. oœwiadczam wobec Pana Boga
i prze³o¿onych Zgromadzenia Misji, ¿e wstêpujê do Zgromadzenia z czyst¹ intencj¹ s³u¿enia Panu
Bogu w duchu œwiêtego Wincentego à Paulo. Zobowi¹zujê siê sumiennie badaæ i utwierdzaæ swoje
powo³anie misjonarskie, d¹¿yæ do doskona³oœci, poznawaæ ¿ycie i dzie³a Zgromadzenia Misji. Ju¿
w czasie Seminarium Internum zobowi¹zujê siê postêpowaæ wed³ug Konstytucji i Statutów Zgromadzenia oraz Norm Polskiej Prowincji. Opuszczê Zgromadzenie przed z³o¿eniem œlubów w wypadku przekonania siê o braku powo³ania lub na polecenie prze³o¿onych, jeœli stwierdz¹ u mnie
brak przymiotów potrzebnych misjonarzowi. Opuszczaj¹c Zgromadzenie na w³asne ¿yczenie lub na
polecenie prze³o¿onych nie zg³oszê, w chwili odejœcia lub w póŸniejszym czasie, ¿adnych roszczeñ
o wynagrodzenie za prace wykonane w czasie pobytu w Zgromadzeniu”. NPPZM (1995), 1; Por.
SZM, 20 § 1-2.
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nia kandydatów o warunkach przyjêcia do wspólnoty, jej ¿ycia i dzie³ apostolskich,
jak równie¿ stawianych wymaganiach mo¿e przedstawiæ ka¿dy konfrater329 , prze³o¿ony, dyrektor Seminarium Internum, a zw³aszcza osoby zajmuj¹ce siê w Zgromadzeniu duszpasterstwem powo³añ, a wiêc prowincjalny promotor powo³añ oraz regionalni i domowi promotorzy, mianowani przez wizytatora i alumni misjonarskiego
seminarium. Natomiast superior domu powinien udzieliæ ¿yczliwej i skutecznej pomocy zaanga¿owanym w duszpasterstwie powo³añ, w wymiarze materialnym i
moralnym330 .
W regu³ach szczegó³owych wskazano równie¿ na mo¿liwoœæ czasowego u¿yczenia goœcinnoœci w domu misjonarskim zw³aszcza tym, którzy zg³aszali siê jako
kandydaci. Jeœli okaza³o siê, ¿e osoba prosz¹ca o przyjêcie by³a dla Zgromadzenia
Misji szczególnie odpowiednia i gdy zachodzi³a nagl¹ca potrzeba, wówczas superior wspólnoty móg³ przyj¹æ j¹ do domu instytutu jako goœcia, oczekuj¹c w tej materii na odpowiedŸ wizytatora. Superior móg³ tak¿e wys³aæ tak¹ osobê bezpoœrednio do wizytatora, jeœli uzna³ to za najw³aœciwsze rozwi¹zanie. Prze³o¿ony domu
nie móg³ u¿yczyæ goœcinnoœci osobie powracaj¹cej bez zezwolenia z innego domu
instytutu lub z niego wyrzuconej. Natomiast, jeœli uzna³ za zasadne udzielenie goœcinnoœci w domu misjonarskim, to obowi¹zkowo powinien o tym fakcie napisaæ do
wizytatora. Osoba mog³a pozostaæ w domu Zgromadzenia do czasu otrzymania
urzêdowej odpowiedzi, w jakiejœ osobnej czêœci domu lub innym pobo¿nym miejscu, nie mog¹c kontaktowaæ siê ze zwyczajnymi cz³onkami wspólnoty331 . Powy¿sze dyscyplinarne rozstrzygniêcia mia³y zdopingowaæ superiora, a zarazem cz³onków wspólnoty, do jednostajnoœci w postêpowaniu z osobami szukaj¹cymi wiêzów
ze wspólnot¹ lub definitywnie opuszczaj¹cych dom. Prawodawcy zale¿a³o na wypracowaniu jednego zwyczaju, jak równie¿ zapewnieniu nienaruszalnoœci realizowanej charyzmatycznej to¿samoœci Zgromadzenia; st¹d wizytator, po wys³uchaniu
zdania swojej rady, dla s³usznej przyczyny móg³ wydaliæ ze wspólnoty kandydata,
który przez swoich prze³o¿onych zosta³ uznany na nieu¿ytecznego i nieprzydatnego. Prze³o¿ony prowincji nie mia³ wówczas obowi¹zku wyjawienia wydalonemu
motywów, sk³aniaj¹cych go podjêcia takiej decyzji332 , zachowuj¹c prawo w³asne i
powszechne w kwestii usuwania cz³onków ze wspólnoty instytutu333 . Natomiast
329

Por. NPPZM (1995), 117 – 118; Por. SZM, 36 – 37 § 1-2.

330

Por. NPPZM (1995), 119.

331

„Si is qui admitti petit fuerit ad nostrum institutum valde idoneus et necessitas urget, poterit eum
tanquam hospitem domi recipere, donec responsum a Visitatore acceperit, vel ad eundem mittere,
si expedire iudicaverit; recedentem sine licentia ab alio loco Congregationis vel ab ea dimissum
non admittet, sed, si videretur expedire eum recipere, ad Visitatorem de eo scribet et eius dum
responsum expectabit eum poterit ut hospitem detinere in aliquo loco particulari domus sine ulla
communicatione cum nostris vel si videbitur in alio pio loco”. RSP, s.97.

332

Por. KiRZM, 159 § 1-2.3.

333

Por. CIC,

CAN.1371;

Por. KiRZM, 159 § 1 – 2.1-5.
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superior domu móg³ dzia³aæ i kanonicznie usun¹æ cz³onka ze swego domu jedynie
w wypadku wielkiego zgorszenia zewnêtrznego lub znacznej szkody dla instytutu,
jeœli niebezpieczeñstwo by³o nieuchronne i nie by³o sposobnoœci odniesienia siê do
prze³o¿onego wy¿szego. W takich okolicznoœciach móg³ pozbawiæ wystêpnego
konfratra równie¿ prawa do noszenia stroju Zgromadzenia334 . Aktualne prawo konstytucyjne Zgromadzenia przede wszystkim odsy³a do prawa powszechnego Koœcio³a i norm prawa w³asnego, wskazuj¹c na prze³o¿onego generalnego jako uprawnionego do kanonicznych dzia³añ wobec cz³onków inkorporowanych do Zgromadzenia, tak w sprawie prawnego usuniêcia ze wspólnoty, jak równie¿ w kwestii
wyra¿ania zgody na opuszczenie instytutu i zwolnienia ze œlubów œw., stosownie
do powszechnych norm kanonicznych335 . Wobec tych, którzy odeszli ze wspólnoty prawodawca zaleci³ postawê s³usznoœci i ewangelicznej mi³oœci336 , w czym superior domu lub inny konfratrzy mogli poœredniczyæ337 . W zamyœle prawodawcy
by³o, aby w ka¿dych okolicznoœciach wobec osób usuniêtych z instytutu lub tych,
którzy sami opuœcili wspólnotê, zwyciê¿a³a postawa mi³oœci, braterstwa i szacunku dla cz³owieka, któr¹ nale¿a³o kszta³towaæ w kategoriach najlepszego œwiadectwa ewangelicznego, bêd¹cego uwiarygodnieniem misjonarskiego powo³ania338 .
Prawodawca udzieli³ superiorowi dodatkowych rad i wskazañ, okreœlaj¹cych w
czasie urzêdowego pos³ugiwania tak¿e jego relacje i uprawnienia wobec zwyczajnych cz³onków swojej domowej wspólnoty. Zakres w³adzy zwyczajnej nie upowa¿nia³ superiora do wydania zezwolenia, aby cz³onkowie instytutu podejmowali siê
sta³ego kierownictwa kobiet, nawet sióstr zakonnych. Prze³o¿ony domu móg³ jednak zgodziæ siê, by w czasie misyjnego pos³ugiwania konfratrzy, urzêdowo przez
niego wys³ani, g³osili kazania prosz¹cym o to zakonnicom, po uprzednim wyra¿eniu zgody przez ich prze³o¿onych oraz s³u¿yli im pos³ug¹ sakramentalnej spowiedzi. Natomiast superior móg³ zwyczajnie kierowaæ Siostrami Mi³osierdzia, stosownie
do rozporz¹dzenia przyjêtego przez prze³o¿onego generalnego lub wizytatora339 . Prze334

Por. TAM¯E, 285.

335

Por. KZM, 68 – 76; Por. KPK,

336

Por. TAM¯E,

337

Wincenty by³ przekonany, ¿e postawa mi³oœci zawsze wyda oczekiwany owoc: Niech „silniejszy
wspiera s³abszego, a s³abszy kocha silniejszego. Wzajemnie wypraszaj¹ sobie pomoc Bo¿¹. Jeœli
tak bêdzie, nasza wspólnota znajdzie upodobanie w oczach Boga i bêdzie zbudowaniem dla
Koœcio³a. Bóg bêdzie dawa³ jej wzrost i pomna¿a³ szeregi pracowników przyci¹ganych tak¹ mi³oœci¹”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. III, s.234.

338

Wincenty z przekonaniem zachêca³: „mi³oœæ braterska i œwiêta jednoœæ wszelkimi sposobami winna
byæ przez nas pielêgnowana i zawsze utrzymywana. W tym celu jedni do drugich odnosiæ siê bêd¹
z wielkim szacunkiem, wspó³¿yj¹c zawsze ze sob¹ na wzór serdecznych przyjació³”. RWZM, VIII, 2;
Por. A. ORCAJO, Powo³anie – duszpasterstwo powo³añ, s.143.

339

„Non permittet ut nostri directionem suscipiant mulierum ne quidem monialium, in cecursu tamen
missionis poterit permittere, ut apud moniales id postulantes de consensu eorum, qui eis praesunt,
concionentur earumque confessiones audiant; puellas vero charitatis iuxta ordinationem a Superiore Generali aut Visitatore acceptam diriget”. RSP, s.96.

KAN.702

KAN.743-745.
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znaczenie konfratrów do pos³ugiwania w zakresie kierownictwa duchowego w instytucie i poza nim, nale¿a³o wówczas do kompetencji prze³o¿onych wy¿szych, którzy dbaj¹c o realizacjê w³aœciwego celu instytutu rzadko wyra¿ali zgodê na sta³e
pos³ugiwanie w tej dziedzinie poza Zgromadzeniem340 , lecz nigdy w historii Zgromadzenia Misji nie kwestionowano sprawy regularnego korzystania konfratrów z duchowej pomocy kierowników sumienia341 , co potwierdzaj¹ dobitnie obecne dokumenty prawa w³asnego instytutu342 , jak równie¿ duchowego prowadzenia cz³onkiñ
instytutu Sióstr Mi³osierdzia343 .
Prze³o¿ony domu, realizuj¹c wskazanie prawodawcy o goœcinnoœci okazywanej cz³onkom instytutu, powinien zawsze okazaæ chrzeœcijañskie mi³osierdzie i
mi³oœæ wobec konfratrów Zgromadzenia Misji bêd¹cych w podró¿y i zatrzymuj¹cych siê w jego domu. Prawodawca zobowi¹za³ go do udzielenia koniecznej pomocy podró¿uj¹cym cz³onkom misjonarskich wspólnot, zw³aszcza w zakresie tych
spraw, w jakich bêd¹ potrzebowali prawdziwego wsparcia344 . Z realizacj¹ powy¿szej powinnoœci superiora odnoœnie udzielania goœcinnoœci integralnie by³ zwi¹zany obowi¹zek korzystania w podró¿y z noclegu i odpoczynku w domach Zgromadzenia, zw³aszcza gdy w miejscowoœci by³ dom instytutu. Nie mo¿na by³o wtedy
skorzystaæ z innego domu goœcinnego345 . Konfrater podlega³ wtedy w³adzy superiora tego domu, jak równie¿ – wykonuj¹c powierzone mu czynnoœci - by³ zobowi¹zany postêpowaæ zgodnie z jego wskazówkami i radami346 . Aktualne prawo instytutu
zachowa³o równie¿ w tej kwestii ducha i zwyczaje wincentyñskie, bowiem aktualnie
w regu³ach dotycz¹cych ¿ycia wspólnotowego zobowi¹zuje wszystkich, aby otwar340

Obowi¹zek sta³ego kierownictwa zakonnic by³by w przekonaniu œw. Wincentego wielk¹ przeszkod¹ w
pracy misyjnej i w realizacji innych dzie³ instytutu. Por. RWZM, XI, 11. Dlatego zadecydowa³: „nikt
jednak nie podejmie siê ¿adnego kierownictwa duchowego, chyba tylko w czasie rekolekcji lub misji
oraz w tych domach Zgromadzenia, w których misjonarze maja pieczê nad duszami albo przy
innych okazjach, kiedy ich do tego prze³o¿ony przeznaczy. Jednak¿e nawet w takich wypadkach nikt
nie bêdzie nikomu dawa³ na piœmie ¿adnych wskazówek czy regu³ ¿ycia, bez pozwolenia i zatwierdzenia prze³o¿onego”. RWZM, XI, 2.

341

Wincenty przekonywa³ w pierwszym prawie fundamentalnym, ¿e korzystanie z pos³ugi kierownika
duchowego jest warunkiem rozwoju ¿ycia i postêpu duchowego. Por. RWZM, X, 11. Samo kierownictwo jest po¿yteczne, bowiem „przynosi rady w trudnoœciach, podnosi na duchu w chwilach zniechêcenia, jest ucieczk¹ w pokusach i si³¹ w przygnêbieniu, jest wreszcie Ÿród³em dobra i pociechy”.
SAINT VINCENT DE PAUL, t. III, s.572.

342

Por. KiRZM, 243 § 1-2; Por. KZM, 17; Por. SZM, 19; Por. NPPZM (1995), 22 i 31.

343

Por. KiRZM, 268 § 2. „Zgromadzenie Misji posiada to samo dziedzictwo co Siostry Mi³osierdzia.
Dlatego konfratrzy chêtnie bêd¹ spieszyæ im z pomoc¹, gdy one o to poprosz¹, zw³aszcza w
sprawach dotycz¹cych rekolekcji i kierownictwa duchowego”. KZM, 17; Por. SZM, 51.12. „Do tradycji
i obowi¹zków Zgromadzenia Misji nale¿¹: duchowa pomoc Siostrom Mi³osierdzia i wspó³praca z
nimi w realizacji charyzmatu wincentyñskiego. Pomoc ta i wspó³dzia³anie towarzyszy³y polskim
misjonarzom od samego pocz¹tku”. NPPZM (1995), 123. Por. TAM¯E, 124 – 126.

344

„Charitatem magnam exhibebit erga de nostra Congregatione per domum transeuntes eosque
iuvabit in omnibus, quorum opus habebunt”. RSP, s.98.

345

Por. RWZM, IX, 16.

346

Por. TAM¯E.
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tym sercem starali siê przyjmowaæ w domach Zgromadzenia konfratrów, kap³anów
i innych goœci i ze szlachetnoœci¹ odnosili siê do wszystkich potrzebuj¹cych, prosz¹cych w danej chwili o wsparcie i pomoc347 .
Nastêpne regu³y szczegó³owe odnosz¹ siê do przestrzegania w instytucie przyjêtej praktyki podró¿owania. Dlatego w sytuacji, kiedy ktoœ wyje¿d¿a³ z domu Zgromadzenia, prze³o¿ony wspólnoty mia³ obowi¹zek przydzieliæ mu w³aœciw¹ osobê
towarzysz¹c¹ i z zasady nie móg³ zezwoliæ na pojedyncze opuszczanie domu instytutu. Wyj¹tek z regu³y stanowi³o udzielenie zezwolenia na wyjazd osobie doœwiadczonej i sprawdzonej, w wa¿nej sprawie i w okolicznoœciach nagl¹cej potrzeby. Superior udzielaj¹c zezwolenia i wysy³aj¹c konfratrów swego domu w inne miejsca, musia³ zaopatrzyæ te osoby w listy polecaj¹ce. Natomiast dodatkowo, zw³aszcza w przypadku kiedy ze wspólnoty wyje¿d¿a³a liczniejsza grupa konfratrów z
zamiarem podjêcia pracy w Winnicy Pañskiej (misje), powinien jednego z nich mianowaæ prefektem lub dyrektorem grupy szczególnie tego, któremu najbardziej ufa³348 .
Prawodawca formu³uj¹c powy¿sze regu³y szczegó³owe korzysta³ z kanonicznej
dyscypliny Koœcio³a, jasno okreœlonej na Soborze Trydenckim, zw³aszcza w kwestii dotycz¹cej realizacji œlubu pos³uszeñstwa zakonnego. Przyjêto tam zasadê, i¿
prze³o¿ony wspólnoty powinien wiedzieæ o wszystkim, co zakonnik czyni³, inspiruj¹c go do zachowania harmonii w budowaniu braterskiej wspólnoty i w apostolskim
pos³ugiwaniu wszystkich cz³onków instytutu349 . Wierne realizowanie zaleceñ prawodawcy zawsze s³u¿y³o zachowaniu dyscypliny kanonicznej w instytucie, wspomaga³o skutecznoœæ realizowanych dzie³ apostolskich, jak równie¿ zabezpiecza³o
poprawnoœæ w relacjach prze³o¿onych z podw³adnymi. Motywem do takiego dzia³ania stawa³o siê uczestnictwo w tajemnicy pos³usznego Chrystusa, domagaj¹ce siê
wspólnego i wiernego poszukiwania woli Bo¿ej, przekazywania wspólnocie osobistego doœwiadczenia wiary, wieku i dojrza³oœci, zw³aszcza przez podjêcie twórczego dialogu i odpowiedzialnoœci za wspólnotê ¿ycia apostolskiego350 . W tej materii
prawodawca Zgromadzenia wyraŸnie akcentowa³ szczególn¹ wartoœæ oraz donio347

Por. SZM, 15 § 2-3. Prawo w³asne postrzega goœcinnoœæ jako istotny element formacyjny misjonarzy
wobec innych kap³anów. Dlatego poleca: „Konfratrzy bêd¹ z prostot¹ i uprzejmoœci¹ pomagaæ
duchowieñstwu w pracy nad ubogaceniem duchowoœci kap³añskiej oraz w wysi³kach apostolskich
przez chêtne i goœcinne przyjmowanie ich w naszych domach, s³u¿enie spowiedzi¹, organizowanie
dni skupienia oraz inne pos³ugi”. NPPZM (1995), 106.

348

„Cum quis domo egreditur dabit ei socium convenientem et neminem mitti foras solum sinet nisi sit
probatissimus pro re magni momenti et necessitate urgente. Neminem ex sua Domo in alium locum
mittet sine literis patentibus. Plures e nostris missurus ad laborandum in Vinea Domini unum
illorum, cui maxime confidat, constituet praefectum seu Directorem aliorum”. RSP, s.98; Praca
misyjna równie¿ obecnie jest zorganizowana œciœle wg pierwszych zaleceñ prawodawcy. Por. RWZM,
XI, 2-3, 5-7, 10; Por. KZM, 14; Por. NPPZM (1995), 95 – 100.

349

Por. CONC. TRID. Sess. XXV, De regularibus et monialibus, c. IV, w: COD, s.777; Por. W. WENZ, Nowy
kszta³t ¿ycia zakonnego na podstawie regu³ trydenckich, w: Unxit et misit. Ksiêga Jubileuszowa ku
czci Ksiêdza Biskupa Józefa Pazdura, Wroc³aw 2000, s.287-288.

350

Por. KZM, 37 § 1-2.
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s³oœæ dobrowolnego pos³uszeñstwa cz³onków instytutu, co znalaz³o swoje w³aœciwe odzwierciedlenie w posoborowej nauce i powszechnej dyscyplinie Koœcio³a351 .
W przypadku, kiedy superior zauwa¿y³ lub pozna³, ¿e ktoœ z cz³onków jego
domu prze¿ywa³ k³opoty zdrowotne z racji geograficznego po³o¿enia domu lub te¿
zaistnia³a inna s³uszna przyczyna, koniecznie obliguj¹ca i sk³aniaj¹ca prze³o¿onego do przeniesienia konfratra, wówczas powinien zwróciæ siê urzêdowo do wizytatora i zapytaæ, czy w takich okolicznoœciach konfrater nie powinien zostaæ wys³any
do innej wspólnoty instytutu352 . Prawodawca powierzaj¹c prze³o¿onemu pieczê na
cz³onkami wspólnoty uzdolni³ go nie tylko do kanonicznego sprawowania w³adzy,
ale tak¿e zobowi¹za³ go do roztropnego dzia³ania w zakresie wewnêtrznych i zewnêtrznych potrzeb swoich podw³adnych. Dok³adnie do tej tradycji instytutu odwo³ywa³y siê jeszcze konstytucje z 1954 roku, kiedy zapewnia³y, ¿e urz¹d superiora
nale¿y powierzaæ kap³anom, umiej¹cym kierowaæ osobami duchownymi, zapobiegliwym o dobro wspólne, troszcz¹cym siê z wielk¹ pokor¹ i mi³oœci¹ o swoich
konfratrów, tak w sprawach doczesnych jak i duchowych353 . Najnowsze prawo w³asne Zgromadzenia z konsekwencj¹ odsy³a w tej materii do postawy œw. Wincentego, jego dziedzictwa i charyzmatu354 , akcentuj¹c w postawie prze³o¿onych s³u¿ebnoœæ wobec wspólnoty, odpowiedzialne podejmowanie dialogu, szacunek dla godnoœci osoby podw³adnego, inspiruj¹c¹ rolê w animowaniu i budowaniu jednoœci
wspólnoty braterskiej instytutu355 . W przypadku kiedy dobro duchowe lub fizyczne
danego konfratra mo¿na osi¹gn¹æ jedynie przy zastosowaniu personalnych zmian
w strukturze cz³onków domu, superior jest zobowi¹zany skontaktowaæ siê z prze³o¿onym prowincji, któremu prawo w³asne powierzy³o troskê o stosowne przenoszenie konfratrów, dbaj¹c o ich osobowy rozwój i apostolsk¹ aktywnoœæ w Zgromadzeniu, zgodnie z charyzmatem Za³o¿yciela356 .
Prze³o¿ony domu powinien równie¿ zatroszczyæ siê, aby udaj¹cy siê w inne
miejsca i wyje¿d¿aj¹cy z domu nie byli pozbawieni zwyczajnego swego stroju i
ubrania oraz innych potrzebnych rzeczy. W wyj¹tkowych okolicznoœciach superior
móg³ zadecydowaæ, kieruj¹c siê mi³oœci¹ i trosk¹, aby ubranie i stroje zamieniæ na
lepsze. Pozosta³e rzeczy konieczne do drogi powinny zostaæ wys³ane i dostarczone na koszt tych osób, które zwyczajowo by³y zobowi¹zane do pokrycia faktycz-

351

Por. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Dekret o przystosowanej odnowie ¿ycia zakonnego Perfectae caritatis z 28
paŸdziernika 1965 r., nr 14, w: SWIIKDD, s.264; Por. KPK, KAN.618; Por. NPPZM (1995), 92.

352

„Si quem ob domus colum male se habere continenter cerneret vel alia ratione videretur mutandus,
visitatorem admonebit, an alio mitti debeat”. RSP, s.98.

353

Por. KiRZM, 122 – 123.2.

354

Por. KZM, 97 § 1; Por. NPPZM, 133 – 137.

355

Por. KZM, 96 – 97 § 1-2, 129 § 2; Por. NPPZM (1995), 132 – 136.

356

Por. KZM, 123 § 2; Por. SZM, 69.3.
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nych kosztów podró¿y357 . Prawodawca w regu³ach szczegó³owych poleci³ superiorowi troskê o zapewnienie konfratrom materialnych rzeczy koniecznych do godziwej egzystencji i ¿ycia we wspólnocie. Natomiast w pierwszym prawie fundamentalnym zobowi¹za³ wszystkich cz³onków domu do zachowania umiaru w posiadaniu rzeczy koniecznych i zdecydowanie wykluczy³ mo¿liwoœæ domagania siê od
prze³o¿onych rzeczy zbytecznych lub nadzwyczajnych358 . Prawodawca te¿ obligatoryjnie podj¹³ decyzjê w sprawie rzeczy materialnych, które konfrater móg³ zabraæ
ze sob¹, przenosz¹c siê do innego domu instytutu359 . Dzia³ania prze³o¿onego domu
równie¿ w tej materii powinny byæ roztropne, dostosowane do czasu i okolicznoœci
podró¿owania, zabezpieczaj¹ce zdrowie i skromne warunki ¿ycia przenoszonych
konfratrów, którzy powinni byæ przygotowani na pewn¹ dokuczliwoœæ ubóstwa, prze¿ywanego we wspólnocie instytutu. Stanowi³o to najlepsz¹ okazjê, by wszyscy
cz³onkowie wspólnoty wewnêtrznie mogli zaakceptowaæ styl ¿ycia i realne warunki
przystaj¹ce do egzystencji ludzi ubogich360 . Powy¿sze rozstrzygniêcia starano siê
realizowaæ w instytucie do czasu obowi¹zywalnoœci prawa konstytucyjnego z 1954
roku, które z pietyzmem przejê³o regu³y pierwszego prawodawcy, dostrzegaj¹c w
tym znamienn¹ spuœciznê i specjalny wyró¿nik charyzmatu oraz to¿samoœci Zgromadzenia Misji361 . Pomimo up³ywu czasu instytut w najnowszym prawie w³asnym
wiernie zachowa³ duchowe przes³anie œw. Wincentego à Paulo, dotycz¹ce korzystania z rzeczy materialnych, prawa w³asnoœci, dysponowania œrodkami materialnymi i codziennego stylu ¿ycia. Nie zmieni³a siê podstawa prawna praktykowanego
przez cz³onków instytutu ubóstwa362 , a ich wspó³czesny sposób ¿ycia – ze wzglêdu na warunki ¿ycia ubogich – powinien odznaczaæ siê prostot¹ i umiarkowaniem363 ,
pielêgnowaniem ducha Za³o¿yciela oraz wystrzegania siê ¿¹dzy bogactwa364 . Równie¿ obecnie instytut zapewnia konfratrom wszystko co jest konieczne do ich utrzymania i osobowego rozwoju, zobowi¹zuj¹c ka¿dego do uzyskania stosownego po-

357

„Profecturi ad alia loca ea quam sottanam vocant et aliis interioribus indumentis quibus utuntur
privari non debebunt, nisi forte ratio temporis aut alioqui charitas suaderet melioribus esse commutanda, reliqua vero omnia quae ad iter necessaria erunt magna charitatis significatione ab eo loco
unde mittentur, subministranda erunt sumptibus tamen eorum, quorum erat expensas itineris solvere”. RSP, s.98.

358

Por. RWZM, III, 7.

359

Wincenty okreœli³, ¿e „przenosz¹c siê z jednego domu do drugiego, ¿aden konfrater nic nie bêdzie
zabiera³ ze sob¹ bez pozwolenia prze³o¿onego”. RWZM, III, 9.

360

Prawodawca oczekiwa³ takiej postawy od wszystkich cz³onków instytutu np. w zakresie po¿ywienia,
wyposa¿enia mieszkania, u¿ywanych sprzêtów i rzeczy codziennych. Por. RWZM, III, 7.

361

Por. KiRZM, 171.1-3.

362

Nadal obowi¹zuje Statut Fundamentalny Ubóstwa. Por. ALEKSANDER VII, Breve Alias nos supplicationibus z 12 sierpnia 1659 roku, w: AACM, s.23-24.

363

Por. KZM, 33.

364

Por. SAINT VINCENT

DE

PAUL, t. XI, s.413; Por. NPPZM (1995), 152.
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zwolenia prze³o¿onego na u¿ywanie dóbr materialnych i dysponowanie nimi365 . W
aktualnym prawie w³asnym jasno rozstrzygniêto kompetencje prze³o¿onych Zgromadzenia Misji odnoœnie kanonicznego przeniesienia konfratra, rzeczy jakie powinien zabraæ ze sob¹ przenosz¹c siê do innego domu, jak równie¿ op³acenia jego
przenosin366 .
Personalne formy pos³ugiwania superiora okreœla³y równie¿ jego postawê wobec osób duchownych i zakonnych spoza instytutu, z którymi kontaktowa³ siê z
racji pe³nienia pos³ugi prze³o¿onego oraz kierowania pracami apostolskimi swoich
konfratrów. W tej materii prawodawca zaleca³, aby superior nie dopuszcza³ duchownych pochodz¹cych spoza Zgromadzenia do pracy na misjach. Musia³ tak¿e uzyskaæ specjalne zezwolenie od prze³o¿onego generalnego lub wizytatora, jeœli chcia³
kogoœ z duchownych przygotowywaæ w swoim domu do szczegó³owych funkcji
zwi¹zanych z misyjnym pos³ugiwaniem. Superior domu w odpowiednim czasie powinien podj¹æ siê przygotowania do pracy misyjnej kleryków spoza Zgromadzenia,
których uzna³ za odpowiednich i którzy przebywali w jego wspólnocie, zachowuj¹c
przy tym tak¿e ich w³asn¹ regu³ê formacyjn¹. Prze³o¿ony domu powinien przestrzegaæ tego samego organizuj¹c konferencje dla duchownych367 . Decyzja prawodawcy dotycz¹ca wy³¹cznoœci cz³onków Zgromadzenia w zakresie prowadzenia
misji i rekolekcji pochodzi³a z okresu póŸniejszego, bowiem sam Wincenty u pocz¹tku dzia³alnoœci misyjnej i rekolekcyjnej korzysta³ z pomocy kap³anów diecezjalnych czy profesorów teologii, zw³aszcza prowadz¹c przygotowanie kandydatów
do kap³añstwa368 . Zobowi¹zywa³a superiora domu do ochrony to¿samoœci instytutu
w dziedzinie dzia³alnoœci misyjnej i troski, zapewniaj¹cej rozwój prac apostolskich
wœród ubogich, w zakresie aktywnoœci podstawowej wspólnoty Zgromadzenia. Superior domu nie móg³ podejmowaæ autonomicznie decyzji o rozpoczêciu formacji
duchownych spoza Zgromadzenia, a dotycz¹cej prowadzenia misji wed³ug zasad i
365

Por. KZM, 33 – 34.

366

W³adza przenoszenia cz³onków prowincji le¿y w gestii wizytatora; rzeczy materialne, które s¹ osobist¹ w³asnoœci¹ konfrater ma prawo zabraæ ze sob¹; kosztami przenosin zostaje obci¹¿ona wspólnota, w której konfrater dotychczas pracowa³. Por. KZM, 123 § 2, 154 § 2; Por. SZM, 69.3; Por. NPPZM
(1995), 152 – 154. Obecnie wspólnota domu przeznacza rocznie, na w³asne potrzeby konfratra
(bielizna, odzie¿, buty), kwotê równ¹ szeœciokrotnemu mensile, a na wakacje równ¹ czterokrotnoœci
miesiêcznej kwoty. Misjonarz mo¿e bez pozwolenia prze³o¿onego wydatkowaæ kwotê równ¹ mensile. Por. TAM¯E, 165.

367

„Ecclesiasticos externos ad laborandum in Missionibus non admittet neque etiam domi ad ullam
Missionarii functionem illos applicabit absque Superioris Generalis aut Visitatoris licentia, externos
tamen seminaristas suae domus quos idoneos iudicaverit missionibus suo tempore iuxta eorum
regulas applicare poterit ac etiam debebit. Idem observabit quoad ecclesiasticorum conferentias”.
RSP, s.96.

368

Dzia³o siê tak do apostolskiej aprobaty Zgromadzenia. Urban VIII w bulli Salvatoris nostri wyrazi³
zdecydowanie wolê, aby misje dla ludu i rekolekcje dla kap³anów zosta³y wpisane w specyfikê
nowego instytutu. Por. URBANUS VIII, Bulla Salvatoris nostri z dnia 12 stycznia 1632 roku, w: AACM,
s.5; Por. L. MEZZADRI – J.M. Roman, Historia Zgromadzenia Misji, t. 1, s.54 nn.; Por. J. DUKA£A,
Organizacja studiów i przygotowanie do kap³añstwa alumnów w seminariach diecezjalnych pod
zarz¹dem Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy w Polsce w latach 1675 – 1864, s.20 nn.
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praktyki instytutu. Natomiast prawodawca zezwoli³, aby realizowa³ taki program
formacyjny z klerykami diecezjalnymi, którzy byli powierzeni jego pieczy. Najprawdopodobniej prawodawcy zale¿a³o na wszechstronnym przygotowaniu m³odych i
gorliwych kap³anów, którzy z osobist¹ wra¿liwoœci¹ zadbaj¹ na swoich placówkach
o permanentny rozwój skutków i owoców misyjnej pracy cz³onków Zgromadzenia
Misji, jak równie¿ swoj¹ duszpastersk¹ opiek¹ odpowiedzialnie obejm¹ ludzi ubogich369 . W ka¿dym okresie historii Zgromadzenia Ÿród³em motywuj¹cym do pracy
w zakresie formacji by³a troska o zbawcze pos³ugiwanie ubogim. Taka opcja zosta³a ponowiona w aktualnym prawie w³asnym wincentyñskiego instytutu370 , bowiem
prawodawcy wyj¹tkowo zale¿y na powszechnej s³u¿bie kap³anów na rzecz ubogich, co jest wyraŸnym ¿yczeniem wspó³czesnego Koœcio³a371 , by odpowiedzialnie
przekazywaæ w³aœciwe zrozumienie cz³owieka ubogiego w duchu œw. Wincentego à
Paulo372 . Obecnie konfratrów Zgromadzenia zobowi¹zano do œwiadczenia pomocy
duchowieñstwu w pracy nad ubogaceniem duchowoœci kap³añskiej oraz w podejmowaniu wysi³ków apostolskich373 , co jednoznacznie obliguje konfratrów do pe³niejszego ukazania istoty to¿samoœci oraz charyzmatu wincentyñskiego instytutu
w zakresie formacyjnych i apostolskich prac. W tym duchu nakazano równie¿, aby
misjonarze pracuj¹cy w seminariach, g³osz¹cy rekolekcje kap³añskie, pos³uguj¹cy
jako ojcowie i kierownicy duchowi, wyk³adowcy, duszpasterze parafialni, kapelani
szpitalni i wiêzienni nadali swej dzia³alnoœci znamiona duchowoœci wincentyñskiej374 .
Otwartoœæ misjonarska najpe³niej oddaje pragnienie pierwszego prawodawcy, aby
kap³ani objêli swoim pos³ugiwaniem wszystkich, którzy zostali dotkniêci ró¿nymi
formami ubóstwa moralnego i materialnego375 . Natomiast sama aktywnoœæ misjonarzy prowadz¹cych parafie powinna posiadaæ znamiona wincentyñskie, wspólnoty lokalne winny odznaczaæ siê dzia³alnoœci¹ charytatywn¹ i spo³eczn¹, a realizacji
statutów diecezjalnych i rozporz¹dzeñ ordynariusza miejsca w czasie pos³ugiwania powinno siê nadaæ charakter wincentyñski376 .
Regu³y szczegó³owe dla superiora wspólnoty równie¿ okreœli³y, ¿e osoby duchowne spoza misjonarskiego gremium nie powinny byæ zasadniczo na noc przyj369

Formacja dotyczy³a nabycia odpowiedniej wiedzy i cnót potrzebnych w kap³añskim pos³ugiwaniu,
ze wzglêdu na potrzeby ludzi ubogich. Por. RWZM, I, 1 – 2.

370

Misjonarskie wspomaganie duchownych i œwieckich w zdobywaniu w³aœciwej im formacji ma bezpoœrednio prowadziæ ich do pe³niejszego uczestnictwa w ewangelizowaniu ubogich. Zaœ cz³onkowie
instytutu powinni szukaæ nowych œrodków, dynamizuj¹cych ich osobist¹ pracê. Por. KZM, 1.3 – 2.

371

Por. KZM, 15.

372

Por. SZM, 3, 11 § 3.

373

Por. NPPZM (1995), 106; Por. RWZM, I, 1-2.

374

Por. NPPZM (1995), 107 – 116.

375

Por. KZM, 18.

376

Por. NPPZM (1995), 111 – 112.
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mowane w goœcinê w domach Zgromadzenia, chyba ¿e z powodu odprawiania æwiczeñ duchowych. Prze³o¿ony domu powinien mieæ szczególny wzgl¹d na goœcinne
przyjêcie duchownych i zakonników, którzy z koniecznoœci przybywaj¹ do misjonarskich wspólnot377 . Znaj¹c realia ówczesnych relacji i statusu duchowieñstwa i
stanu zakonnego powy¿sza regu³a nie dziwi. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e prawodawca zdecydowa³ siê na takie zalecenie w trosce o zachowanie integralnoœci i
dyscypliny kanonicznej we wspólnocie podstawowej, wierne spe³nianie celu instytutu oraz realizacjê wskazañ odnosz¹cych siê do nawi¹zania codziennych relacji
cz³onków Zgromadzenia z osobami spoza instytutu378 . Prawodawca chcia³ ochroniæ cz³onków instytutu od zgubnego wp³ywu duchownych wêdruj¹cych, a wiêc nie
maj¹cych sta³ego zajêcia i miejsca sta³ego pobytu, nowinkarzy i czêsto niepos³usznych swemu ordynariuszowi379 . Natomiast œw. Wincentemu bardzo zale¿a³o
na sta³ym przyjmowaniu w domach instytutu kap³anów i zakonników chc¹cych skorzystaæ z rekolekcji i duchowej odnowy. Dlatego superior sta³ siê adresatem regu³y
szczegó³owej, zgodnie z któr¹ powinien zagwarantowaæ goœcinne przyjêcie zg³aszaj¹cych siê kap³anów i zakonników380 . Dzie³o rekolekcji dla kap³anów by³o wiernie realizowane jako istotny element celu podstawowego Zgromadzenia Misji381 .
Prawo konstytucyjne instytutu przypomina³o o tym pierwotnym zobowi¹zaniu, bez
którego to¿samoœæ wincentyñska straci³aby blask i sens. Dlatego wszyscy cz³onkowie wspólnoty wincentyñskiej, podejmuj¹cy trud g³oszenia rekolekcji, kieruj¹cy
seminariami, prowadz¹cy konferencje dla proboszczów i innych duchownych powinni zachowaæ „ma³¹ metodê” Zgromadzenia w przekazie S³owa Bo¿ego, o¿ywiaæ
wiedzê i pobudzaæ do pobo¿noœci kap³añskiej, okazaæ w postawie cnotê chrzeœcijañskiej pokory, ³agodnoœci, szacunku dla cz³owieka i uprzejmoœci382 . Równie¿ ak377

„Externi non accipientur hospitio ut noctu pernoctent nisi exercitionum spiritualium gratia aut nisi
ii sint, quibus multum debeatur, aut id officii sine magna offensione praetermitti non possit, qua in
re habebitur praecipua ratio ecclesiasticorum et Religiosorum cum necessitatis causa ad nos divertent”. RSP, s.98.

378

Por. RWZM, IX, 1-16.

379

Dlatego urzêdowy kontakt z przyjmowanymi goœæmi by³ w gestii superiora domu. Cz³onkom wspólnoty nie wolno by³o wchodziæ w bli¿sze relacje z takimi osobami, bez wyraŸnego pozwolenia
prze³o¿onego. Por. RWZM, IX, 5-6. Wincenty po prze¿yciu duchowej transformacji, równie¿ w
dziedzinie wizji kap³añstwa, wypowiada³ siê doœæ surowo na temat kap³anów szukaj¹cych kariery lub
nieœwiadomych i niedba³ych o realizacjê swojej misji, nigdy ich jednak nie potêpia³. Swoich braci
chcia³ jednak ustrzec przed ich wp³ywem. Mówi³: „Z³e ¿ycie kap³anów jest powodem wielkiego
zamêtu w Koœciele. To na skutek ich postêpowania z trudem dostrzegamy w Koœciele Oblubienicê
Chrystusa”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. V, s.541; Por. L. NUOVO, Kap³añstwo, s.366-369.

380

Z czasem zaczê³y powstawaæ specjalne oœrodki instytutu, w których mo¿na by³o odprawiaæ rekolekcje przed œwiêceniami, kap³añskie i rekolekcje indywidualne. Najbardziej znanym by³ dom rekolekcyjny œw. £azarza w Pary¿u, nazwany przez Wincentego „Ark¹ Noego”. Z rekolekcji skorzysta³o tam
ok. 25 000 osób. Por. A. DODIN, Œwiêty Wincenty a cz³owiek dzisiejszy, w: W nurcie zagadnieñ
posoborowych, t. 15, Kontemplacja i dzia³anie, s.266.

381

Por. RWZM, I, 1-2.

382

Por. KiRZM, 273.
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tualne prawo w³asne z determinacj¹ wskazuje na realizacjê dzie³a wspomagania
duchownych, udzia³u misjonarzy w formacji kandydatów do kap³añstwa oraz œwiadczenia sta³ej pomocy kap³anom w podejmowaniu przez nich formacji ci¹g³ej, zgodnie z tradycj¹ Zgromadzenia i wypracowanymi metodami w tym zakresie383 . Na
szczególn¹ uwagê w tym zakresie zas³uguje treœæ normy podstawowej z prawa
w³asnego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Misji, która zobowi¹zuje cz³onków instytutu do œwiadczenia permanentnej pomocy duchowieñstwu w pracy nad ubogaceniem duchowoœci kap³añskiej oraz w podejmowaniu wysi³ków duszpasterskich.
Zgromadzenie powinno realizowaæ tê pomoc przez chêtne i goœcinne przyjmowanie
duchownych w domach instytutu, s³u¿enie spowiedzi¹, organizacjê dni skupienia i
inne formy pos³ugiwania kap³añskiego384 . Bez trudnoœci mo¿na zauwa¿yæ, ¿e ostatnia
redakcja w prawie w³asnym instytutu wierniej odda³a wolê prawodawcy i doskonale
harmonizuje siê z pierwotnym zamys³em Wincentego à Paulo, odnoœnie misjonarskiego pos³ugiwania wobec kap³anów i zakonników.
e) Specyficzne wspomaganie ubogich
Podstawowym i najistotniejszym motywem sk³aniaj¹cym œw. Wincentego à
Paulo do za³o¿enia Zgromadzenia Misji by³o permanentne wspieranie ubogich i potrzebuj¹cych, co zosta³o obligatoryjnie najpierw zadeklarowane w proœbach do Stolicy Apostolskiej, a nastêpnie zapisane w bulli zatwierdzaj¹cej nowy instytut w
Koœciele Katolickim385 . Równie¿ apostolskie dzie³a zainicjowane szczególnie dla
duchownych s³u¿y³y, zgodnie z zamys³em œw. Wincentego à Paulo, utrwaleniu dobrych owoców pracy misyjnej oraz zdynamizowaniu codziennego parafialnego pos³ugiwania kap³anów wzglêdem swoich wiernych, zw³aszcza na p³aszczyŸnie sta³ego korzystania z owoców zbawienia. Dlatego wyj¹tkowym znamieniem tego pos³ugiwania i kap³añskiego œwiadectwa powinna byæ sta³a troska o najubo¿szych,
zalecana nie tylko proboszczom, ale przede wszystkim superiorom domów misjonarskich i wszystkim cz³onkom wincentyñskich wspólnot podstawowych. Regu³y
szczegó³owe z omawianego Rêkopisu Sarzana, opisuj¹ce zakres uprawnieñ i powinnoœci superiora, zawieraj¹ w tym zakresie stosowne wskazania, które zostan¹
poddane analizie porównawczej. Ta specyficzna forma wspierania ubogich, zalecana superiorowi zgodnie z wol¹ prawodawcy, w podstawowym wymiarze mia³a realizowaæ siê przez odpowiedni poziom apostolskiej i misjonarskiej pracy oraz zaanga¿owania prze³o¿onego domu, jak równie¿ wszystkich cz³onków jego wspólnoty
podstawowej. Istotnym motywem takiego pos³ugiwania by³o, ze strony prawodaw383

Por. KZM, 1.3, 15.

384

Por. NPPZM (1995), 106. W poprzedniej redakcji norm wskazano wprost na œwiadczenie pomocy
duchowieñstwu diecezjalnemu. Por. NPPZM, 113.

385

Por. URBANUS VIII, Bulla Salvatoris nostri z dnia 12 stycznia 1632 roku, w: AACM, s.3-9; Por. RWZM,
I, 1-3; Por. M. P EREZ FLORES, La Bulle „Salvatoris nostri” et la Congregation de la Mission, w:
Vincentiana 4-5(1983), s.326-363.
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cy instytutu, zagwarantowanie ubogim sta³ego i pe³niejszego dostêpu do Ÿród³a
wiary, sakramentalnej jednoœci z Chrystusem, bogactwa S³owa Bo¿ego i praktycznej nauki prawd wiary. O koniecznoœci zastosowania takiej formy wspierania ubogich Wincenty przekona³ siê przez wydarzenia z osobistego doœwiadczenia duchowego, co znamiennie wp³ynê³o na dynamiczny rozwój zainicjowanych dzie³386 .
Prawodawca postrzega³ superiora jako animatora ¿ycia wspólnoty domu i dobrego organizatora codziennych zajêæ, podejmowanych indywidualnie przez misjonarzy. Dlatego zaleci³ prze³o¿onemu domu podjêcie szczególnych starañ o to, by
jego domownicy zawsze oddawali siê w Zgromadzeniu konkretnemu pos³ugiwaniu,
zw³aszcza zajêli siê sprawami dotycz¹cymi g³oszenia misji, rekolekcji, szczegó³owej formacji kandydatów do kap³añstwa i seminarzystów spoza Zgromadzenia, przygotowuj¹cych siê do œwiêceñ. Prawodawca wyraŸnie postulowa³ superiorowi, by
wyznaczony zakres prac oraz sposób zorganizowania i wykonywania powierzonych zajêæ, o ile to mo¿liwe, nie powodowa³ u konfratrów wyczerpania lub stanu
przeci¹¿enia prac¹387 . Wydaje siê, ¿e przekonanie œw. Wincentego o obowi¹zku
wytê¿onej pracy na rzecz ubogich zosta³o wzmocnione przez jego negatywne doœwiadczenie ¿yciowe, którego istot¹ by³a postawa licznych duchownych i zakonników oddaj¹cych siê lenistwu i obojêtnoœci. By³ przekonany, ¿e choæ duchowni i
zakonnicy maj¹ prawo utrzymywaæ siê z ofiar wiernych, to jednak nie powinni tego
czyniæ kosztem ludzi ubogich i potrzebuj¹cych, ho³duj¹c lenistwu i bezczynnej
obojêtnoœci388 . Dlatego zawsze zdecydowanie piêtnowa³ w Zgromadzeniu narzekaj¹cych na trud pracy i dokuczliwoœæ codziennych obowi¹zków389 . Ka¿demu misjonarzowi wskazywa³ na najistotniejszy motyw jego pracy i codziennego trudu, a
wiêc bezpoœrednie doœwiadczenie zjednoczenia z Chrystusem poprzez pos³ugiwanie ubogim, jak równie¿ najtrwalsze i harmonijne zespolenie siê ze spo³ecznoœci¹
ubogich i potrzebuj¹cych, ze stylem ¿ycia tej spo³ecznoœci oraz kszta³towanie relacji miêdzyludzkich w duchu Chrystusowej mi³oœci i autentycznej s³u¿by, co jest
istotnym przes³aniem równie¿ wspó³czesnej opcji Koœcio³a390 . Zalecenie prawodawcy
386

Por. J. DUKA£A, Œw. Wincenty à Paulo – doœwiadczenia duchowe i dzie³o, w: W nurcie zagadnieñ
posoborowych, t. 15, Kontemplacja i dzia³anie, s.188-201.

387

„Diligenter curabit ut nostri in exercitiis Congregationis, maxime quae ad missiones, ordinandos,
exercitandos et seminaristas externos spectant, occupati semper inveniantur, ita tamen, ut (quoad
fieri poterit) labore non graventur”. RSP, s.95.

388

Por. SAINT VINCENT

DE

PAUL, t. IX, s.448; Por. C. FERNANDEZ, Praca, s.151-153.

389

„Któ¿ bêdzie nas odwodzi³ od kontynuowania podjêtych dzie³? Bêd¹ to duchy libertyñskie. Tak, to
bêd¹ libertyni, którzy szukaj¹ tylko rozrywek i dobrego po¿ywienia, którzy nie zajmuj¹ siê niczym
wiêcej. Kto jeszcze bêdzie nas odwodzi³ od pracy? Bêd¹ to ... Lepiej nie powiem tego. Bêd¹ to
ponadto ludzie oddani wygodnictwu, ludzie o ciasnych pogl¹dach, zamykaj¹cy siê jak œlimaki w
skorupie”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.397.

390

Wincenty akcentowa³, aby misjonarze i Siostry Mi³osierdzia nie byli dla nikogo ciê¿arem, by zarabiali na w³asne utrzymanie, pracuj¹c czêsto wœród ludzi, którzy nie posiadaj¹ œrodków na ich
utrzymanie. Ci, którzy pracuj¹ na utrzymanie wspólnoty przyczyniaj¹ siê bezpoœrednio do dzie³a
s³u¿enia ubogim. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. IX, s.448-449. Natomiast Sobór Watykañski II naucza,
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instytutu, by prze³o¿ony wspólnoty skutecznie i owocnie czuwa³ nad ca³oœci¹ prac
cz³onków domu mia³o swoje Ÿród³o w jego wewnêtrznym przekonaniu. Dlatego œw.
Wincenty uœwiadamia³ wczeœniej mianowanych superiorów o potrzebie przestrzegania nale¿ytego porz¹dku i dobrego kierowania prac¹ konfratrów391 . Prze³o¿ony
generalny mia³ w tej dziedzinie szczególne uprawnienia, dlatego do najnowszych
czasów zachowa³ bezpoœredni wp³yw na mianowanie superiora domu misjonarskiego. Zawsze na wniosek wizytatora powierza³ ten urz¹d kap³anowi umiej¹cemu kierowaæ osobami duchownymi, zatroskanemu o doskona³oœæ w³asn¹ i powierzonego
mu domu, prze¿ywaj¹cemu zjednoczenie z Bogiem w modlitwie i innych czynnoœciach ¿ycia oraz urzêdowania, kieruj¹cemu siê roztropnie cnotami chrzeœcijañskimi, zapobiegliwemu o dobro wspólne i dbaj¹cemu o wiernoœæ prawu w³asnemu instytutu392 . Obecne prawo w³asne Zgromadzenia Misji wiernie zachowa³o i rozwinê³o
pierwotne bogactwo norm w tej materii, wskazuj¹c na superiora jako na oœrodek
jednoœci i animatora ¿ycia miejscowej wspólnoty, czuwaj¹cego nad wykonaniem
zadañ apostolskich domu, zaanga¿owanym w rozwój i aktywnoœæ poszczególnych
dziedzin wincentyñskiego pos³ugiwania393 . Obecnie superior domu zasadniczo powierza konfratrom obowi¹zki i urzêdy, inspiruj¹c ich pracê i wyznaczaj¹c zakres
wspó³dzia³ania wszystkich konfratrów394 . Natomiast, z racji powa¿nie rozbudowanej struktury dzia³alnoœci misyjnej, rekolekcyjnej i formacyjnej, za dzie³o misji, rekolekcji i formacji seminaryjnej kandydatów do kap³añstwa odpowiadaj¹ uprzednio
wyznaczeni formatorzy i urzêdnicy Zgromadzenia Misji. Zaœ superior domu mo¿e
koordynowaæ pracê i zajêcia swoich podw³adnych z tymi oœrodkami w³adzy i pos³ugiwania w instytucie wincentyñskim, co zawsze powinno znaleŸæ swoje istotne
potwierdzenie w opracowanym ka¿dego roku wspólnym programie ¿ycia i pracy
podstawowej wspólnoty misjonarskiej395 . Nale¿y tak¿e zaznaczyæ, ¿e najnowsze
prawo w³asne fundamentalne, zobowi¹zuje ka¿dego cz³onka instytutu, by swoje
codzienne obowi¹zki wykonywa³ zgodnie z celem Zgromadzenia, stosownie do
wspomnianego programu wspólnoty, z prostot¹ i dojrza³¹ œwiadomoœci¹, podlegaj¹c powszechnemu prawu pracy oraz przeznaczaj¹c czêœæ wypracowanych œrodków na potrzeby ubogich396 .
¿e cz³owiek przez swoj¹ pracê „³¹czy siê ze swoimi braæmi i s³u¿y im, mo¿e praktykowaæ szczer¹
mi³oœæ i wspó³dzia³aæ w doskonaleniu rzeczy stworzonych przez Boga. /.../ £¹czy siê z dzie³em
zbawczym Chrystusa, który pracuj¹c w³asnymi rêkami w Nazarecie, nada³ pracy znamienit¹ godnoœæ”. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Konstytucja duszpasterska o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym Gaudium
et spes z 7 grudnia 1965 r., nr 67, w: SWIIKDD, s.595.
391

Por. SAINT VINCENT

392

Por. KiRZM, 120, 122.

393

Por. KZM, 129 § 2.

394

Por. SZM, 78.2, 79 § 1.

395

Por. KZM, 14; Por. RWZM, XI, 2-3, 5-7, 10; Por. NPPZM, 105-111; Por. NPPZM (1995) 58.

396

Por. KZM, 32 § 1-2 – 33.

DE

PAUL, t. VII, s.441.
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W dalszej czêœci obowi¹zków superiora wspólnoty, zw³aszcza w zakresie
wspomagania ubogich, by³o równie¿ i to, by w jego domu zawsze przebywali przygotowani konfratrzy, którym Zgromadzenie Misji powierza³o specjalistyczne prowadzenie æwiczeñ duchownych i wizytowanie bractw mi³osierdzia397 . Prawodawca
myœla³ o nieustannej gotowoœci i dyspozycyjnoœci cz³onków instytutu do prowadzenia rekolekcji oraz æwiczeñ odnowy wœród duchowieñstwa, aby ocaliæ w parafiach trwa³e skutki misji i rekolekcji, jak równie¿ o¿ywiæ duszpasterskie pos³ugiwanie kap³anów, zw³aszcza wobec ubogich. Planowana odnowa ¿ycia chrzeœcijañskiego w du¿ej mierze zale¿a³a od pracy i ofiarnego ¿ycia samych kap³anów, których nale¿a³o duchowo wspieraæ poprzez sta³e æwiczenia rekolekcyjne w domach
misjonarskich, jak równie¿ przez stworzenie realnej mo¿liwoœci odprawienia indywidualnego skupienia. Taki styl dzia³ania zosta³ zagwarantowany póŸniej w pierwszym prawie fundamentalnym instytutu i praktycznym dzia³aniu398 . Prawodawca
by³ przekonany, ¿e kap³an jako s³uga mi³oœci powinien prze¿ywaæ stan ca³kowitego
oddania siê Bogu dla dobra potrzebuj¹cych i dla ich zbawienia, a wa¿n¹ cech¹
powo³ania cz³onków instytutu misjonarskiego jest permanentne zabieganie o to, by
pozostali kap³ani równie¿ s³u¿yli ubogim, osobiœcie prze¿ywaj¹c stan autentycznej
mi³oœci Boga i radoœci z tego, ¿e inni Go zdo³ali pokochaæ399 . Charyzmat pos³ugiwania cz³onków Zgromadzenia Misji wobec ubogich, w zakresie integralnej formacji
kandydatów do kap³añstwa oraz duchownych ju¿ wyœwiêconych przybiera³ na sile i
zaowocowa³ utrwaleniem sprawdzonych i praktycznych wzorców, co z kolei w sposób wyraŸny i praktycznie w jednakowej formie potwierdza³o prawo w³asne wincentyñskiego instytutu400 . Postulowana przez prawodawcê w regu³ach szczegó³owych
troska o aktualn¹ i efektywn¹ dzia³alnoœæ bractw mi³osierdzia, sta³a siê w historii
instytutu istotn¹ cz¹stk¹ to¿samoœci i charyzmatu wincentyñskiego, jak równie¿
sprawdzonym sposobem skutecznej aktywizacji religijnej i duszpasterskiej wier-

397

„Providebit ut continuo domi sit saltem aliquis designatus ad exercitia spiritualia tradenda et
Confraternitates Charitatis visitandas”. RSP, s.95.

398

„Dopomagaæ duchowieñstwu w nabywaniu wiedzy i cnót potrzebnych w stanie kap³añskim”. RWZM,
I,1; Por. J. DUKA£A, Organizacja studiów i przygotowanie do kap³añstwa alumnów w seminariach
diecezjalnych pod zarz¹dem Ksiê¿y Misjonarzy w Polsce w latach 1675-1864, (mps), s.18-19.

399

„Naszym obowi¹zkiem jest te¿ troska o to, by ubogim s³u¿yli inni”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.393.
Prawodawca z przekonaniem zapewnia³ tak¿e: „Nie wystarczy kochaæ Boga. Musimy przyczyniaæ
siê do tego, aby kochali Go inni”. T AM¯E, s.553. Wincenty równie¿ pracowa³ z kap³anami i dla
kap³anów, zainicjowa³ istotne praktyki w zakresie odnowy i formacji duchowieñstwa w ca³ej Europie,
poczynaj¹c od rekolekcji dla kandydatów do œwiêceñ, prowadzenia seminariów duchownych oraz
rekolekcji dla kap³anów. Wskaza³ na potrzebê sta³ej i regularnej formacji dla zatroskanych i poszukuj¹cych kap³anów organizuj¹c tzw. Konferencje Wtorkowe. Por. L. NUOVO, Kap³añstwo, s.366-369.

400

Por. RWZM, I,1; Por. KiRZM, 2, 272 § 1-2. Najnowsze prawo fundamentalne zobowi¹za³o: „Nale¿y
odpowiednio i skutecznie odnowiæ dzie³o formacji kleryków /.../. Poza tym, cz³onkowie Zgromadzenia niech nios¹ duchow¹ pomoc kap³anom w podejmowaniu przez nich formacji ci¹g³ej oraz w
pielêgnowaniu studium problematyki pastoralnej. W ich sercach niech budz¹ pragnienie spe³nienia ¿yczenia Koœcio³a, by nieœæ pomoc ubogim”. KZM, 15.
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nych œwieckich401 . Dlatego zak³adanie bractw mi³osierdzia, opiekê nad ich cz³onkami i podejmowan¹ przez tych cz³onków zwyczajn¹ dzia³alnoœci¹, pierwsze fundamentalne prawo w³asne Zgromadzenia Misji, zaliczy³o do zwyczajnych i podstawowych zadañ wszystkich kap³anów instytutu402 . W tej materii, na przestrzeni historii
Zgromadzenia Misji, nie wprowadzono ¿adnych zmian, natomiast permanentnie
zachêcano do wiernej realizacji pierwszych wskazañ prawodawcy instytutu. Konstytucje z 1954 roku wœród zwyczajnych zajêæ cz³onków instytutu w zakresie ich
szczególnej troski duchowej i doczesnej œwiadczonej ubogim i chorym, bezpoœrednio wskaza³y na obowi¹zek zak³adania i odwiedzania bractw mi³osierdzia. Misjonarze powinni to czyniæ z wyj¹tkow¹ troskliwoœci¹, œwiadcz¹c tym samym pomoc
materialn¹ i duchow¹403 . Pos³ugiwanie bractwom nadal nale¿y traktowaæ jako istotny i wi¹¿¹cy obowi¹zek kap³anów Zgromadzenia Misji, wyj¹tkowo mobilizuj¹cy ich
do spe³niania czynnoœci pokrewnych oraz odpowiadaj¹cych tego rodzaju pos³ugiwaniu instytutu404 . W najnowszym prawie w³asnym nie wspomina siê wprost o zak³adaniu i prowadzeniu bractw mi³osierdzia, co nie oznacza, ¿e ta dziedzina zosta³a wy³¹czona z charyzmatu aktualnego wincentyñskiego pos³annictwa Zgromadzenia. Ka¿dy cz³onek instytutu ma obowi¹zek realizowaæ cele apostolskie wed³ug
dziedzictwa przekazanego przez œw. Wincentego i uznanego przez Koœció³, jak
równie¿ dynamicznie wspomagaæ cz³onków Koœcio³a w zdobywaniu w³aœciwej im
formacji chrzeœcijañskiej405 . Niew¹tpliwie te konstytucyjne zalecenia nale¿y oceniæ
401

Prawodawca bardzo ¿ywo myœla³ o aktywizacji pos³annictwa œwieckich i przepojenia ich dzia³añ
duchem ewangelicznym. Ich postawa mia³a byæ przejawem „¿ywej wiary” i œwiadectwa s³u¿by
Chrystusowi. Tê myœl po wiekach wyeksponowa³y dobitniej dokumenty ostatniego soboru powszechnego. Por. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Dekret o apostolstwie œwieckich Apostolicam actuositatem z dnia 18
listopada 1965 r., nr 6, w: SWIIKDD, s.384-385; Por. J.P. PRAGER, Saint Vincent and the Laity, w:
Vincentiana 4-5(1985), s.306-317. Zdaniem Wincentego i wspó³czesnej dyscypliny kanonicznej
Koœcio³a postawa apostolska chrzeœcijan œwieckich powinna doprowadziæ do osi¹gniêcia celu podstawowego, a mianowicie, by porz¹dek doczesny zosta³ przenikniêty duchem ewangelicznym. Por.
KPK, KAN. 225 § 2.

402

Por. RWZM, I, 2. Cz³onkowie bractw mi³osierdzia od samego pocz¹tku potrzebowali sta³ej opieki i
duchowego kierownictwa. To by³ warunek gwarantuj¹cy w³aœciwy kierunek dzia³ania i podtrzymuj¹cy gorliwoœæ pos³annictwa sta³ych cz³onków. Prawodawca okreœli³ wczeœniej, ¿e „celem bractwa
mi³osierdzia jest wspomaganie miejscowych ubogich chorych, zapewnienie umieraj¹cym godnego
odejœcia z tego œwiata, przekonywanie powracaj¹cych do zdrowia, aby w przysz³oœci nie obra¿ali
Boga i prowadzili ¿ycie chrzeœcijañskie. Nade wszystko bractwo mi³osierdzia ma czciæ naszego
Pana w osobach ubogich i spe³niaæ Jego wymagania, abyœmy mi³owali siê wzajemnie, jak On nas
umi³owa³”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. X, s.620; Por. I. G. ZEDDE, Ewangelizacja ubogich u œw. Wincentego à Paulo. Podstawy biblijno-teologiczne, w: Meteor 4-5(1981), s.200-251; Por. TEN¯E, Ewangelizacja, s.290-305.

403

Por. KiRZM, 270. W ¿yciu Zgromadzenia starano siê coraz g³êbiej rozumieæ treœæ tzw. „odruchu
wincentyñskiego”, który okreœla specyficzn¹ postawê wewnêtrznej wra¿liwoœci cz³owieka na cierpienie drugiego, jego opuszczenie i faktyczne wydziedziczenie, co stwarza w nim niekorzystny stan
ducha. To motywowa³o i determinowa³o Wincentego do dzia³ania na rzecz ubogich i chorych. Por.
J. D UKA £A, Œw. Wincenty à Paulo – doœwiadczenia duchowe i dzie³o, w: W nurcie zagadnieñ
posoborowych, t. 15, Kontemplacja i dzia³anie, s.188-201.

404

Por. KiRZM, I, 3.

405

Por. KZM, 1.3, 3 § 1.
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jako regu³y konkretyzuj¹ce postawê instytutu wobec bractw mi³osierdzia i wszelkich stowarzyszeñ, podejmuj¹cych dzia³alnoœæ charytatywn¹ w duchu œw. Wincentego à Paulo. Dlatego prawodawca poleca wszystkim cz³onkom Zgromadzenia Misji otoczenie specjaln¹ trosk¹ stowarzyszeñ ludzi œwieckich, za³o¿onych przez œw.
Wincentego albo wywodz¹cych siê z jego duchowoœci. Prawodawca uzna³, ¿e cz³onkowie tych dzia³aj¹cych wspólnot maj¹ prawo do misjonarskiej pomocy i wsparcia406 , dlatego Zgromadzenie powinno zatroszczyæ siê w tym zakresie o odpowiednie przygotowanie i formacjê cz³onków im pos³uguj¹cych407 , jak równie¿ o wypracowanie w³aœciwego programu pracy z tymi grupami, obejmuj¹cego animacjê duchow¹, eklezjaln¹, spo³eczn¹ i obywatelsk¹ cz³onków zrzeszonych w wincentyñskich
stowarzyszeniach charytatywnych408 . W skali prowincji misjonarska praca charytatywna z udzia³em ludzi œwieckich powinna byæ zaplanowana i zorganizowana,
oparta œciœle o skoordynowan¹ wspó³pracê z Wincentyñskimi Zespo³ami Charytatywnymi409 . Aktualne normy polskie w tej kwestii zawieraj¹ szczegó³owe wskazania, staj¹c siê obowi¹zuj¹c¹ wyk³adni¹ misjonarskiej specyfiki charytatywnego
pos³ugiwania, pozostaj¹cej w œcis³ej harmonii z pierwotnymi zaleceniami prawodawcy410 .
Przedmiotem dalszego zaanga¿owania superiora w zakresie wspomagania
ubogich by³a równie¿ troska o to, by kilka razy w roku zorganizowa³ we wspólnocie
konferencje na temat skutecznego i prawid³owego sposobu prowadzenia æwiczeñ
duchownych oraz w³aœciwego wype³niania innych czynnoœci Zgromadzenia411 . Z tej
szczegó³owej dyspozycji wynika, ¿e prawodawca w sposób zamierzony powierza³

406

Por. SZM, 7 § 1. Takie zalecenie prawodawcy zrodzi³o siê z jego praktyki duszpasterskiej i doœwiadczenia duchowego na pierwszej parafii. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. X, s.574-587.

407

„Choæ wszyscy konfratrzy powinni byæ przygotowani do podjêcia tych zadañ, jest jednak rzecz¹
konieczn¹, by niektórzy zdobyli w tej dziedzinie wiêksz¹ bieg³oœæ”. Por. SZM, 7 § 2. Potrzeba
specjalizacji w przygotowaniu formatorów i animatorów jest konieczna, bowiem obecnie nale¿y
efektywnie pracowaæ z ubogimi, a nie tylko dla ubogich i to w ka¿dej grupie spo³ecznej. Por. F.
CARBALLO, Bractwa mi³osierdzia, s.93-94.

408

Por. SZM, 7 § 3.

409

Por. NPPZM, 129.

410

Prawodawca, odnosz¹c siê do pracy apostolskiej konfratrów, wskaza³ na obowi¹zek dostrze¿enia
problemów sprawiedliwoœci spo³ecznej i mi³osierdzia chrzeœcijañskiego, które œw. Wincenty uzna³ za
istotny sk³adnik charyzmatu Zgromadzenia. Zobowi¹za³ wszystkie wspólnoty do otwartoœci na dzia³ania charytatywne, które nale¿y podejmowaæ wed³ug mo¿liwoœci. Mo¿e to byæ pomoc ludziom
starszym, chorym, niepe³nosprawnym, bezrobotnym, ludziom z marginesu spo³ecznego, wiêŸniom,
rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom, dzieciom i m³odzie¿y z rodzin ubogich i zagro¿onych
ró¿nymi s³aboœciami moralnymi, przyjmowanie funkcji kapelana w szpitalach, domach opieki i
placówkach powierzonych Zgromadzeniu, praca w restytuowanym dziele Ks. Siemaszki. W³adze
prowincji powinny wspomagaæ osoby œwieckie w zak³adaniu Stowarzyszeñ Mi³osierdzia œw. Wincentego à Paulo oraz Konferencji œw. Wincentego à Paulo, a w formacji kleryków nale¿y zwróciæ
szczególniejsz¹ uwagê na w³aœciwe przygotowanie ich do dzia³alnoœci charytatywnej, prowadzonej
w domach i dzie³ach misjonarskich. Por. NPPZM (1995), 127 – 131.

411

„Curabit etiam ut aliquoties intra annum fiant conferentiae de rationes recte et fructuose tradendi
exercitia spiritualia et alias functiones Congregationis rite obeundas”. RSP, s.95-96.
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superiorowi odpowiedzialnoœæ za permanentn¹ formacjê cz³onków domu, zw³aszcza w nabywaniu specjalnej sprawnoœci potrzebnej do prowadzenia rekolekcji formacyjnych wobec duchowieñstwa i œwieckich, jak równie¿ w sumiennym wype³nianiu wszystkich prac i obowi¹zków, tworz¹cych charyzmat instytutu i to¿samoœæ
wspólnoty wincentyñskiej. Zalecane przez prawodawcê praktyki formacyjne zawsze
by³y istotne w misjonarskim pos³ugiwaniu412 , a w historii sta³y siê widocznym i
w³asnym znakiem, po którym rozpoznawano dzia³anie cz³onków instytutu Zgromadzenia Misji413 . Pierwotnie postulowana organizacja konferencji formacyjnych sta³a
siê w instytucie misjonarskim cotygodniow¹ praktyk¹ wewnêtrzn¹, anga¿uj¹c¹
wszystkich cz³onków domu, bowiem – zdaniem prawodawcy - ich aktualna dyspozycja duchowa mia³a realny wp³yw na podejmowane bie¿¹ce prace konfratrów, równie¿ w zakresie prowadzenia æwiczeñ duchownym dla zg³aszaj¹cych siê kap³anów
i zakonników414 oraz na coraz gruntowniejsze zdobycie osobistej œwiêtoœci, co w
powszechnej trosce Koœcio³a by³o zawsze i pozostaje nadal aktualne415 . Obecne
regu³y szczegó³owe zobowi¹zuj¹ superiora do organizowania konferencji formacyjnych przynajmniej raz w miesi¹cu, a zakres tematyczny zosta³ okreœlony przez
zagadnienia z ¿ycia wewnêtrznego i misjonarskiego powo³ania416 . Natomiast w skali
prowincji organizowanie spotkañ i konferencji formacyjnych, skutecznie dynamizuj¹cych pos³ugiwanie cz³onków instytutu, le¿y w gestii wizytatora417 . Równie¿ on,
wspó³pracuj¹c z superiorami, organizuje spotkania okreœlonych grup konfratrów,
stwarzaj¹c najkorzystniejsze okolicznoœci i warunki do wymiany myœli, doœwiadczeñ apostolskich i pog³êbiaj¹c tym samym wewnêtrzn¹ spójnoœæ instytutu i sta³¹
apostolsk¹ sprawnoœæ jego cz³onków418 .

412

G³oszenie konferencji kap³anom, zwo³ywanie spotkañ dla ksiê¿y i kierowanie nimi, wspomaganie
ksiê¿y w nabywaniu wiedzy i cnót wymaganych w ich stanie to by³y m.in. zwyczajne obowi¹zki
misjonarzy, zalecane przez pierwsze prawo fundamentalne. Por. RWZM, 2 – 3 § 1.

413

Œwiadczy o tym powierzanie Zgromadzeniu Misji prowadzenia seminariów, sta³ej odpowiedzialnoœci za formacjê kandydatów do kap³añstwa i kap³anów ju¿ wyœwiêconych. Taka praktyka zobowi¹zywa³a prawodawcê do stawiania wiêkszych wymagañ konfratrom, którym instytut powierza³ tê pracê.
Por. KiRZM, 272 § 1-2; Por. RWZM, 3, 1.

414

Praktyka instytutu zrodzi³a siê nie tylko z wewnêtrznego przekonania Wincentego, ale ma tak¿e
swoje Ÿród³o prawne w bulli zatwierdzaj¹cej Zgromadzenie i w póŸniejszych koœcielnych decyzjach.
Por. URBANUS VIII, Bulla Salvatoris nostri z 12 stycznia 1632 roku, w: AACM, s.5; Por. KiRZM, 273.

415

Por. KPK,

416

Por. NPPZM, 81.

417

W jego gestii jest zorganizowanie grupy konfratrów posiadaj¹cych g³êbsz¹ wiedzê z zakresu teologii
kap³añstwa i ¿ycia wewnêtrznego. Cz³onkowie tej grupy powinni pos³ugiwaæ jako ojcowie duchowni
i wyk³adowcy, rekolekcjoniœci i konferencjoniœci dla duchowieñstwa, nadaj¹c swojej pracy znamiona
duchowoœci wincentyñskiej. Por. NPPZM (1995), 107.

418

Por. NPPZM, 53. Obecnie sprawnoœci tej wymaga prawodawca instytutu, polecaj¹c prowincjom i
domom wybór formy apostolatu, zachowuj¹c wiernie zamys³ œw. Wincentego i to wszystko w³¹czaj¹c
w dzia³ania duszpasterskie Koœcio³a lokalnego, stosownie do sugestii dokumentów i wskazañ Stolicy
Apostolskiej, Konferencji Biskupów oraz pasterzy diecezji. Por. KZM, 13.

KAN.

276 § 1-4; Por. RWZM, X, 12; Por. KiRZM, 244.
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Nastêpnie, w regu³ach szczegó³owych o specyficznym wspomaganiu ubogich,
prawodawca oczekiwa³ od superiora domu nie tylko dobrego zarz¹dzania dzie³ami
apostolskimi i prac¹ swoich konfratrów, okreœlonymi przez cel Zgromadzenia, ale
równie¿ osobistego zaanga¿owania siê w realizacjê postawionych zamierzeñ. Dlatego poleci³ mu, aby osobiœcie podejmowa³ pos³ugiwanie misyjne i mia³ swój udzia³
tak¿e w innych pracach, istotnych w pos³ugiwaniu wincentyñskiej wspólnoty, o ile
pozwol¹ mu na to jego zajêcia, integralnie zwi¹zane z pe³nieniem urzêdu prze³o¿onego wspólnoty419 . Prawodawca ju¿ na pocz¹tku postrzega³ superiora jako gorliwego animatora wspólnoty, daj¹cego jej dobry przyk³ad i swoj¹ ¿arliwoœci¹ zachêcaj¹cego wszystkich do odpowiedzialnego realizowania zadañ wynikaj¹cych z powo³ania, zw³aszcza w zakresie braterskiego prze¿ywania daru wspólnoty420 . Przez stulecia wskazania te zachowa³y swoj¹ aktualnoœæ, co szczególnie zosta³o podkreœlone w nauce Koœcio³a i najnowszym w³asnym prawie fundamentalnym Zgromadzenia Misji421 .
Pierwsze regu³y szczegó³owe, zalecone przez prawodawcê superiorowi domu
w zakresie wspomagania ubogich, stanowi¹ dobitny przyk³ad tego, i¿ w pracy i
dzie³ach apostolskich, podejmowanych na rzecz ubogich i potrzebuj¹cych nie mo¿na
ograniczyæ siê tylko do organizowania i rozdawania œrodków materialnych. Realizowanie opcji Koœcio³a na rzecz ubogich zawsze wymaga³o równoczesnych dzia³añ
w zakresie doczesnym i nadprzyrodzonym. Postawa prawodawcy instytutu wincentyñskiego przekonuje, ¿e najistotniejszym dzia³aniem w tym zakresie pozostaje sprawa w³aœciwej formacji wstêpnej pos³uguj¹cych, ich formacja permanentna,
jak równie¿ chrzeœcijañska formacja ludzi ubogich, gwarantuj¹ca im czerpanie ze
Ÿród³a zbawienia. Nale¿y wiêc wskazaæ, ¿e œw. Wincentemu zawsze chodzi³o o
skuteczny rozwój dzie³, zapewniaj¹cych wieloaspektowe s³u¿enie ubogim oraz bezpoœrednie podjêcie pracy formacyjnej z ubogimi. Dlatego podstawowym motywem,
sk³aniaj¹cym go do pracy na rzecz odnowy religijno-moralnej duchowieñstwa by³o
zagwarantowanie trwa³oœci zbawczych skutków podejmowanych ju¿ dzia³añ instytutu na rzecz ubogich i potrzebuj¹cych. Prawodawca zabiega³ o to, by kap³ani z
odnowionych ju¿ krêgów duchowieñstwa wierniej s³u¿yli ludziom ubogim, doœwiadczaj¹c bezpoœrednio mi³oœci Boga i ewangelicznej radoœci z faktu, ¿e dotychczas
„wydziedziczeni” mogli Go pokochaæ422 .
419

„Ibit ad Missiones aliaque huiusmodi Congregationis ministeria exercebit, cum per officii sui occupationem licebit”. RSP, s.96.

420

Wincenty zachêca³: „Byæ zawsze pierwszym na zajêciach wspólnotowych, o ile inne obowi¹zki na to
pozwalaj¹; byæ wytrwa³ym w d¹¿eniu do celu i zrównowa¿onym w doborze œrodków i korzystaæ z
rady ludzi roztropnych”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. II, s.301-302; Por. KPK, KAN. 619.

421

Por. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Dekret o przystosowanej odnowie ¿ycia zakonnego Perfectae caritatis z 28
paŸdziernika 1965 r., nr 14 – 15, w: SWIIKDD, s.271-272. Gorliwi prze³o¿eni powinni siebie uwa¿aæ
za s³ugi wspólnoty, osobiœcie prze¿ywaj¹c jednoœæ pracy apostolskiej i ¿ycia, inspiruj¹c tym samym
swoich cz³onków do zachowania jednoœci w ¿yciu i dzia³aniu. Por. KZM, 97 § 1-2 – 98; Por. NPPZM,
133 – 137; Por. J. KA£OWSKI, ¯ycie braterskie we wspólnocie, s.184-188.

422

Por. SAINT VINCENT

DE

PAUL, t. XI, s.393.
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f) Postawa superiora wobec wiernych œwieckich
•ród³em regu³ szczegó³owych w zakresie wypracowania odpowiednich i godnych relacji prze³o¿onego domu z cz³onkami wspólnoty i wiernymi œwieckimi by³o
zamierzenie prawodawcy, aby te wzajemne odniesienia w niczym nie mog³y os³abiæ najg³êbszego zjednoczenia cz³owieka z Chrystusem. Dlatego najpierw prawodawca zabiega³ o to, by powstaj¹ce relacje interpersonalne przyczynia³y siê do
wytworzenia wyj¹tkowo braterskiej harmonii i pe³nej gorliwoœci w apostolskiej pracy
wœród cz³onków instytutu, a nastêpnie znajdowa³y buduj¹ce prze³o¿enie w kontaktach z ludŸmi spoza Zgromadzenia. Wskazania dotycz¹ce w³aœciwej postawy misjonarzy wobec œwieckich by³y przez prawodawcê formu³owane zasadniczo w kontekœcie norm, odnosz¹cych siê do zachowania œlubu czystoœci i godnego przestawania z obcymi423 . Regu³y szczegó³owe z tej czêœci Rêkopisu Sarzana dotycz¹
tylko niektórych postaw cz³onków instytutu.
Superior, jako prze³o¿ony wspólnoty posiadaj¹cy w³adzê zwyczajn¹ w zakresie wewnêtrznym i zewnêtrznym, nie powinien zezwalaæ na to, by cz³onkowie jego
domu oraz instytutu podejmowali siê duchowego kierowania kobietami, nawet zakonnicami424 . Jednak takie stanowisko prawodawcy nie przekreœla³o ostatecznie
mo¿liwoœci podjêcia siê przez misjonarzy religijnej s³u¿by wobec kobiet i cz³onkiñ
¿eñskich wspólnot zakonnych. Udzielenie zgody na taki rodzaj apostolstwa nale¿a³o do wizytatora lun genera³a425 . W historii Zgromadzenia wyraŸnie broniono siê
przed podejmowaniem regularnej s³u¿by niewiastom, a przede wszystkim zakonnicom, zachowuj¹c przekonanie, i¿ kierownictwo zakonnic by³oby istotn¹ przeszkod¹ w pracy misyjnej i pozosta³ych czynnoœciach apostolskich, wpisanych w charyzmat wincentyñskiego pos³annictwa. Prawodawca nakaza³ wszystkim cz³onkom
instytutu zupe³ne powstrzymanie siê od ich prowadzenia, odwiedzania i wyg³aszania nauk religijnych, nawet w czasie misji, chyba ¿e uprzednio otrzyma wyraŸne
pozwolenie przynajmniej superiora domu426 . Nale¿y wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e Wincenty osobiœcie doœwiadczy³ owoców korzystania z pos³ugi sta³ego kierownika du-

423

Por. RWZM, IV, 1-5; IX, 1-16; Por. W. WENZ, Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia
Misji Wincentyñskiej do powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.239-243, 264269.

424

„Non permittet ut nostri directionem suscipiant mulierum ne quidem monialium”. RSP, s.96.

425

PóŸniej prawodawca zachêca³ jednak, by w gorliwoœci wykorzystaæ ka¿d¹ okazjê i sposobnoœæ do
œwiadczenia pomocy wszystkim bliŸnim. Natomiast spe³nianie kierownictwa duchowego nale¿a³o
ograniczyæ do czasu misji i rekolekcji i tych wspólnot domowych, którym powierzono spe³nianie tego
charyzmatycznego zadania, jak równie¿ mo¿na by³o pos³ugiwaæ jako kierownik duchowy, ilekroæ
wyznaczy³ do tego sam prze³o¿ony. Por. RWZM, XI, 2.

426

Por. RWZM, XI, 11. Równie¿ za wyraŸn¹ zgod¹ i ca³kowit¹ wiedz¹ prze³o¿onych mo¿na by³o s³u¿yæ
duchowo Siostrom Mi³osierdzia. Por. TAM¯E. Obecnie pos³uga duchowa i wspó³praca z Siostrami
Mi³osierdzia zosta³a szczegó³owo okreœlona, nawi¹zuj¹c do tradycji i sta³ych obowi¹zków cz³onków
instytutu wobec Sióstr, zgodnie z zamys³em œw. Wincentego. Por. NPPZM (1995), 123 – 126.
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chowego427 , dziêki czemu wybra³ s³u¿bê ubogim. Sam by³ duchowym przewodnikiem wielu duchownych i œwieckich, postrzegaj¹c tê pos³ugê jako specyficzn¹ formê niezwyk³ej duszpasterskiej dzia³alnoœci Koœcio³a428 . Regu³y szczegó³owe, opisuj¹ce okolicznoœci i realne mo¿liwoœci pos³ugiwania cz³onków instytutu w zakresie kierownictwa duchowego, przetrwa³y w niezmiennej postaci jeszcze w konstytucjach z 1954 roku429 , gdzie równie¿ podano, ¿e spowiednicy nie mogli wype³niaæ
kierownictwa niewiast poza konfesjona³em, a wiêc poza zwyczajnym miejscem
korzystania przez kobiety z sakramentu pojednania. Miejsce powinno byæ otwarte
i widoczne, zaœ rozmównice Zgromadzenia Misji przeznaczone do przyjmowania
niewiast, powinny byæ dobrze oœwietlone i tak urz¹dzone, aby ³atwo mo¿na by³o
dostrzec, co dzieje siê w danym pomieszczeniu430 . Prawodawcy zale¿a³o, by w
czasie duchowego pos³ugiwania konfratrów zosta³y zachowane w stopniu wy¿szym
gwarancje chrzeœcijañskiej moralnoœci, oraz by w ten sposób unikniêto niestosownych domys³ów, podejrzeñ i pomówieñ431 . Natomiast apostolskie pos³ugiwanie wiernym w czystoœci i niewinnoœci serca cz³onków instytutu, pozwoli im dobrze wype³niæ dar powo³ania, zakorzeniony w istotnych elementach dynamicznej jednoœci z
Bogiem432 .
Prze³o¿ony wspólnoty odpowiada³ równie¿ za wszystkie obce osoby przebywaj¹ce w domu misjonarskim. Prawodawca zobowi¹za³ go, aby z zasady nie udziela³ kobietom zezwolenia na przebywanie w domu wspólnoty wincentyñskiej433 . Wydaje
siê jednak, ¿e wyj¹tek od tej regu³y mog³a stanowiæ okolicznoœæ, kiedy superior
powinien wyraziæ zgodê na przebywanie osób, równie¿ kobiet, wobec których Zgromadzenie Misji by³o szczególnie zobowi¹zane i nie mo¿na by³o im odmówiæ spe-

427

Wszystkim konfratrom zaleca sta³e korzystanie z tej praktyki, bez której duchowo nie mo¿na siê
rozwin¹æ. Praktykê regularnego korzystania z kierownictwa duchowego zalecano nieustannie w
prawie w³asnym Zgromadzenia. Por. RWZM, X, 11; Por. KiRZM, 243 § 1-2; Por. SZM, 19; Por.
NPPZM, 34, 42.

428

„Kierowanie duszami jest sztuk¹ nad sztukami. Nie ma w tym nic z ludzkiej wiedzy. Nie jest to ludzkie
dzie³o. Jest to dzie³o wielkie. Jest to kontynuacja dzie³a Jezusa Chrystusa. Gdyby przeto Bóg nie
udziela³ swej pomocy, cz³owiek móg³by wszystko zniszczyæ”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.235-236;
Por. A. ORCAJO, Kierownictwo duchowe, s.378-383.

429

Por. KiRZM, 253 § 1-3.

430

Wincenty uwa¿a³, ¿e „wielki b³¹d pope³niaj¹ ci, którzy w ciasnej rozmównicy pozostaj¹ sam na sam
z kobietami lub dziewczynami i to nieraz przez dwie lub trzy godziny. Bardzo bolejê, gdy wiem, ¿e
ktoœ tak postêpuje, bo przecie¿ jest to wystawianie siê na niebezpieczeñstwo”. SAINT VINCENT DE PAUL,
t.XI, s.92; Por. RWZM, IV, 1; Por. KiRZM, 177 § 1-2; Por. CIC, CAN. 910.

431

Por. RWZM, IV, 4; Por. KiRZM, 175 § 1-3, 176 § 1-2.

432

Prawodawcy chodzi o wewnêtrzne zjednoczenie z Bogiem, bratersk¹ wiêŸ, gorliwoœæ apostolsk¹ i
stosowanie ascezy Koœcio³a. Por. KZM, 30.

433

„Non licebit feminis domum nostrum intrare”. RSP, s.96. Istotnym motywem dla prawodawcy by³o
zachowanie czystoœci i zapewnienie wszystkim dobrego imienia w ka¿dych warunkach pos³ugiwania, czêsto zmuszaj¹cych misjonarzy do przestawania z osobami obojga p³ci. Por. RWZM, IV, 1-2.
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³nienia tej goœcinnej przys³ugi, by powa¿nie ich nie uraziæ434 . Superior nie powinien
równie¿ zezwalaæ cz³onkom wspólnoty swego domu na korzystanie z posi³ków w
mieszkaniach osób zewnêtrznych, jak równie¿ ludziom spoza domu nie powinien
zezwalaæ na odwiedzanie chorych cz³onków wspólnoty, chyba ¿e do wydania takowego zezwolenia sk³oni go istotna przyczyna435 . Oceniaj¹c dzisiaj powy¿sze zalecenia prawodawcy mo¿e zrodziæ siê pokusa, aby te kanoniczne i dyscyplinuj¹ce
wskazania oceniæ jako przesadnie ostro¿ne i krêpuj¹ce. Jednak¿e to doœwiadczenie œw. Wincentego i póŸniejsza praktyka ¿ycia wspólnego w tej materii436 , by³a w
instytucie zdecydowanie akceptowana przez kolejne pokolenia misjonarzy, a same
modyfikowane normy prawa w³asnego w zupe³noœci oddawa³y zamys³ pierwszego
prawodawcy. Potwierdzaj¹ to normy konstytucyjne z 1954 roku437 . Prawodawca
zastrzeg³ tak¿e wówczas, ¿e konfratrom surowo zakazuje siê przyjmowania w domach lub willach misjonarskich jakichkolwiek kobiet, z jakichkolwiek motywów, z
wyj¹tkiem miejsc do tego przeznaczonych438 . Prze³o¿ony domu nie móg³ równie¿
udzieliæ zezwolenia cz³onkom swego domu na odwiedzanie kobiet, nawet pobo¿nych, ka¿dego stanu i wieku439 . Najnowsze prawo w³asne Zgromadzenia nie poda³o
szczegó³owych dyspozycji w tej kwestii, zalecaj¹c wierne zachowanie rozwi¹zañ
zaproponowanych przez pierwszego prawodawcê i wskazuj¹c na koniecznoœæ zdobycia ludzkiej dojrza³oœci, w której mo¿na najszerzej otworzyæ serce dla Boga i

434

„Externi non accipientur hospitio ut noctu pernoctent nisi exercitionum spiritualium gratia aut nisi
ii sint, quibus multum debeatur, aut id officii sine magna offensione praetermitti non possit”. RSP,
s.98. Pierwsze w³asne prawo fundamentalne Zgromadzenia zobowi¹za³o wszystkich do determinacji w czuwaniu nad zmys³ami i prze¿ywaniu spotkañ z niewiastami. Dlatego prawodawca wymaga³:
„Z niewiastami nie bêdzie nigdy rozmawia³ sam na sam w nieodpowiednim miejscu i czasie.
Rozmawiaj¹c zaœ z nimi lub do nich pisz¹c, bêdzie siê wystrzega³ bezwzglêdnie s³ów, które by
tchnê³y zbyt czu³ym do nich przywi¹zaniem. S³uchaj¹c ich spowiedzi lub z nimi rozmawiaj¹c poza
spowiedzi¹, nie bêdzie siê do nich zbytnio zbli¿a³ ani zanadto ufa³ swojej cnocie czystoœci”. RWZM,
IV, 2.

435

„Non permittet ut nostri cibum capiant apud externos aut externi nostros aegrotos invisant nisi causa
non levis momenti ad id concedendum moveret”. RSP, s.96.

436

Wincenty wskazywa³ otwarcie na zagro¿enia i niebezpieczeñstwa zwi¹zane z prac¹ wykonywan¹
przez misjonarzy. Przestrzega³ przed niew³aœciwymi kontaktami z kobietami, zachêca³ do unikania
zbyt czu³ych listów, wymaga³ roztropnego zachowania w czasie spowiedzi kobiet, obecnoœci kobiet
w domu, pracy wœród zakonnic, wizyt u tzw. pobo¿nych kobiet. Jego zalecenia zachowa³y aktualnoœæ do dziœ i w niczym nie odbiegaj¹ od wspó³czesnych oczekiwañ Koœcio³a. Por. M. PEREZ FLORES,
Czystoœæ, s.182-186.

437

Por. KiRZM, 175 § 1-3, 177 § 1-2.

438

Zakaz obowi¹zywa³ wszystkich. Uchylenie tego zakazu nie zale¿a³o nawet od motywu przyjaŸni,
pokrewieñstwa, porady, pracy, choroby czy nawet pobo¿noœci. Por. KiRZM, 178 § 1; Por. SAINT
VINCENT DE PAUL, t. XI, 92; Por. TAM¯E, t. XI, s.338. 683.

439

Motyw wystarczaj¹cy dla zezwolenia na odwiedziny to koniecznoœæ takiej czynnoœci lub po¿ytek.
Prze³o¿ony móg³ wtedy pos³aæ konfratra wypróbowanego w cnocie i odznaczaj¹cego siê chrzeœcijañsk¹ roztropnoœci¹. Te zalecenia odnosi³y siê równie¿ do odwiedzania Sióstr Mi³osierdzia. Por.
KiRZM, 178 § 2. Wincenty twierdzi³, ¿e „nale¿y obawiaæ siê takich pobo¿nych niewiast, gdy chwal¹
spowiedników, przed którymi otwieraj¹ serce i sumienie. To bardzo trudna sprawa. Niech Bóg broni
przed takimi osobami”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.686.
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bliŸniego440 . Prawodawca zaleci³ cz³onkom Zgromadzenia Misji przyjmowanie goœci œwieckich z otwartoœci¹ serca i okazanie szlachetnoœci wobec wszystkich prosz¹cych i potrzebuj¹cych, szczególnie stale wspomagaj¹cych cz³onków wincentyñskiego instytutu w ¿yciu i pracy441 . Nale¿y w tym miejscu przypomnieæ, ¿e
jeszcze do niedawna obowi¹zywa³y radykalne przepisy odnosz¹ce siê do przebywania w domu misjonarskim kobiet z racji ich zatrudnienia we wspólnocie instytutu.
Prawodawca wtedy wymaga³, aby tak uczyniono ilekroæ zachodzi bezwzglêdna
koniecznoœæ, potwierdzona przez prze³o¿onego wy¿szego, a wiêc wizytatora lub
prze³o¿onego generalnego. Natomiast superior domu by³ w sumieniu odpowiedzialny za prawdziwoœæ przedstawianych racji oraz za organizacjê codziennego wspó³dzia³ania, by zdecydowanie unikn¹æ niebezpieczeñstw. Kobiety mog³y przebywaæ
tylko w tych miejscach, w których mia³y wykonywaæ pracê442 . Zaœ najnowsze prawo w³asne Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji postuluje w tej materii zachowanie ju¿ utrwalonych tradycyjnych norm ascezy, które równie¿ w dzisiejszych warunkach maj¹ swoj¹ wartoœæ i przyczyniaj¹ siê do prze¿ywania w znacznym stopniu normalnych relacji okreœlonych œlubem i rad¹ ewangelicznej czystoœci443 .
W regu³ach odnosz¹cych siê do formacji misjonarskiej prawodawca zapewni³
o koniecznoœci równego, a wiêc ewangelicznego traktowania wszystkich wiernych
œwieckich. Dlatego zdecydowanie wykluczy³ z codziennej postawy cz³onków instytutu mo¿liwoœæ lepszego traktowania osób ze wzglêdu na ich zasoby materialne
czy te¿ aktualn¹ pozycjê spo³eczn¹. Praktycznym sposobem na realizacjê tego
za³o¿enia formacyjnego sta³o siê zobowi¹zanie superiora, aby nie zezwala³ w swojej wspólnocie na wytworzenie siê zwyczaju sta³ego odwiedzania znamienitszych
osób z danego regionu, z wyj¹tkiem okolicznoœci i sytuacji, kiedy misjonarze mogli
udawaæ siê do nich z pos³ug¹ kap³añsk¹, lub kiedy realizowali jak¹œ czynnoœæ
pobo¿n¹. Prze³o¿ony nie móg³ równie¿ udzieliæ zezwolenia na przyjmowanie prezentów od osób spoza domu, zw³aszcza ofiarowanych Zgromadzeniu Misji w celu
pozyskania przez nich ¿yczliwoœci instytutu444 . Sprawa odwiedzin i czêstego przestawania z ludŸmi œwieckimi zosta³a dok³adniej okreœlona przez pierwsze prawo
fundamentalne instytutu, wskazuj¹c na koniecznoœæ sta³ego kontaktu z nimi z racji
realizacji wincentyñskiego powo³ania i spe³niania powinnoœci apostolskich. Dlatego
jedynym motywem dla cz³onków misjonarskiej wspólnoty sk³aniaj¹cym ich do od440

Por. KZM, 29 § 1-2 – 30.

441

Por. SZM, 15 § 2-4.

442

Por. KiRZM, 179. Wincenty w jednym z listów napisa³: „Poniewa¿ wygas³a umowa o pracê z waszym
ogrodnikiem, postaraj siê, aby na przysz³oœæ do waszego ogrodu nie wchodzi³y kobiety. Dopiero
niedawno dowiedzia³em siê, ¿e dot¹d tak by³o. Zatrudnij ogrodnika, który nie ma ¿ony”. S AINT
VINCENT DE PAUL, t. VIII, s.234.

443

Por. NPPZM (1995), 77 – 79.

444

„Nec permittet ut primarios viros loci assuescant invisere nisi piorum operum gratia neque sinet illis
offerri munuscula ad aliquem favorem obtinendum”. RSP, s.96-97.
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wiedzin tych osób powinna byæ realizacja œlubu pos³uszeñstwa lub stan koniecznoœci445 . Nale¿a³o wówczas zachowaæ poprawnoœæ i nieskazitelnoœæ we wzajemnych
relacjach, wzorowan¹ na postawie Jezusa Chrystusa446 . W tym samym duchu kszta³towano postawê pokoleñ misjonarskich, o czym wymownie œwiadczy prawo konstytucyjne Zgromadzenia Misji z 1954 roku447 . Zaœ najnowsze prawo w³asne powraca zdecydowanie do zasady równoœci w traktowaniu wiernych œwieckich, zobowi¹zuj¹c swoich cz³onków do skutecznego wspomagania wszystkich osób w zdobywaniu w³aœciwej im formacji, aby oni pe³niej uczestniczyli w g³oszeniu prawdy zbawczej wszystkim ubogim448 . Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e cz³onkowie instytutu powinni
wchodziæ w relacje ze œwieckimi ze wzglêdu na skutecznoœæ, ¿ywotnoœæ i pewniejsze realizowanie swego podstawowego celu, którym jest g³oszenie Ewangelii ubogim, zw³aszcza bardziej opuszczonym449 , istotnie posi³kuj¹c siê w tym z³o¿onymi
œlubami: wytrwania oraz czystoœci, ubóstwa i pos³uszeñstwa450 . Codzienna postawa w relacjach cz³onków instytutu z ludŸmi œwieckimi powinna objawiaæ szacunek
i mi³oœæ wobec wszystkich, równie¿ wobec ró¿ni¹cych siê swoimi pogl¹dami politycznymi, spo³ecznymi lub religijnymi451 .
Prawodawca poleci³ tak¿e superiorowi, aby osobiœcie z wielk¹ trosk¹ zadba³ o
pielêgnowanie ¿yczliwoœci wobec przyjació³ ca³ego instytutu i domu Zgromadzenia.
Natomiast wobec nieprzychylnie nastawionych do cz³onków wspólnoty wincentyñskiej, powinien na nowo podj¹æ siê trudu pojednania, wykorzystuj¹c do tego modlitwê i inne odpowiednie œrodki. Superior powinien równie¿ sumiennie zabiegaæ o to,
by konfratrzy Zgromadzenia Misji godnie odnosili siê do fundatorów i dobroczyñców
instytutu. Cz³onkowie wspólnoty wszystkim winni okazywaæ swoj¹ wdziêcznoœæ452 .
Istotnym motywem dla zachowania postawy jednoœci ze wszystkimi, a szczególnie wdziêcznoœci wobec dobrodziejów, fundatorów i ofiarodawców instytutu by³a
zawsze realna mo¿liwoœæ pos³ugiwania ubogim. Bowiem od nich pochodzi³y œrodki
445

Por. RWZM, IX, 2. Niew¹tpliwie Wincenty akceptowa³ wizyty i odwiedziny osób, aby zapewniæ œrodki
materialne dla œwiadczenia pomocy ubogim. Por. J. CORERA, Dobra materialne, s.187-192.

446

Por. RWZM, IX, 1. Odwiedzaj¹cy powinni naœladowaæ „œwiat³o s³oneczne, które oœwieca i ogrzewa,
ale chocia¿ przechodzi przez miejsca brudne, jednak ¿adnego uszczerbku na swej czystoœci nie
ponosi”. TAM¯E, IX, 2. W czasie odwiedzin powinni zdecydowanie wystrzegaæ siê wszystkich zajêæ
œwieckich, np. w³¹czania siê w sprawy sporne, wykonywania testamentów, uprawiania handlu czy
kojarzenia ma³¿eñstw. Na w³asn¹ rêkê nie powinni tak¿e poœredniczyæ w za³atwianiu ró¿nych spraw
œwieckich oraz organizowaæ spotkañ, dialogów z nimi w domu misjonarskim. Por. TAM¯E, IX, 3-7.

447

Por. KiRZM, 174 – 179.

448

Por. KZM, 1.3; Por. NPPZM (1995), 93 – 94.

449

Por. KZM, 10 – 12; Por. RWZM, I,1; Por. C. FERNANDEZ, Ubodzy, s.362-379.

450

Por. KZM, 3 § 3.

451

Por. NPPZM (1995), 114; Por. SZM, 2 – 7.

452

„Amicos magna sollicitudine conservabit et suis orationibus caeterisque mediis convenientibus in
amicitiam revocabit eos, qui male erga nos affecti fuerint. Curabit diligenter ut observenter quae
erga fundatores et benefactores observanda fuerint eisque gratitudinem exhibebit”. RSP, s.97.
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materialne i dobra doczesne, dziêki którym Zgromadzenie mog³o podj¹æ siê specyficznej pracy wœród ubogich i najbardziej opuszczonych, jak równie¿ zainicjowaæ
dzie³a s³u¿¹ce promocji ubogich. Prawodawca nadal z wdziêcznoœci¹ odnosi siê do
wszystkich wspieraj¹cych dzie³a wincentyñskie, nieustannie traktuj¹c ich jako szczególnych i wyj¹tkowych swoich sta³ych wspó³pracowników453 , gwarantuj¹c darczyñcom wype³nienie ich intencji i wiern¹ realizacjê woli wyra¿onej w akcie ofiarowania,
a dotycz¹cej przeznaczenia dóbr materialnych na rzecz Zgromadzenia Misji, danej
prowincji lub domu instytutu454 . Postawa wdziêcznoœci wobec ofiarodawców powinna objawiaæ siê w codziennym ¿yciu wspólnoty instytutu, która mo¿e z powodzeniem wiernie realizowaæ cel wyznaczony przez wincentyñski charyzmat. Cz³onkowie instytutu, pielêgnuj¹c postawê sta³ej wdziêcznoœci, do³¹czaj¹ do œrodków ju¿
ofiarowanych w³asne dobra materialne, wypracowane przez siebie455 , którymi pos³uguj¹ siê jako œrodkami pomocniczymi w s³u¿bie Boga i ubogich, wed³ug ducha i
praktyki œw. Wincentego à Paulo456 .
Wskazania prawodawcy, które konkretyzowa³y zachowania superiora domu
wobec osób œwieckich, inspirowa³y konfratrów nastêpnych pokoleñ wincentyñskiej
wspólnoty do wiernej realizacji pierwotnej to¿samoœci instytutu, zw³aszcza w zakresie tworzenia siê w³aœciwych relacji cz³onków instytutu ze œwieckimi. Analizowane regu³y szczegó³owe sta³y siê œwiadectwem wielkiej godnoœci ludzkiej, odkrywanej przez prawodawcê w osobach œwieckich, jak równie¿ zachowania ewangelicznej ostro¿noœci, by w tych relacjach, które powstaj¹ z racji podejmowania koniecznych czynnoœci duszpasterskich i kap³añskich, nie pojawi³y siê elementy ludzkiej s³aboœci, niszcz¹cej wymiar chrzeœcijañskiego œwiadectwa. Nale¿y dodaæ, ¿e
to wyj¹tkowe zatroskanie o czystoœæ i przejrzystoœæ w relacjach cz³onków instytutu z ludŸmi œwieckimi, znajduje siê równie¿ w aktualnym prawie w³asnym Zgromadzenia Misji.
g) Administracja dobrami materialnymi domu
Zakres kanonicznych i personalnych dzia³añ lokalnego superiora nie wyczerpywa³ siê wy³¹cznie w podejmowaniu przez niego podstawowej troski o zachowanie
453

Por. SZM, 15 § 4.

454

Por. SZM 107 § 4.

455

Zgodnie z najnowszym w³asnym prawem fundamentalnym ka¿dy misjonarz podlega powszechnemu prawu pracy, a owoce pracy i pochodne zdobyte po wst¹pieniu do instytutu stanowi¹ w³asnoœæ
wspólnoty. Por. KZM, 32 § 1-2 – 35; Por. SZM, 17 – 18. „W³asnoœci¹ Zgromadzenia s¹: pensje,
emerytury, renty, stypendia mszalne, iura stolae, ofiary z³o¿one na rzecz Zgromadzenia i jego dzie³
z racji misji i rekolekcji czy innych pos³ug. W³asnoœci¹ wspóln¹ s¹ tez dochody p³yn¹ce z godnoœci,
odznaczeñ, odszkodowañ lub zasi³ków, do których konfrater zyska³ prawo po inkorporacji”. NPPZM
(1995), 84.

456

Por. KZM, 148 § 1. Temu s³u¿y zachowanie w instytucie wspólnotowej formy ewangelicznego
ubóstwa, a wiêc wspólnota dóbr, których u¿ywa siê dla doskonalszego wype³nienia i osi¹gniêcia
w³asnego celu. Por. TAM¯E, 148 § 2.
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wskazañ, okreœlaj¹cych harmonijne wspó³dzia³anie i ¿ycie wszystkich cz³onków
podstawowej wspólnoty. Choæ na pierwszym miejscu w regulaminie postawiono
sprawy wewnêtrzne i sakramentalne, to jednak przy uk³adaniu precyzyjnych regu³
szczegó³owych nie zapomniano o sprawach, które wprost obligowa³y prze³o¿onego
domu do pe³niejszej administracji dobrami materialnymi. Prawodawca by³ wewnêtrznie przekonany, ¿e duchowe i nadprzyrodzone dobro, zarówno samych cz³onków
oraz wspólnoty, jak równie¿ ich œwiête pos³annictwo w Koœciele, domaga siê istnienia koniecznych œrodków materialnych. Czêsto bowiem posiadanie przez wspólnotê domu okreœlonych dóbr materialnych i trwa³ych zabezpieczeñ fundacyjnych, mog³o
wyznaczaæ zarówno zakres jak i aktualne mo¿liwoœci apostolskie instytutu457 . Dlatego szczegó³owe regu³y, pomocne superiorowi w codziennej administracji dobrami
materialnymi domu, posiada³y okreœlon¹ wartoœæ dyscyplinuj¹c¹ oraz motywowa³y
go do zachowania tych samych wskazañ w ca³ym Zgromadzeniu Misji.
Przepisy szczegó³owe, dotycz¹ce dóbr doczesnych a zawarte w Rêkopisie
Sarzana, odzwierciedla³y konkretne postawy i zachowania, zarówno prze³o¿onego
jak i cz³onków wspólnoty, w kontekœcie otrzymanej lub nabytej wartoœci materialnej. Cz³onkowie domu za ka¿dym razem powinni tê nabyt¹ wartoœæ materialn¹
oceniæ poprzez pryzmat prawdy nadprzyrodzonej, a wiêc w aspekcie przydatnoœci
do g³oszenia Ewangelii. Dlatego prawodawca na pocz¹tku poleci³ superiorowi domu,
aby najwa¿niejsz¹ i pierwsz¹ zasad¹ gromadzenia i przechowywania dóbr materialnych w jego wspólnocie by³a nieustanna troska o szukanie Królestwa Bo¿ego i jego
sprawiedliwoœci458 . Prezentowana zasada wynika³a z wewnêtrznego przekonania
œw. Wincentego, który uwa¿a³ materialne dobra instytutu za dziedzictwo Zbawiciela, które zosta³o nabyte za cenê potu ludzi ubogich i potrzebuj¹cych, i z którego
wspólnota bêdzie musia³a siê dok³adnie rozliczyæ przed Bogiem459 . St¹d w instytucie wincentyñskim, posiadanie i dysponowanie materialnymi dobrami mia³o zawsze
sens na tyle, na ile skutecznie przyczynia³o siê do wiernej realizacji zbawczych
celów Zgromadzenia460 . Na pielêgnowanie tej praktyki ju¿ od pocz¹tku k³adziono
nacisk, zw³aszcza za przyczyn¹ wskazañ odnosz¹cych siê do istotnych motywów
praktyki ewangelicznego ubóstwa461 . Równie¿ w tradycji wincentyñskiej ¿ywotne

457

Wincenty w takim celu stara³ siê o liczne fundacje, które mia³y zabezpieczyæ stronê materialn¹
kolejnych dzie³ apostolskich. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. X, s.239; Por. J. CORERA, Dobra materialne,
s.188-190.

458

„Ita domi suae temporalia subsidia adiici et conservari curabit, ut primo queratur Regnum Dei et
Iustitia eius”. RSP, s.93.

459

Por. SAINT VINCENT

460

Wincenty prosi³ Boga: „Mój Bo¿e, pozwól nam sumiennie administrowaæ dobrami, abyœmy mogli
wytrwaæ w Twojej s³u¿bie, ale strze¿ nas, abyœmy z tego powodu nie zatracili naszego ducha”. SAINT
VINCENT DE PAUL, t. XI, s.413. W innym okolicznoœciach napisa³: „Nie otrzymujemy niczego i dlatego
musimy korzystaæ z dochodów p³yn¹cych z posiadanych dóbr”. TAM¯E, t. IV, s.446.

461

Por. RWZM, III, 1-10.

DE

PAUL, t. XI, s.723; Por. J. CORERA, Dobra materialne, s.190-191.
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by³o przekonanie, ¿e pos³annictwo wymagaj¹ce bezinteresownego g³oszenia Ewangelii ubogim, niejako zmusza³o instytut do wspólnotowego posiadania koniecznych
dóbr materialnych. Natomiast prawodawcy zale¿a³o, aby konfratrzy skutecznie
wypracowali w sobie wewnêtrzn¹ sprawnoœæ, która ustrze¿e ich od nieumiarkowanego przywi¹zania do dóbr doczesnych. Ta wewnêtrzna zdolnoœæ pozwoli im na
zachowanie przeœwiadczenia, i¿ codzienna praktyka ubóstwa materialnego, a wiêc
roztropne korzystanie z posiadanych dóbr materialnych w celu g³oszenia Ewangelii, bêdzie bezpiecznym fundamentem trwa³oœci Zgromadzenia Misji oraz wiernoœci
Chrystusowi ubogiemu, jak równie¿ warunkiem odnowy i znakiem rozwoju wincentyñskiego powo³ania w Koœciele i œwiecie462 . Równie¿ najnowsze fundamentalne
prawo w³asne Zgromadzenia harmonijnie wspó³brzmi z treœci¹ powy¿szej regu³y,
akcentuj¹c posiadanie dóbr doczesnych wy³¹cznie dla zaspokojenia duszpasterskich i wspólnotowych potrzeb instytutu. Obliguje cz³onków wspólnoty do troskliwego zarz¹dzania œrodkami materialnymi jako dziedzictwem ubogich, wykluczaj¹c
chêæ bogacenia siê oraz integralnie w³¹czaj¹c posiadane dobra w s³u¿bê Bogu i
ubogim, zgodnie z praktyk¹ i duchem pierwszego prawodawcy463 . Zgromadzenie
Misji zobowi¹zuje wszystkich cz³onków, aby obecnie z pe³nym zaufaniem i odwag¹
podjêli skuteczn¹ troskê o to, by równie¿ w³asne dobra materialne obracali na realizacjê zasad Królestwa Bo¿ego oraz szerzenie sprawiedliwoœci spo³ecznej, przeznaczaj¹c je na rzecz ubogich464 . Takie zalecenia sta³y siê wa¿nym ukoronowaniem pierwotnego zamys³u prawodawcy instytutu, odzwierciedlaj¹cym aktualn¹ opcjê
Koœcio³a na rzecz ubogich465 .
Prze³o¿ony domu misjonarskiego mia³ obowi¹zek dok³adnego poinformowania
prze³o¿onego generalnego o planowanym przekazaniu wspólnocie domu lub instytutu jakiegoœ maj¹tku trwa³ego b¹dŸ przez akt ofiarowania, b¹dŸ przez uczynienie
prawnego zapisu testamentalnego. Urzêdowe powiadomienie prze³o¿onego wy¿szego
powinno zawieraæ precyzyjn¹ informacjê odnoœnie warunków czasowego przyjêcia
rzeczonego maj¹tku, z zachowaniem klauzuli umo¿liwiaj¹cej b¹dŸ ostateczne przyjêcie, b¹dŸ dokonanie zwrotu ofiarowanych dóbr, w zale¿noœci od decyzji i stanowiska prze³o¿onego generalnego oraz stosownej jego opinii, wydanej wy³¹cznie w tej
sprawie466 . Wincenty zaleca³ wielk¹ ostro¿noœæ w przyjmowaniu darowizn i innych
462

Por. SAINT VINCENT

463

Por. KZM, 148 § 1.

464

Por. SZM, 100.2-3; Por. NPPZM, 61 – 70.

465

Por. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Dekret o przystosowanej odnowie ¿ycia zakonnego Perfectae caritatis z
dnia 28 paŸdziernika 1965 r., nr 13, w: SWIIKDD, s.270; Por. JAN PAWE£ II, Posynodalna Adhortacja
Apostolska Vita Consecrata z 25 marca 1996 roku, nr 5, nr 82-83, w: Adhortacje Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II, t. II, s.638, s.721-724; Por. P. LISZKA, Oczekiwania Koœcio³a i œwiata wobec ¿ycia zakonnego dziœ, w: ¯ycie Konsekrowane 2 (18) 98, s.54-62.

466

„Generalem admonebit si quid stabile domui donatum legatumve fuerit et quibus conditionibus id
acceptum, ut non nisi de eius consilio id onus assumat et retineat, quod datum fuerit”. RSP, s.93.

DE

PAUL, t. VI, s.475; Por. KiRZM, 171; Por. SZM, 18.
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dóbr materialnych. Nie chcia³, aby ofiarodawcy stawiali Zgromadzeniu zobowi¹zania i w jakimœ sensie parali¿owali rozwój dzie³ apostolskich. Dlatego podejmowanie
ostatecznych decyzji w sprawie przyjêcia dóbr pozostawi³ gestii prze³o¿onego wy¿szego, a wiêc genera³a i wizytatora, którzy bezpoœrednio odpowiadali za spe³nianie zadañ zgodnych z w³asnym celem instytutu467 . Z czasem prze³o¿eni prowincji i
superiorzy domów otrzymywali odpowiednie uprawnienia w zakresie alienacji dóbr
doczesnych, jak równie¿ gospodarowania dobrami materialnymi. Motywem dla takiego rozwi¹zania by³o zró¿nicowane posiadanie zasobów i œrodków materialnych
poszczególnych prowincji, co uniemo¿liwia³o przyjêcie tej samej normy w ca³ym
instytucie. Kompetentnym w tej sprawie by³ wizytator z rad¹, który musia³ przyjête
i dostosowane do realiów prowincji ustalenia przedstawiæ do aprobaty prze³o¿onemu generalnemu468 . Natomiast okreœlonym ju¿ maj¹tkiem Zgromadzenia w ramach
prowincji i domu zarz¹dzali odpowiedni ekonomowie, pod kierunkiem w³aœciwych
prze³o¿onych i rad, w granicach okreœlonych szczegó³owo przez prawo powszechne i fundamentalne w³asne instytutu469 . W tej sprawie we wspó³czesnym prawie
w³asnym Zgromadzenia Misji nie odnotowano radykalnych zmian, raczej tylko przepisy normatywne dostosowano do wymogów nowej kodyfikacji, postuluj¹c z nale¿nym szacunkiem i wra¿liwoœci¹ zachowanie wypracowanej przez pokolenia tradycji wincentyñskiej470 . Nadal nad maj¹tkiem Zgromadzenia czuwaj¹ powo³ani ekonomowie, zarz¹dzaj¹cy tymi sprawami wy³¹cznie pod kierunkiem swoich bezpoœrednich prze³o¿onych i ich rad, inspiruj¹c wszelkie dzia³ania podstawowych wspólnot
instytutu w zakresie obrotu dobrami materialnymi471 , zachowuj¹c z trosk¹ wszelkie
zabezpieczenia koœcielne i wymagane przez prawo pañstwowe472 .
Superiorowi domu, zw³aszcza w zarz¹dzaniu dobrami materialnymi, powinien
pomagaæ prokurator wspólnoty. Dlatego prawodawca poleci³ prze³o¿onemu domu
wprowadzenie w jego wspólnocie praktyki sk³adania regularnych sprawozdañ z pracy wspomnianego urzêdnika. Prokurator domu musia³ ka¿dego miesi¹ca, w obecnoœci asystenta wspólnoty, przed³o¿yæ odpowiednie sprawozdanie finansowe z przychodów i wydatków domu. Przed³o¿enie finansowe umo¿liwia³o superiorowi dok³ad-

467

Por. RWZM, III, 2; Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. IV, s.446. Bardzo pomocne stawa³o siê wierne
zachowanie norm dotycz¹cych ubóstwa misjonarzy, dynamizuj¹c ka¿dego do nabycia zbawczej
perspektywy w bardziej ofiarnym religijnym dzia³aniu. Por. RS, s. 9a.

468

Por. KiRZM, 136 § 3, 138 § 1.

469

Por. TAM¯E, 135.

470

„Na u¿ywanie dóbr materialnych i dysponowanie nimi konfratrzy powinni mieæ pozwolenie prze³o¿onego, zgodnie z konstytucjami i statutami. Skoro jednak do praktykowania ubóstwa nie wystarcza
mieæ tylko zgodê prze³o¿onego, jest wiêc rzecz¹ konieczn¹, by ka¿dy zastanowi³ siê, co by³oby
bardziej w³aœciwe i odpowiednie, stosownie do ducha naszego Za³o¿yciela, wyra¿onego w Regu³ach Wspólnych”. KZM, 34.

471

Por. KPK,

472

Por. SZM, 77.1.

KAN.

636 § 1; Por. KZM, 128.
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niejsze poznanie i nabycie dobrej orientacji w bie¿¹cym kierowaniu ca³¹ wspólnot¹,
jak równie¿ stanowi³o dla superiora wiarygodny materia³ s³u¿¹cy do przygotowania
okresowej relacji dla potrzeb prze³o¿onego prowincji. Superior powinien tak¿e uwa¿aæ, aby kierowana przez niego wspólnota nie popad³a w d³ugi473 . Nie tylko superior
generalny by³ postrzegany jako wierny i sumienny administrator dóbr materialnych474 ,
którego nale¿a³o wesprzeæ w trosce o dobr¹ kondycjê materialn¹ wspólnoty. Od
samego pocz¹tku najskuteczniejsz¹ pomoc stanowi³o powo³anie prokuratora domu,
który podejmowa³ dzia³anie integralnie z³¹czone z pos³ugiwaniem prze³o¿onego.
Miesiêczne sprawozdania dotycz¹ce stanu posiadanych dóbr materialnych umo¿liwia³y planowanie i realizacjê istotnych prac apostolskich, pe³nienie szerszego
zakresu dzia³añ charytatywnych, jak równie¿ œwiadczenie pomocy misjom. Nale¿y
stwierdziæ, ¿e powy¿sze normy szczegó³owe z Rêkopisu Sarzana zawsze by³y
aktualne, dlatego powielano je w nastêpnych edycjach podstawowych dokumentów
prawa w³asnego Zgromadzenia Misji475 . Najnowsze prawo w³asne instytutu poleca,
aby superior zarz¹dza³ domem Zgromadzenia przy wspó³pracy m.in. ekonoma476 ,
którego pos³ugiwanie powinien obowi¹zkowo sprawdziæ raz w miesi¹cu, akceptuj¹c
przedstawione wykazy wp³ywów i wydatków oraz relacje o stanie maj¹tkowym,
kiedy osobiœcie stwierdzi, ¿e zosta³y nale¿ycie prowadzone477 . Obowi¹zuj¹c¹ wol¹
obecnego prawodawcy jest równie¿ to, by administratorzy dóbr materialnych Zgromadzenia, a wiêc prze³o¿eni i ekonomowie, reprezentuj¹c osobê prawn¹ wincentyñskiego instytutu, mieli istotnie œwiadomoœæ osobistej odpowiedzialnoœci za zaci¹gniête wszelkie d³ugi i zobowi¹zania, które nale¿y uregulowaæ z dóbr w³asnych
tej¿e osoby prawnej478 . Zarz¹dzaj¹cy maj¹tkiem i dobrami materialnymi Zgromadzenia nadal powinni uwa¿aæ dobro wspólne instytutu za dziedzictwo ubogich, narzêdzie scalania i rozwijania ¿ycia we wspólnocie, jak równie¿ wa¿ny motyw inspiruj¹cy codziennie twórcz¹ dzia³alnoœæ apostolsk¹479 .
W dalszej czêœci regu³ szczegó³owych prawodawca w sposób komunikatywny okreœli³ postawê i osobiste zaanga¿owanie siê superiora w sprawy najbardziej
codzienne cz³onków jego wspólnoty. Zalecany dynamizm w postawie prze³o¿onego
473

„Singulis mensibus a Procuratore rationem accepti et expensi praesente assistente exiget, ut totius
domus administrationis ratio ipsi constet eamque reddere possit Visitatori et cavebit ne domus aere
alieno gravetur”. RSP, s.94.

474

Por. SAINT VINCENT

475

Por. KiRZM, 117 § 1-2, 125 § 1.

476

Por. SZM, 79 § 1.

477

Por. SZM,103 § 2. Nale¿y dodaæ, ¿e powo³ani ekonomowie mog¹ podejmowaæ dzia³ania administracyjne jedynie w granicach swego urzêdu i zgodnie z przepisami prawa, ponosz¹c indywidualn¹
odpowiedzialnoœæ za wszelkie nadu¿ycia poczynione na w³asn¹ rêkê. Por. SZM, 104; Por. KiRZM,
140 § 2.

478

Por. SZM, 104.

479

Por. NPPZM, 149; Por. J. CORERA, Dobra materialne, s.189.
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stwarza³ dobre warunki do doskonalenia siê jego cnoty i umartwienia. Superior powinien wówczas zadbaæ tak¿e o rozwój spraw koniecznych do zachowania dobrej
kondycji fizycznej przez wszystkich cz³onków powierzonej mu wspólnoty. Dlatego
prze³o¿onemu domu polecono, aby w sprawach odnosz¹cych siê wprost do po¿ywienia, ubrania, warunków mieszkalnych konfratrów, jak równie¿ innych potrzeb
ludzkich, wykaza³ odpowiedzialn¹ i daleko posuniêt¹ troskê, uwzglêdniaj¹c indywidualne potrzeby poszczególnych osób480 . Wincenty od samego pocz¹tku postulowa³ pe³n¹ wspólnotê dóbr materialnych, na wzór pierwszych chrzeœcijan, z której
ka¿dy w Zgromadzeniu otrzyma w zale¿noœci od realnych potrzeb481 . W tej kwestii
w ca³ej historii rozwoju to¿samoœci instytutu nie zanotowano istotnych zmian prawnych. Dlatego aktualne prawo w³asne Zgromadzenia Misji gwarantuje ka¿demu inkorporowanemu cz³onkowi zapewnienie odpowiednich œrodków do osi¹gniêcia, indywidualnie i we wspólnocie, postêpu osobowego482 , odpowiedniego utrzymania i
codziennego zaopatrzenia konfratrów we wszystko, co dotyczy realizacji ich ¿yciowych potrzeb, realizacji specjalnych obowi¹zków i wykonywania pracy apostolskiej483 . Natomiast w gestii zabezpieczenia cz³onkom aktualnego standardu materialnego, to równie¿ dzisiaj zachowuje sw¹ aktualnoœæ regu³a i zawo³anie Wincentego à Paulo, aby misjonarze ¿yli jak ubodzy, a nie szukali w swym ¿yciu osi¹gniêcia materialnego zbytku i w ogóle nie przejawiali w swej postawie nawet najmniejszej wewnêtrznej chêci bogacenia siê484 .
Przepisy, konkretyzuj¹ce wymiar troski superiora o dobra doczesne, obligowa³y go równie¿ do zorganizowania szczególnej opieki wobec chorych konfratrów.
Powinien on osobiœcie dopilnowaæ, aby w czasie choroby wiernie przestrzegano
wszystkich zaleceñ lekarza, bezpoœrednio odnosz¹cych siê do stosownego sposobu od¿ywiania i innych spraw485 . To wskazanie mia³o swoje Ÿród³o w osobistym
wewnêtrznym przekonaniu oraz fizycznym doœwiadczeniu Wincentego486 , perma480

„In iis, quae ad victum, vestitum et habitationem et alia corporis necessaria spectant, curabit ut
quamvis sit in quo probetur virtus et sui ipsius abnegatio, non desit tamen quo sustentetur natura,
habita convenienti ratione personarum”. RSP, s.94.

481

Powiedzia³: „/.../ wszystkie rzeczy, mianowicie: ¿ywnoœæ, odzie¿, ksi¹¿ki, sprzêty itp. bêd¹ nam
wspólne i poszczególnym konfratrom rozdzielane zale¿nie od potrzeby”. RWZM, III, 3.

482

Por. KZM, 21 § 2, 25.4. Szczególne zobowi¹zania okreœlaj¹ postawê superiora i konfratrów wobec
ludzi chorych, s³abych i starszych wiekiem. Por. TAM¯E, 26 § 1.

483

Por. KZM, 153 § 1, 154 § 2.

484

„Przez wzgl¹d na warunki ¿ycia ubogich nasz sposób ¿ycia ma siê odznaczaæ prostot¹ i umiarkowaniem. Œrodki zaœ oddzia³ywania duszpasterskiego, choæby najskuteczniejsze i najbardziej nowoczesne, niech bêd¹ wolne od jakiejkolwiek ostentacji”. KZM, 33; Por. TAM¯E, 148 § 1.

485

„Maxima erit illi cura aegrotorum efficietque ut diligenter observentur tam in victus ratione quam in
caeteris quae medicus praescripserit”. RSP, s.94.

486

W konferencji do misjonarzy powiedzia³: „Kto sam doœwiadczy³ w³asnej ludzkiej s³aboœci i prze¿y³
w³asn¹ udrêkê, ten potrafi zrozumieæ cierpienia innych. Kto straci³ jakieœ dobra materialne, dozna³
uszczerbku zdrowia lub dobrego imienia, ten lepiej ni¿ inni mo¿e pocieszaæ doœwiadczanych
przykroœciami i bólem”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.716. Szerzej na temat osobistych doœwiadczeñ
Wincentego. Por. B. KOCH, Chorzy, s.106-110; Por. R. VILLARROYA, Chorzy psychicznie, s.149-153.
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nentnie pog³êbianym przez osobisty kontakt z ludŸmi chorymi i ubogimi, studiowanie korespondencji misjonarzy pracuj¹cych wœród chorych487 . Prawodawca, z wra¿liwoœci¹ prze¿ywaj¹cy pos³ugiwanie Zgromadzenia wobec chorych, nie móg³ inaczej zadecydowaæ w sprawie zagwarantowania opieki chorym konfratrom. W tej
kwestii wiarygodnie przekonywa³ misjonarzy, ¿e stan cierpienia jest przylgniêciem
do Boga, którego siê kocha, a sami cierpi¹cy darem Boga dla wspólnoty domu i
instytutu488 , w którym bêd¹c równie¿ w stanie choroby mog¹ skutecznie spe³niaæ
swoje ewangeliczne pos³annictwo489 . Prawodawca, zalecaj¹c superiorowi troskê o
chorych konfratrów pragn¹³, aby ten w swojej wspólnocie by³ inspiratorem koniecznej wra¿liwoœci wewnêtrznej wobec osób cierpi¹cych, pozwalaj¹cej na autentyczne
wspó³cierpienie wprowadzaj¹ce wszystkich w misterium krzy¿a490 . Powy¿sze zalecenia zosta³y dookreœlone w pierwszym prawie fundamentalnym, akcentuj¹c wobec wszystkich koniecznoœæ pos³usznego zachowania nakazów lekarzy duszy i
cia³a, infirmarzy oraz wskazañ personelu pielêgnuj¹cego. Równie¿ o stanie choroby osobiœcie nale¿a³o powiadomiæ superiora albo prefekta zdrowia lub infirmarza,
zaœ prze³o¿ony domu udziela³ pozwolenia odnoœnie za¿ywania leków i kontaktów z
lekarzem491 . Te regu³y zachowa³y dok³adne brzmienie jeszcze w konstytucjach z
1954 roku492 . Tak¿e aktualne prawo w³asne Zgromadzenia Misji poleca, by wspó³bracia chorzy, s³abi i starsi wiekiem byli bliscy sercu konfratrów, a ich obecnoœæ w
domu nale¿y uwa¿aæ za b³ogos³awieñstwo. Nale¿y im zapewniæ opiekê lekarsk¹,
ulgê w dolegliwoœciach oraz odpowiedni wymiar udzia³u w ¿yciu wspólnym i dzia³alnoœci apostolskiej, co pozostaje w najg³êbszej harmonii z zamys³em œw. Wincentego à Paulo493 . Prawodawca zaleci³ tak¿e, aby konfratrów chorych przyjmowano do
tych domów, w których konfratrzy korzystali z owoców ich pracy, równoczeœnie
zastrzegaj¹c wizytatorowi podjêcie w tej sprawie najkorzystniejszej dla nich decy487

Klasycznym przyk³adem jest list z St. Quentin z prze³omu 1651/1652 r.: „G³ód jest tak wielki, ¿e
spotyka siê ludzi jedz¹cych trawê i korê z drzew, rozrywaj¹cych strzêpy ubrañ, aby je zjeœæ. Zdarza
siê, czego nie oœmielilibyœmy siê napisaæ, gdybyœmy tego nie widzieli na w³asne oczy, ¿e ludzie
obgryzaj¹ w³asne rêce i w rozpaczy umieraj¹”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. IV, s.288.

488

W konferencji z dnia 28 VI 1659 r. mówi³: „Musimy uwierzyæ, ¿e osoby chore s¹ b³ogos³awieñstwem
dla domu i dla ca³ego Zgromadzenia. Musimy w to wierzyæ ze wzglêdu na naszego Pana Jezusa
Chrystusa, który przyj¹³ mêkê i krzy¿ i który sta³ siê cz³owiekiem, aby cierpieæ”. SAINT VINCENT DE PAUL,
t. XI, s.345.

489

Istotna jest œwiadomoœæ pos³annictwa spe³nianego w czasie choroby. Prawodawca by³ przekonany,
¿e „chorzy sami powinni sobie uœwiadomiæ, ¿e w infirmerii przebywaj¹ nie po to jedynie, by za
pomoc¹ œrodków leczniczych odzyskaæ zdrowie, ale i dlatego tak¿e, by tam jakby z kazalnicy bodaj
swoim przyk³adem uczyli cnót chrzeœcijañskich, zw³aszcza cierpliwoœci i zgadzania siê z wol¹ Bo¿¹
i w ten sposób byli dla odwiedzaj¹cych i pielêgnuj¹cych prawdziw¹ woni¹ Chrystusow¹”. RWZM, VI,
3; Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.761.

490

Por. SAINT VINCENT

491

Por. RWZM, VI, 3-4.

492

Por. KiRZM, 187 § 1-2.

493

Por. KZM, 26 § 1.
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zji494 . Obecnie ostateczne rozstrzygniêcie poprzedza podjêcie bezpoœrednio b¹dŸ
przez prze³o¿onego domu, dialogu z chorymi konfratrami, którego przedmiotem
jest ustalenie miejsca pobytu.
Prze³o¿ony domu, w administracji dobrami doczesnymi, celowo powinien unikaæ wszelkich spraw oraz sporów s¹dowych. Dlatego w tej materii prawodawca
postanowi³, aby superior samodzielnie nie inicjowa³ ¿adnego sporu, jak równie¿ by
nie podejmowa³ prowokacji prowadzenia sporu, chyba ¿e zostanie do takiego dzia³ania przymuszony495 . Zatem jego uczestnictwo w sprawach spornych wy³¹cznie
zale¿a³o od aktualnej decyzji, wypracowanej w czasie urzêdowej i obowi¹zkowej
konsultacji z wizytatorem496 . Prawodawca by³ przekonany, ¿e misjonarze powinni
nieustannie ³agodziæ spory i wykorzystywaæ do tego swój styl ¿ycia we wspólnocie
i metody pos³ugiwania w czasie g³oszenia misji497 . Tê sam¹ cz¹stkê wincentyñskiej to¿samoœci odnajdujemy w prawie w³asnym dzisiaj, w którym prawodawca
akcentuje, i¿ podstawowym zadaniem sprawuj¹cych w³adzê w Zgromadzeniu jest
wierne realizowanie celu instytutu w prawdziwej jednoœci apostolatu i ¿ycia498 , a
superior odpowiedzialny za wspólnotê powinien byæ oœrodkiem jednoœci cz³onków i
inspiratorem ich dynamicznej aktywnoœci, zw³aszcza w budowaniu wspólnoty braterskiej w Chrystusie499 . Natomiast o udziale Zgromadzenia w sprawach procesowych i spornych decyzjê podejmuj¹ prze³o¿eni wy¿si, wyznaczaj¹c odpowiedzialnych konfratrów do reprezentowania instytutu, wspomaganych przez bieg³ych. Przedstawiciele Zgromadzenia s¹ urzêdowymi reprezentantami poszczególnych osób
prawnych instytutu500 .
Nastêpne dwa zalecenia szczegó³owe dotyczy³y postawy superiora wobec dóbr
materialnych, przeznaczonych dla poszczególnych cz³onków wspólnoty. W myœl
przyjêtej w instytucie zasady, superior powinien w takiej sytuacji zadbaæ o to, aby
dobra materialne przesy³ane lub ofiarowane przez kogoœ z zewn¹trz indywidualnemu cz³onkowi wspólnoty domowej, zosta³y przejête i przeznaczone do wspólnego
u¿ytkowania. Natomiast w sytuacji, kiedy trzeba by³o trwale rozdysponowaæ dobrami materialnymi konfratra lub zawrzeæ umowê, rozpocz¹æ jak¹œ du¿¹ budowê, wyraziæ zgodê na nadzwyczajne wydatki, albo kiedy dobra materialne zosta³y ofiarowane pod warunkiem przyjêcia ze strony domu pewnych zobowi¹zañ wobec darczyñcy, to prze³o¿ony domu mia³ obowi¹zek zwróciæ siê w tej sprawie do wizytato494

Por. SZM, 13.

495

„Lites forenses fugiet nec ullam inconsulto Visitatore intentabit aut intentae respondebit nisi cogatur”. RSP, s.94.

496

Por. TAM¯E, s.94.

497

Por. RWZM, VIII, 9; Por. KiRZM, 258.

498

Por. KZM, 97 § 1.

499

Por. TAM¯E, 129 § 2; Por. NPPZM, 135.

500

Por. KZM, 149 – 150 § 1.
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ra501 . To szczegó³owe wskazanie nie dziwi badaczy wincentyñskiej to¿samoœci,
poniewa¿ prawodawca od samego pocz¹tku postulowa³ zasadê wspólnoty dóbr
materialnych i ich posiadania, aby Zgromadzenie Misji mog³o przetrwaæ i spe³niaæ
okreœlone zadania502 . Dok³adniejsze dyspozycje prawne, dotycz¹ce indywidualnej
postawy cz³onków instytutu wobec dóbr materialnych, znajduj¹ siê w pierwszym
prawie w³asnym fundamentalnym, zw³aszcza w regu³ach szczegó³owych dotycz¹cych zachowania ubóstwa w Zgromadzeniu Misji. Prawodawca wymaga³ wówczas
od cz³onków instytutu przyjêcia postawy uczniów Chrystusa, woli nieposiadania na
w³asnoœæ dóbr materialnych, postawy bezinteresownej s³u¿by, autentycznej wspólnoty dóbr, zdania siê na wolê prze³o¿onych w kwestii dystrybucji dóbr materialnych, ograniczonego posiadania rzeczy codziennych za zgod¹ prze³o¿onych, obrotu dobrami i rzeczami za wy³¹czn¹ wiedz¹ i zgod¹ prze³o¿onych, poszanowania
dóbr wspólnoty, unikania zbytku i zachowania umiaru w posiadaniu do ¿ycia rzeczy
koniecznych, skromnego urz¹dzenia mieszkania oraz ogólnego dostêpu do niego i
jego wyposa¿enia, uzyskania zgody prze³o¿onych na zabranie niektórych rzeczy
do innego domu, wyzbycia siê pragnienia otrzymania jakiegoœ beneficjum lub uzyskania godnoœci koœcielnej503 . Nale¿y przypomnieæ, ¿e Ÿród³em zachowañ, zarówno prze³o¿onych jak i cz³onków wspólnoty instytutu, wobec prawa dysponowania
dobrami materialnymi by³ Statut Fundamentalny Ubóstwa, wydany przez Aleksandra VII, stanowi¹cy i dzisiaj, choæ nie jedyn¹, to jednak najwa¿niejsz¹ podstawê
prawn¹ dla norm prawa w³asnego w kwestii sterowania dobrami materialnymi504 .
Szczegó³owe rozwi¹zania polecane przez normy Statutu zosta³y przejête równie¿
przez Konstytucje z 1954 roku505 , a w najnowszym prawie zachowano wiernie ducha pierwszych wincentyñskich zaleceñ, tak¿e w materii w³asnoœci i wspólnoty
dóbr506 , o któr¹ ka¿dy prze³o¿ony domu i konfratrzy powinni troszczyæ siê odpowiedzialnie, podejmuj¹c czynne wspó³uczestnictwo w zarz¹dzie Zgromadzenia507 .

501

„Curabit ut si cui particulari quidpiam ab externo aliquo missum aut donatum fuerit, id in communem usum accipiatur et dispensetur. Si bona alicuius e nostris distribuenda essent, si ineundi
contractus, si fabrica alicuius momenti et expensae extraordinariae faciendae aut si bona offerentur cum aliqua obligatione, rem ad Visitatorem referet”. RSP, s.94.

502

Por. SAINT VINCENT

503

Por. RWZM, III, 1-10.

504

Por. ALEKSANDER VII, Breve Alias nos supplicationibus z dnia 12 sierpnia 1659 roku, w: AACM, s.2324. Tekst polski w: RIKZM, s.85-89. Na temat wspó³czesnej interpretacji norm Statutu szerzej w: W.
WENZ, Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyñskiej do powstania
pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.235-239; Por. INSTRUKCJA o wytrwaniu, czystoœci,
ubóstwie i pos³uszeñstwie w Zgromadzeniu Misji, s.54.

505

Por. KiRZM, 165 – 173.

506

Por. KZM: - o wspólnocie dóbr – 25; dobra materialne jako w³asnoœæ wspólnoty – 32; sprawa
dysponowania dobrami – 34; problem u¿ywania dóbr – 35; sposób administrowania dobrami
wspólnoty instytutu – 148-155; Por. SZM, 100 – 107; Por. NPPZM, 148 – 154.

507

Por. KZM, 96.

DE

PAUL, t. IV, s.446, t. VII, s.334, t. X, s.480.
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Prawodawca, tak¿e w kontekœcie administracji dobrami materialnymi, wymaga³ od superiora podejmowania decyzji dojrza³ych i roztropnych, zarówno w zakresie dóbr duchowych cz³onków domu, jak równie¿ w kwestii dysponowania dobrami
materialnymi wspólnoty. Dlatego zobowi¹za³ prze³o¿onego domu, aby ten wystrzega³ siê wszelkich wydatków, które bêdzie mo¿na oceniæ jako zbêdne i niewystarczaj¹co po¿yteczne dla kondycji materialnej wspólnoty. Do tej regu³y do³¹czono
warunek zobowi¹zuj¹cy superiora do sta³ej konsultacji ze swoimi doradcami decyzji o wydatkach wspólnoty. W sprawach tych przed podjêciem ostatecznej decyzji
powinien na swoje dzia³anie uzyskaæ zgodê wizytatora. W trosce o stabilnoœæ prac
i materialnych dokonañ w domu Zgromadzenia, regu³y szczegó³owe wymaga³y od
aktualnego prze³o¿onego lokalnego uszanowania decyzji swoich poprzedników na
urzêdzie. Dlatego nie móg³ on uniewa¿niæ wczeœniejszych decyzji, jak równie¿
wprowadziæ istotnych zmian w tym, co zosta³o wykonane przez jego poprzedników.
Natomiast w sytuacji, kiedy zachodzi³a w dobrach domu instytutu koniecznoœæ
podjêcia prac budowlanych, wzglêdnie nale¿a³o coœ zburzyæ lub w istotny sposób
zmieniæ, to móg³ tego dokonaæ po uprzedniej konsultacji tej kwestii z prze³o¿onym
prowincji i wy³¹cznie w oparciu o jego decyzjê508 . Zdolnoœæ kandydata do podejmowania dojrza³ych i roztropnych decyzji, w zakresie duchowych i materialnych dóbr,
posiadanych indywidualnie przez konfratrów jak i wspólnoty, stanowi³a g³ówny motyw mianowania go przez prawodawcê superiorem domu509 . Zalecenie pierwszego
prawodawcy starano siê wiernie realizowaæ w Zgromadzeniu przez stulecia, a jego
wskazania promulgowano jako normy konstytucyjne, odpowiedzialnie kszta³tuj¹ce
pos³ugê prze³o¿onego wspólnoty510 . Zaœ najnowsze konstytucje Zgromadzenia
uprawniaj¹ i zobowi¹zuj¹ wszystkich konfratrów do wspó³pracy dla dobra wspólnoty
apostolskiej oraz czynnego uczestnictwa w zarz¹dzie instytutem, zw³aszcza przez
czynn¹ i odpowiedzialn¹ wspó³pracê w wype³nianiu codziennych obowi¹zków, pos³uszne dzia³anie i realizacjê dzie³ apostolskich511 . Równie¿ nastêpne szczegó³owe
508

„Cavebit ab expensis minime necessariis aut parum utilibus, propterea nullas suscipiet inconsultis
suis consultoribus et sine approbationem Visitatoris nec quae a praedecessoribus facta fuerint
improbabit aut immutabit; si quid domi aut in praediis aedificandum, destruendum aut notabiliter
mutandum fuerit, id non fiet nisi consulto eodem Visitatore”. RSP, s.94.

509

„Wielkim skarbem jest ktoœ, kto ³¹czy w sobie wiedzê, rozs¹dek i umiejêtnoœæ kierowania innymi”.
SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.361. Wincenty napisa³ do jednego z konfratrów: „Masz racjê, ¿e trudno
jest znaleŸæ prze³o¿onego, któremu nie mo¿na nic zarzuciæ. Równie¿ waszemu prze³o¿onemu brak
doœwiadczenia, ale z ca³¹ pewnoœci¹ jest rozs¹dny i cnotliwy”. TAM¯E; Por. A.D. AGNEL, San Vicente
de Paul, director de consciencia, s.351; Por. E. MOLINA, El superior local de la Congregacion de la
Mission, s.161-162.

510

„Urz¹d superiora nale¿y powierzaæ kap³anom umiej¹cym kierowaæ osobami duchownymi; troskliwym o doskona³oœæ w³asn¹ i domu im powierzonego; zjednoczonym œciœle z Bogiem w modlitwach
i innych czynnoœciach; zapobiegliwym o dobro wspólne; umiej¹cym ³¹czyæ surowoœæ z dobroci¹;
wreszcie dobrze obznajomionym w sprawach naszego Zgromadzenia”. KiRZM, 122. Zaœ podstawowym obowi¹zkiem superiora by³a troska „o swych konfratrów tak w sprawach duchowych jak i doczesnych”. TAM¯E, 123.2.

511

Por. KZM, 24, 96, 108, 115, 119, 127.
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zalecenia prawodawcy, dotycz¹ce troski o po¿yteczn¹ kondycjê duchow¹ i materialn¹ domu, praktykê pog³êbionej konsultacji z konfratrami i prze³o¿onym prowincji, zawsze zyskiwa³y prawo tworzenia obowi¹zuj¹cego stylu dzia³ania w pos³ugiwaniu superiora. Sprawy duchowe i dotycz¹ce administracji dóbr materialnych by³y
przedmiotem regularnej konsultacji superiora z wizytatorem512 , jak równie¿ z rad¹
domow¹ zarz¹dzanej wspólnoty513 . Obecne prawo fundamentalne instytutu widzi
superiora jako oœrodek jednoœci i animatora ¿ycia wspólnego, zatroskanego o rozwój i aktywnoœæ wszystkich dziedzin wspólnotowego pos³ugiwania, co wymaga
szczególnej troski zapewniaj¹cej w³aœciw¹ kondycjê duchowo-materialn¹ indywidualnych wspó³braci i domu. Temu ma s³u¿yæ budowanie wspólnoty braterskiej,
praktyka wzajemnego dialogu i zrozumienia, podzia³ zadañ i obowi¹zków, regularne
spotkania wspólnoty i rady domu, jak równie¿ konsultacje z prze³o¿onym prowincji514 . Natomiast w kwestii uszanowania tradycji i uprzednio przyjêtego porz¹dku w
domu wspólnoty, do czego wzywa³ w regu³ach szczegó³owych prawodawca, to konstytucje z 1954 roku wiernie zachowa³y tê praktykê w domach misjonarskich, obliguj¹c superiora do tego, by nie wprowadza³ ani nie zezwala³ na wprowadzanie w
swoim domu ¿adnych nowoœci bez uprzedniej zgody wizytatora. Nie powinien te¿
odstêpowaæ od przyjêtych w danej wspólnocie zwyczajów Zgromadzenia bez aprobaty wizytatora515 . Równie¿ w dziedzinie planowanych w domu instytutu prac budowlanych i zaci¹gniêciu zobowi¹zañ, superior musia³ uzyskaæ zgodê wizytatora516 . W tych kwestiach obecnie obowi¹zuj¹ce prawo w³asne Zgromadzenia Misji
wprowadzi³o unormowania ogólniejszej natury. Zaleca wszystkim misjonarzom wierne
pielêgnowanie zwyczajów i to¿samoœci instytutu, natomiast sprawê codziennych
praktyk, form pracy w domu i realizacjê wincentyñskiego pos³annictwa powinien
okreœlaæ, corocznie odnawiany, plan wspólnotowy, sumiennie opracowany przez
superiora i wszystkich cz³onków domu oraz zaaprobowany prze³o¿onego prowincji517 .
Dalsze regu³y szczegó³owe, dotycz¹ce troski prze³o¿onego wspólnoty o dobra
materialne, okreœla³y jego uprawnienia wewnêtrzne, zw³aszcza wobec konfratrów i
maj¹tku domu. Wydaje siê, ¿e prawodawca w³aœnie z tego tytu³u nie chcia³, aby
superior móg³ anga¿owaæ siê osobiœcie i na sposób sta³y w ochronê dóbr material512

Zalecano, aby superior co trzeci miesi¹c przekazywa³ wizytatorowi relacjê o stanie domu. Por.
KiRZM, 123.4.

513

Konstytucje z 1954 roku zaleca³y dwa spotkania w miesi¹cu i przedstawienie wszystkiego, co dotyczy³o dobra duchowego i doczesnego podstawowej wspólnoty instytutu. Por. KiRZM, 126 § 1.

514

Por. KZM,129 § 1-2; Por. SZM, 78.1-2, 79 § 1-3; Por. NPPZM, 146. Spotkania rady domu, któr¹ z
urzêdu tworz¹ superior, asystent i ekonom, maj¹ siê odbywaæ raz w miesi¹cu. Do rady domu mog¹
nale¿eæ wszyscy cz³onkowie wspólnoty. Sprawy duszpasterskie zawsze omawiaj¹ wszyscy konfratrzy.
Por. TAM¯E.

515

Por. KiRZM, 127 § 1.

516

Por. TAM¯E, 127 § 2.

517

Por. KZM, 27; Por. SZM, 16, 78.4; Por. NPPZM, 103.
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nych, które pozostawa³y w³asnoœci¹ osób spoza Zgromadzenia. Dlatego w regu³ach zobowi¹za³ go, aby w ogóle nie przyjmowa³ w depozyt ¿adnych œrodków pieniê¿nych, zaœ inne rzeczy móg³ przyjmowaæ, zachowuj¹c przy tym najdalej id¹c¹
ostro¿noœæ. To pozwolenie dotyczy³o w³asnoœci materialnej ludzi, wobec których
Zgromadzenie Misji mia³o szczególne zobowi¹zania b¹dŸ te¿ osób, u których na
skutek odmowy ze strony prze³o¿onego domu instytutu, odnoœnie realizacji tej przys³ugi, mog³yby siê zrodziæ wewnêtrzne urazy oraz niechêæ wobec wspólnoty518 .
Wa¿ne akty prawne Zgromadzenia zawsze eksponowa³y wewnêtrzny i zewnêtrzny
zakres uprawnieñ zwyczajnej w³adzy superiora, zw³aszcza wobec swoich domowników i osób aktualnie przebywaj¹cych we wspólnocie instytutu519 . Wincenty jako
prawodawca, zapewne pamiêtaj¹c osobisty dramat oskar¿enia go o kradzie¿ pieniêdzy, poleci³ urzêdowo, by superior nie anga¿owa³ siê w przyjmowanie i zapewnienie sta³ej ochrony depozytów pieniê¿nych obcych osób. Zale¿a³o mu, aby zdecydowanie wykluczyæ wszelk¹ mo¿liwoœæ zaistnienia okolicznoœci, w których mog³aby siê wydarzyæ sytuacja tak przykra dla misjonarza, jak kiedyœ dla niego520 .
Natomiast dysponowanie dobrami materialnymi zawsze le¿a³o w gestii uprawnieñ
prze³o¿onych, którzy udzielali stosownych pozwoleñ i sprawowali kuratelê nad powierzonym maj¹tkiem. Szczegó³owo sprawy te okreœla³y normy odnosz¹ce siê do
praktyki œlubu i ducha ubóstwa, stosownie do wskazañ zawartych w ka¿dej edycji
prawa fundamentalnego instytutu521 . Natomiast koñcowe zalecenie, dotycz¹ce
warunków i okolicznoœci przyjêcia obowi¹zku troski o dobra materialne czasowo
powierzone Zgromadzeniu przez obcych, opiera³o siê na fundamencie regu³ dotycz¹cych uk³adnoœci i relacji z osobami spoza Zgromadzenia, co w sposób ogólny
precyzowa³o ju¿ pierwsze prawo fundamentalne instytutu522 . Najnowsze prawo konstytucyjne zobowi¹zuje do wytrwa³ej pracy na rzecz ubogich oraz do realizacji w
ca³ym pos³annictwie wymagañ stawianych aktualnie przez sprawiedliwoœæ spo³eczn¹
i ewangeliczn¹ mi³oœæ523 . To odnosi siê równie¿ do codziennej postawy cz³onków
instytutu wobec osób i ich dóbr materialnych powierzonych wspólnocie, której Ÿród³em jest aktualne prze¿ywanie przez nich ducha œw. Wincentego, wyra¿onego w
regu³ach wspólnych524 .
518

„Depositum pecuniae nullum prorsus admittet, aliarum vero rerum nisi cautissime, dummodo sint
eorum quibus multum debeamus aut alioqui id officii sine magna offensione denegari non possit”.
RSP, s.95.

519

Por. KiRZM, 124 § 1; Por. CIC,

520

Kiedy wspomina³ to wydarzenie, powiedzia³: „Bóg pragnie wypróbowaæ cz³owieka i dlatego dopuszcza takie doœwiadczenia”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XI, s.230; Por. J.M.S. MALLO, Wiara, s.426429.

521

Por. RWZM, III, 1 – 10; Por. KiRZM, 165 – 173; Por. KZM, 31 – 35, 88, 146; Por. NPPZM, 61 – 70.

522

Por. RWZM, VII, 1 –7; IX, 1 – 16.

523

Por. KZM, 18.

524

Por. TAM¯E, 34.

CAN.

875; Por. KZM, 131.
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Prze³o¿ony wspólnoty musia³ równie¿ uzyskaæ zgodê prze³o¿onego prowincji
na udzia³ cz³onków domu w przes³uchaniach s¹dowych, które mog³y dotyczyæ nie
tylko spraw cywilnych, lecz nawet kryminalnych. Prze³o¿ony wy¿szy udziela³ takiej zgody zasadniczo w sprawach odnosz¹cych siê do religii katolickiej lub z innych powa¿nych okolicznoœci i motywów, które z regu³y przynosi³y korzyœæ jednej
stronie, lecz równoczeœnie nie mog³y powodowaæ skrzywdzenia drugiej525 . Obecnie
w prawie w³asnym Zgromadzenia nie wspomina siê wprost o udziale i zaanga¿owaniu cz³onków instytutu w sprawy s¹dowe cywilne czy nawet kryminalne. Jednak¿e
mo¿na przypuszczaæ, ¿e w okolicznoœciach szczególnych prze³o¿ony jako posiadaj¹cy w³adzê zwyczajn¹, równie¿ w zakresie zewnêtrznym, mo¿e udzieliæ zgody
na udzia³ konfratra w postêpowaniu s¹dowym cywilnym czy nawet karnym, zw³aszcza gdy sprawa mo¿e dotyczyæ ochrony duchowego dobra cz³owieka czy szerszej
wspólnoty. Prze³o¿ony powinien wówczas zadbaæ, by udzia³ konfratra instytutu nie
spowodowa³ naruszenia dyscypliny zachowania tajemnicy sakramentalnej, a wiêc
wynikaj¹cej z pos³ugiwania zbawczego526 .
Ostatnie szczegó³owe zalecenie, odnosz¹ce siê do superiora domu w zakresie administrowania dobrami materialnymi wspólnoty, dotyczy³o zgody na posiadanie ¿ywego inwentarza. Prawodawca okreœli³ generalnie, ¿e w normalnych warunkach wspólnoty misjonarskie nie bêd¹ posiadaæ ¿adnego zwierzêcia wierzchowego, przeznaczonego na u¿ytek któregoœ z cz³onków wspólnoty Zgromadzenia, chyba ¿e prze³o¿ony generalny w tej materii uzna zasadnoœæ przyjêtych ju¿ rozwi¹zañ.
Zawsze bowiem mog³y wyst¹piæ tzw. okolicznoœci konieczne i nagl¹ce do faktycznego posiadania koni, np. z powodu czyjejœ przewlek³ej choroby, s³aboœci lub podejmowanych stale zajêæ publicznych527 . Powy¿sza decyzja nie mia³a na celu utrudnienia ¿ycia i dzia³alnoœci misjonarzy, lecz odzwierciedla³a ówczesn¹ mentalnoœæ
prawodawcy, który dostrzega³ w wielu wymiarach trudnoœci faktycznego pogodzenia posiadanych dóbr materialnych z zachowaniem ewangelicznego ubóstwa. Posiadanie koni œwiadczy³o o zasobnoœci i bogactwie wspólnoty, co mog³o j¹ oddaliæ
od ubogich i potrzebuj¹cych. Zgoda prze³o¿onego generalnego, udzielana na posia525

„Neminem in causis civilibus nedum criminalibus examinari nisi eo, qui ad peccatum obligare
potest, compellente permittet absque sui licentia, quam minime dabit nisi in causis quae ad
Religionem Catholicam pertinent aut alioqui piae sint et ita uni faveant, ut non in alterius detrimentum cedant”. RSP, s.95.

526

Por. W. WENZ, Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi w koœcielnym pos³ugiwaniu, w: Wroc³awski
Przegl¹d Teologiczny 7(1999) nr 1, s.153-164. Uszanowanie nienaruszalnoœci tajemnicy spowiedzi
sakramentalnej deklaruje prawodawca œwiecki, uznaj¹c w tym wymiarze pos³ugê zbawcz¹ jako
tajemnicê zawodow¹ i dlatego zwalnia kap³anów od sk³adania zeznañ w sprawach, co do których
mogli zaczerpn¹æ wiadomoœci z racji pe³nienia funkcji pasterskich. Prawodawca œwiecki w normatywnych aktach prawnych umo¿liwia kap³anom nie sk³adanie zeznañ w toku postêpowania cywilnego, karnego i administracyjnego. Por. KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO, ART. 261 § 2; KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO, ART. 178, P.2; KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, ART. 82, P.3.

527

„Nullum Domi iumentum equitandi causa ad usum alicuius de ipsa Congregatione ordinarie habebitur nisi aut propter continenter infirmam alicuius valetudinem aut propter publica negotia id
necessarium et urgens iudicaret Generalis”. RSP, s.95.
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danie koniecznego inwentarza by³a udzielana w okolicznoœciach, które z zasady
obligowa³y instytut do wykorzystania posiadanych dóbr w realizacji przyjêtych zadañ i celu Zgromadzenia, np. g³oszenia misji528 . Nale¿y podkreœliæ, ¿e w kwestii
posiadania dóbr materialnych i korzystania z nich decyduj¹ce zdanie posiadali prze³o¿eni wy¿si, zw³aszcza prze³o¿ony generalny i wizytator czuwaj¹cy nad stosowaniem norm prawa w³asnego. Ta prawid³owoœæ kompetencyjna pozosta³a do dzisiaj,
zw³aszcza w odniesieniu do udzielania zgody na w³aœciwe i odpowiednie posiadanie dóbr materialnych przez domy i poszczególnych cz³onków, w kontekœcie skutecznego g³oszenia Ewangelii529 i pos³ugiwanie siê nimi jako œrodkami pomocniczymi w s³u¿bie Boga i ubogich530 . W tym duchu zosta³y równie¿ okreœlone najnowsze normy w³asne w Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji, odnosz¹ce siê do
indywidualnego posiadania w misjonarskim stowarzyszeniu niektórych dóbr materialnych531 .
Zaprezentowane w tej czêœci rozprawy regu³y szczegó³owe, dotycz¹ce superiora administruj¹cego dobrami materialnymi misjonarskiego domu, s¹ obecnie postrzegane jako wskazania na wskroœ praktyczne i wyznaczaj¹ce przez stulecia
istotne elementy stylu sprawowania w³adzy przez prze³o¿onego podstawowej wspólnoty wincentyñskiej. W takim uk³adzie superior domu by³ zobowi¹zany zatroszczyæ siê nie tylko o materialny wymiar posiadanych dóbr doczesnych, ale równie¿
o duchow¹ motywacjê, inspiruj¹c¹ wspólnotê do pe³niejszej jednoœci w ¿yciu i apostolskim pos³ugiwaniu. Nale¿y zatem podkreœliæ, ¿e posiadanie dóbr materialnych
w instytucie, jako dziedzictwa ubogich, mia³o i ma najw³aœciwszy sens wy³¹cznie w
po³¹czeniu ze zbawczym pos³ugiwaniem wobec nich.
Analiza regu³ szczegó³owych, zawartych w Rêkopisie Sarzana a dotycz¹cych
urzêdu prze³o¿onego misjonarskiego domu, stanowi istotne Ÿród³o s³u¿¹ce poznaniu zamys³u œw. Wincentego à Paulo odnoœnie kanonicznych uprawnieñ, obowi¹zków i p³aszczyzn pos³ugiwania superiora ustanowionego we wspólnocie podstawowej. Prawodawca, bazuj¹c na osobistym doœwiadczeniu duchowym i zachowuj¹c
wiernie szacunek dla dyscypliny prawnej Koœcio³a, œciœle i bardzo czytelnie okreœli³
swoj¹ wizjê sprawowania w³adzy przez superiora misjonarskiego domu. Dlatego w
528

Por. RWZM, III, 2; Por. L. MEZZADRI, Misje ludowe, s.514-517.

529

Por. KZM, 31, 34.

530

Posiadane dobra doczesne Zgromadzenia maj¹ zabezpieczyæ potrzeby duszpasterskie i wspólnotowe. Zaœ s³u¿ba ubogim, za pomoc¹ tych dóbr, powinna dokonywaæ siê wed³ug ducha i praktyki œw.
Wincentego à Paulo. Samo zarz¹dzanie powinno byæ bardzo troskliwe, zdecydowanie wykluczaj¹c
najmniejsz¹ nawet chêæ bogacenia siê. Por. KZM, 148 § 1.

531

Dotyczy to nabycia samochodu, urz¹dzeñ technicznych i innych przedmiotów, których wartoœæ
przekracza sumê 2000 USD. Przy udzieleniu zgody na nabycie samochodu wizytator i jego rada
powinni wzi¹æ pod uwagê u¿ytecznoœæ samochodu dla ¿ycia wspólnoty i jego przydatnoœæ w pracy
konfratra. Na uwagê zas³uguje obowi¹zek partycypowania domu w utrzymaniu samochodu, kiedy
wykorzystuje siê go do celów wspólnoty lub pracy zleconej przez Zgromadzenie. Por. NPPZM
(1995), 53 – 54.
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regu³ach szczegó³owych nie zabrak³o istotnych spraw i dyspozycji, ukazuj¹cych
superiora na p³aszczyŸnie codziennego kierowania domem, jego cz³onkami i wchodz¹cego w relacje personalne z osobami spoza Zgromadzenia. Prawodawca postrzega³ superiora jako prze³o¿onego dynamicznego, troszcz¹cego siê o dobro
wspólne domu i Zgromadzenia, wiernie zachowuj¹cego prawo Koœcio³a i charyzmat
Zgromadzenia, szanuj¹cego cz³owieka i zawsze roztropnego w dzia³aniu. Analiza
porównawcza wykaza³a, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ pierwszych regu³ szczegó³owych zachowa³a przez ca³y czas historii Zgromadzenia swoj¹ aktualnoœæ, pozostaj¹c do dzisiaj istotn¹ czêœci¹ charyzmatu wincentyñskiego pos³annictwa, a w wielu
sprawach sta³y siê dobr¹ inspiracj¹ dla wspó³czesnych rozwi¹zañ prawa powszechnego532 .
Okreœlony równie¿ przez prawodawcê szczegó³owy zakres uprawnieñ i obowi¹zków superiora, szczególnie na p³aszczyŸnie jego personalnych dzia³añ w wincentyñskiej wspólnocie, obligowa³ go do podejmowania wyj¹tkowo odpowiedzialnych decyzji. Przede wszystkim dotyczy³y one wspomagania ludzi ubogich, jak
równie¿ okreœla³y uk³adnoœæ prze³o¿onego i cz³onków wspólnoty w relacjach z wiernymi œwieckimi. Prawodawca powierzy³ tak¿e superiorowi wa¿n¹ rolê reprezentowania Zgromadzenia Misji wobec wszystkich fundatorów dóbr materialnych zarz¹dzanej wspólnoty, jak równie¿ jej dobroczyñców. Prze³o¿ony domu, jako superior
lokalny, w imieniu Zgromadzenia Misji, nawi¹zywa³ równie¿ pierwsze urzêdowe relacje z kandydatami do instytutu i innymi osobami, które pojawia³y siê w zasiêgu
jego apostolskiego pos³ugiwania. Wynika z tego, ¿e prawodawca przewidzia³ dla
urzêdu superiora domu szerokie spektrum ró¿norodnych form jego pos³ugiwania.

532

Por. KPK,

KAN.

619.

Rozdzia³ V
Konwent form¹ wspólnotowej odpowiedzialnoœci
za Zgromadzenie Misji
Praktyka ¿ycia wspólnotowego oraz ró¿ne formy ewangelicznego pos³ugiwania wincentyñskiego stowarzyszenia apostolskiego, zw³aszcza od chwili uzyskania apostolskiej aprobaty na mocy bulli papie¿a Urbana VIII Salvatoris nostri z dnia
12 stycznia 1632 roku, sta³y siê integraln¹ cz¹stk¹ autentycznego pos³annictwa
Koœcio³a katolickiego. Nowe w Ludzie Bo¿ym stowarzyszenie ¿ycia apostolskiego,
przez œciœle okreœlone prawne instytucje oraz formy swojej charyzmatycznej dzia³alnoœci, zosta³o integralnie zespolone i zakorzenione z wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹
struktur¹ wspólnoty eklezjalnej. Integralne zespolenie nast¹pi³o równie¿ w zakresie
sposobów sprawowania w³adzy i jej autonomii, a tak¿e zale¿noœci, zw³aszcza w
praktycznych i kanonicznych relacjach od hierarchicznego modelu rz¹dzenia, przyjêtego jako podstawow¹ zasadê w strukturze Koœcio³a1 . Zaœ przywo³ana struktura
uporz¹dkowana jest wed³ug chrzcielnej i sakramentalnej godnoœci osoby ludzkiej,
zakresu sprawowania w³adzy i funkcji, zgodnie z wymiarami ewangelicznymi, które
s¹ w tej eklezjalnej wspólnocie darem samego Chrystusa2 . W tym kontekœcie nale¿y postrzegaæ hierarchiczny ustrój jako czynnik istotnie oddzia³uj¹cy na poprawn¹ regulacjê chrzeœcijañskiego ¿ycia wspólnotowego, tak na p³aszczyŸnie ascetycznej jak i publicznej oraz uprawniaj¹cy wszystkich cz³onków Koœcio³a do udzia³u w jego charyzmatycznym i zbawczym pos³annictwie3 . W³aœnie ten dynamizm
nada³ wspólnocie eklezjalnej okreœlony wymiar, przekszta³caj¹c j¹ w zorganizowan¹ spo³ecznoœæ o w³aœciwym dla siebie ustroju, zdecydowanie zachowuj¹c charakter normatywny. Dlatego zasada hierarchicznoœci stanowi we wspólnocie Koœcio³a
katolickiego i jego podstawowych wspólnotach ¿ycia konsekrowanego formê szcze1

Specyfikê ustroju Koœcio³a najtrafniej oddaje termin wspólnota hierarchiczna. Przymiotnik hierarchiczny zosta³ na przestrzeni wieków powa¿nie znaczeniowo zdeformowany, bowiem potocznie
oznacza³ model ustopniowanego spo³eczeñstwa nierównych. Tymczasem etymologiczne w znaczeniu szerszym hierarchiê traktuje siê jako dar dla Koœcio³a pochodz¹cy „z góry”, od Chrystusa
(hiera arché) i oznacza œwiêty pocz¹tek, œwiêt¹ zasadê lub œwiête w³adanie, Ÿród³o, pochodzenie,
co pozwala postrzegaæ ustrój Koœcio³a jako modelowy, w którym wszystkie czêœci obiektywnej ca³oœci
zajmuj¹ sobie w³aœciwe miejsce. Por. C. BARTNIK, Hierarchia w teologii, w: Encyklopedia Katolicka,
t. VI, k.841-842; Por. H. SEWERYNIAK, Œwiêty Koœció³ Powszedni, s.61.

2

Por. E. OZOROWSKI, Koœció³. Zarys eklezjologii katolickiej, s.145; Por. H. SEWERYNIAK, Œwiêty Koœció³
Powszedni, s.61-62; Por. E. GÓRECKI, Zasada kolegialnoœci w Koœciele i jej formy realizacji, w: J.
Majka, Chrzeœcijanin w Koœciele, s.173-181.

3

Por. C. BARTNIK, Hierarchia w teologii, w: Encyklopedia Katolicka, t. VI, k.841.
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gólnego udzia³u w odpowiedzialnoœci i zarz¹dzaniu powo³anymi instytucjami, opieraj¹c siê na teologicznie i kanonicznie okreœlonym stopniu uczestnictwa w samym
kap³añstwie Jezusa Chrystusa4 . Dlatego odrzucenie w Koœciele i w powstaj¹cych
w historii wspólnotach ¿ycia religijnego podstawowych struktur hierarchicznych,
sta³oby siê istotn¹ przyczyn¹ rozbicia i powa¿nego os³abienia widzialnych struktur,
przekreœlaj¹c tym samym mo¿liwoœæ pe³nego ¿ycia Ewangeli¹ Jezusa Chrystusa,
która objawia powierzon¹ przez Zbawiciela zbawcz¹ w³adzê i moc nadprzyrodzonego charyzmatu5 . Poprawny kszta³t hierarchicznego funkcjonowania poszczególnych wspólnot eklezjalnych i instytucji okreœla³y zawsze normy prawa kanonicznego, odnosz¹ce siê znaczeniowo do hierarchii w aspekcie przedmiotowym i podmiotowym6 . Kanoniczne normy wskazywa³y na ¿ycie konsekrowane jako na trwa³¹
formê wspólnotowego dzia³ania wszystkich cz³onków, ubogaconych moc¹ i obecnoœci¹ Ducha Œwiêtego, by ich pos³ugiwanie sta³o siê w Koœciele wyraŸnym znakiem zbawczego porz¹dku i niebieskiej chwa³y7 , co mia³o im umo¿liwiæ prze¿ycie
szczególnej integracji z Koœcio³em i jego tajemnic¹ oraz dopomóc w wiernym zachowaniu myœli i zamierzeñ ich za³o¿ycieli8 . W tym duchu sformu³owane zosta³y
równie¿ nowsze zalecenia Stolicy Apostolskiej, odnosz¹ce siê do zachowania,
ochrony i umacniania specyfiki ¿ycia wspólnot konsekrowanych w Koœciele, codziennej wiernoœci charyzmatowi za³o¿ycielskiemu oraz ukszta³towanemu przez
ten charyzmat duchowemu dziedzictwu danego instytutu ¿ycia konsekrowanego9 .
Do tych spraw nieustannie powraca siê w poszczególnych instytutach ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszeniach ¿ycia apostolskiego, zw³aszcza z racji odbywania kapitu³ prowincjalnych i generalnych czy te¿ okresowych wspólnotowych spotkañ cz³onków, integruj¹cych siê wokó³ charyzmatu swego za³o¿yciela. Od same-

4

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e specyfikê strukturalno-funkcjonaln¹ uk³adu hierarchicznego w Koœciele wyznaczaj¹ interpersonalne relacje miêdzy poszczególnymi cz³onkami Ludu Bo¿ego i wspólnot ¿ycia
konsekrowanego, zale¿ne zw³aszcza od posiadanych œwiêceñ i uprawnieñ kanoniczno-jurysdykcyjnych. Por. A. SZAFRAÑSKI, Hierarchia w Koœciele Katolickim, w: Encyklopedia Katolicka, t. VI, k.841.

5

Por. C. BARTNIK, Hierarchia w teologii, w: Encyklopedia Katolicka, t. VI, k.841-842.

6

W sensie przedmiotowym to rodzaje i stopnie w³adzy integralnie zwi¹zane z pos³ugiwaniem w
ramach urzêdów koœcielnych, zaœ podmiotowym hierarchiê tworz¹ duchowni, posiadaj¹cy zró¿nicowane stopnie w³adzy koœcielnej. Duchowny posiadaj¹cy ni¿szy stopieñ podlega temu, który ma
wy¿szy. Aktualny stan okreœlaj¹ dokumenty apostolskie. Por. PAWE£ VI, Motu proprio Ministeria
quaedam z dnia 15 sierpnia 1972 roku, w: AAS 64(1972) 529-534; Por. KPK, kan. 330 – 572; Por.
F. LEMPA, Hierarchia w prawie kanonicznym, w: Encyklopedia Katolicka, t. VI, k.842-844.

7

Por. KPK, kan. 573 § 1.

8

Por. TAM¯E, kan. 573 § 2, 578.

9

Por. JAN PAWE£ II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Vita Consecrata z dnia 25 marca 1996 roku,
w: Adhortacje Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, t. II, s.669-670. ¯ycie charyzmatem za³o¿yciela zale¿y
od stopnia jego interioryzacji przez cz³onków wspólnoty. Por. P. LISZKA, Charyzmatyczna moc ¿ycia
zakonnego, s.181; Por. K. WONS, Charyzmat w instytucie zakonnym. Podstawy rozwoju i Ÿród³a
kryzysów, w: Rozeznaæ zamys³ Boga. Charyzmat Ojca Franciszka Marii od Krzy¿a Jordana wobec
wyzwañ wspó³czesnego œwiata, s.139-164.
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go pocz¹tku, w wincentyñskim stowarzyszeniu ¿ycia apostolskiego tak¹ form¹
wspólnotowej odpowiedzialnoœci wszystkich cz³onków za kszta³t pos³ugiwania Zgromadzenia stawa³o siê gremium konwentowe, a wiêc spotkanie przedstawicieli wspólnoty, zakresowo obejmuj¹cy ca³e Zgromadzenie Misji (konwent generalny), samodzieln¹ prowincjê tego¿ Zgromadzenia (prowincjalny) czy te¿ wspólnotê podstawow¹ (konwent domowy).

1. Pojêcie konwentu i jego rola w dzia³alnoœci
Zgromadzenia Misji
Myœl teologiczna i kanoniczna od samego pocz¹tku wyraŸnie artyku³uje prawdê, i¿ Ÿród³em, podstaw¹ równoœci oraz wspó³odpowiedzialnoœci wszystkich cz³onków Ludu Bo¿ego za Koœció³ jest udzia³ w tajemnicy Chrztu œwiêtego10 . Takie samo
prze³o¿enie odnosi siê do osób bêd¹cych cz³onkami instytutów ¿ycia konsekrowanego, w których ka¿dy spe³nia wa¿n¹ rolê, podejmuj¹c twórcz¹ aktywnoœæ w podstawowej wspólnocie, przejawiaj¹c¹ siê równie¿ w celowej odpowiedzialnoœci za
jednoœæ i bogactwo duchowe domu instytutu, stosownie do otrzymanego daru i
charyzmatu11 . Ten istotny proces wspó³tworzenia wspólnoty dotyczy aktywnoœci
wewnêtrznej i zewnêtrznej jej cz³onków, dynamicznie uczestnicz¹cych w realizacji
wspólnego dzie³a12 , zachowuj¹c braterski sposób ¿ycia, kszta³tuj¹cy wspólnotowoœæ instytutu13 . Zawsze w tradycji wincentyñskiej ¿ycie wspólnotowe by³o postrzegane jako istotna zasada obowi¹zuj¹ca wszystkich od samego pocz¹tku. Dlatego ka¿dy konfrater by³ przypisany do domu Zgromadzenia i okreœlonej wspólnoty,
skuteczniej podejmuj¹c w misjonarskim instytucie powierzony mu rodzaj pos³ugiwania, nieraz inspirowany jego inicjatyw¹ i osobistym uzdolnieniem, lecz zawsze
weryfikowanym w kontekœcie wiernego zachowania celu Zgromadzenia i ducha to¿samoœci wincentyñskiej, tak jednak, by zachowaæ w³aœciwy szacunek dla prywatnoœci ¿ycia i przyczyniaæ siê do rozwoju wartoœci osobowych poszczególnych cz³on-

10

„Wspólna jest godnoœæ cz³onków wynikaj¹ca z ich odrodzenia siê w Chrystusie, wspólna ³aska synów,
wspólne powo³anie do doskona³oœci, jedno zbawienie, jedna nadzieja i mi³oœæ niepodzielna. Nie
ma wiêc w Chrystusie i w Koœciele ¿adnej nierównoœci ze wzglêdu na rasê albo przynale¿noœæ
narodow¹, stan spo³eczny albo p³eæ”/.../. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele
Lumen gentium z 21 listopada 1964 r., nr 32, w: SWIIKDD, s.137; Por. KPK, KAN. 204 § 1, 208; Por.
R. SOBAÑSKI, Koœció³ jako podmiot prawa. Elementy eklezjologii prawnej, s.135-136; Por. P. HEMPEREK, Chrzest – przepisy kanoniczne, w: Encyklopedia Katolicka, t. III, k.366-368; Por. R. SOBAÑSKI,
Idee przewodnie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, w: Duszpasterstwo w œwietle nowego
Kodeksu Prawa Kanonicznego, [red. J. Syryjczyk], s.53-54; Por. G. GHIRLANDA, Wprowadzenie do
prawa koœcielnego, s.79-84.

11

Por. 1 Kor 12, 14 – 30.

12

Por. E. GÓRECKI, Zasada kolegialnoœci w Koœciele i formy jej realizacji, w: J. Majka, Chrzeœcijanin w
Koœciele, s.175-176.

13

Por. KZM, 21 § 2.
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ków nowego stowarzyszenia14 . Prawo w³asne Zgromadzenia Misji, wskazuj¹c na
formy wspólnotowej odpowiedzialnoœci wszystkich cz³onków za instytut, zawsze
zobowi¹zywa³o do zachowania ducha pos³uszeñstwa, uczestniczenia w tajemnicy
pos³usznego Chrystusa, wspólnotowego poszukiwania woli Ojca i przekazywania
osobistego doœwiadczenia w otwartym i odpowiedzialnym braterskim dialogu15 . Dla
wszystkich cz³onków wspólnoty wincentyñskiej podstawowym Ÿród³em regu³ szczegó³owych by³y regu³y wspólne, prawo konstytucyjne i statutowe, jak równie¿ normy
poszczególnych prowincji Zgromadzenia, bazuj¹ce na w³asnym prawie fundamentalnym. Wspólnota Zgromadzenia Misji skutecznie strzeg³a tego depozytu prawnego w oparciu o instytucjê konwentu generalnego, prowincjalnego i domowego. Zakres pojêciowy wspomnianych terminów prawnych i kompetencyjny tych instytucji
prawnych zostanie przedstawiony poni¿ej.
W Zgromadzeniu Misji instytucja konwentu od samego pocz¹tku spe³nia³a
zadanie strze¿enia, prawnego okreœlenia form i rozwijania duchowoœci instytutu,
jak równie¿ obejmowa³a trosk¹ apostolsk¹ ¿ywotnoœæ wszystkich cz³onków nowego Zgromadzenia16 . Znakomitym przyk³adem powy¿szego by³a osobista postawa i
wola prawodawcy instytutu, zwo³uj¹ca obrady pierwszego konwentu generalnego
Zgromadzenia Misji w celu rozwi¹zania najpilniejszych spraw17 . Do nich zaliczono
uzgodnienie g³ównych punktów w schemacie pierwszych regu³ i konstytucji oraz
podjêcie koñcowej dyskusji nad kszta³tem tego prawnego dokumentu, fundamentalnego dla instytutu18 . Uczestnicy konwentu jako przedstawiciele Zgromadzenia
Misji zg³osili wiele postulatów, spor¹ liczbê zastrze¿eñ i merytorycznych uwag, co
spowodowa³o decyzjê prawodawcy o powo³aniu specjalnej komisji konwentowej do
opracowania ostatecznej redakcji tekstu przygotowywanych regu³ wspólnych19 .
Wincenty na tym konwencie z³o¿y³ równie¿ rezygnacjê z do¿ywotnio pe³nionego

14

Por. KZM, 21 § 1, 22.

15

Por. TAM¯E, 37 § 1.

16

Por. TAM¯E, 135.

17

Pierwszy konwent generalny trwa³ w dniach 13 – 23 paŸdziernika 1642 r. Mieli w nim uczestniczyæ
prze³o¿eni wszystkich domów Zgromadzenia. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XIII, s.287-297; Por. J.M.
ROMAN, Œwiêty Wincenty à Paulo. Biografia, s.352-356.

18

Projekt pierwszych regu³ przygotowa³ sam Wincenty przy wspó³pracy znakomitszych cz³onków Zgromadzenia, a w toku dyskusji konwentowej miano dokonaæ merytorycznej oceny tego projektu. Por.
SAINT VINCENT DE PAUL, t. II, s.137; Por. L. MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. 1,
s.76-77.

19

Odby³o siê 18 posiedzeñ w toku pierwszego konwentu generalnego. Z protoko³u wynika, ¿e uczestnicz¹cy w nim misjonarze czynili to dynamicznie i wykazali twórczy krytycyzm wobec przedstawionego schematu prawa fundamentalnego. W czasie konwentu nie zakoñczono prac redakcyjnych,
dlatego zosta³a powo³ana specjalna komisja. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XIII, s.287-297; Por. L.
MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. 1, s.77. Akta konwentowe potwierdzaj¹, ¿e do
komisji powo³ano ks. Portaila i du Coudray’a, najstarszych cz³onków Zgromadzenia, ks. Dehorgny’ego i ks. Lamberta oraz dodatkowo ks. Almeras, który mia³ dzia³aæ w razie nieobecnoœci jednego z w/
w kap³anów. Por. J.M. ROMAN, Œwiêty Wincenty à Paulo. Biografia, s.356.
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urzêdu prze³o¿onego generalnego20 , aby cz³onkowie nowego stowarzyszenia ¿ycia
apostolskiego podjêli autonomiczn¹ decyzjê o pe³nieniu przez niego urzêdu prze³o¿onego generalnego i sprawowaniu w³adzy w misjonarskim instytucie21 . Ojcowie
konwentowi dokonali wyboru prze³o¿onego generalnego dla swej wspólnoty, którym
zosta³ ponownie Wincenty à Paulo. Przez dokonanie siê tego aktu prawnego pierwszy prawodawca osi¹gn¹³ zamierzony uprzednio cel, a wiêc przekona³ siê, ¿e cz³onkowie Zgromadzenia Misji s¹ ju¿ kanonicznie zdolni i merytorycznie przygotowani
do kierowania w³asnym losem22 .
Równie¿ obrady drugiego konwentu generalnego23 potwierdzi³y wolê wspó³pracy i wspólnotowego dzia³ania cz³onków Zgromadzenia, zw³aszcza w kwestii wypracowania w instytucie norm szczegó³owych w³asnego prawa fundamentalnego, co
dokonywa³o siê w czasie debaty nad przedstawionym wincentyñskim projektem
regu³ i konstytucji. Z dokumentacji wynika, ¿e prawodawca postawi³ wymaganie,
aby propozycje treœciowe i kanoniczne schematu regu³ by³y praktyczne i mo¿liwe
do zrealizowania przez wszystkich cz³onków Zgromadzenia Misji24 . Dlatego szeœciotygodniowe obrady drugiego konwentu generalnego poœwiêcono przygotowaniu
20

Takie by³o ustalenie bulli Salvatoris nostri zatwierdzaj¹cej Zgromadzenie Misji i okreœlaj¹cej pierwszy porz¹dek prawny nowego instytutu. Por. URBANUS VIII, Bulla Salvatoris nostri z dnia 12 stycznia
1632 roku, w: AACM, s.3-9.

21

W czasie pierwszego konwentu podjêto decyzjê o podziale Zgromadzenia na prowincje, a Wincenty à Paulo otrzyma³ do pomocy w kierowaniu instytutem dwóch asystentów, co mo¿na odebraæ jako
ewolucyjn¹ zmianê w zakresie rezygnacji z jednoosobowego zarz¹du Zgromadzeniem, jak równie¿
rezygnacji z jednoosobowej odpowiedzialnoœci za pracê i kszta³t instytutu. Wincenty by³ przekonany, aby wspólnota posiada³a ju¿ prze³o¿onych wybranych przez siebie i ustalone organy zarz¹dzania. Por. J.M. ROMAN, Œwiêty Wincenty à Paulo. Biografia, s.352; Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XIII,
s.296; Por. L. MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. 1, s.77; Por. W. WENZ, Prawnoteologiczne elementy charyzmatu Misji Wincentyñskiej do powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.192-195.

22

Ojcowie konwentowi zamanifestowali, ¿e ówczesna misjonarska wspólnota chce mieæ prze³o¿onym
tego, „którego sam Bóg w swojej dobroci wybra³”, a sama instytucja prze³o¿onych od tego momentu
podlega³a niezale¿nej decyzji Zgromadzenia. Wincenty przyj¹³ wybór, okazuj¹c pierwszy akt pos³uszeñstwa wobec instytutu. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XIII, s.296; Por. L. MEZZADRI – J.M. ROMAN,
Historia Zgromadzenia Misji, t. 1, s.77.

23

Drugi konwent generalny obradowa³ w Pary¿u w dniach od 1 VII do 11 VIII 1651 roku, w domu œw.
£azarza, w sk³adzie 14 - osobowym. Oprócz dokumentów oficjalnych zachowa³y siê notatki ks.
Antoniego Lucasa, które stanowi¹ bazê Ÿród³ow¹. Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XIII, s.326-359; Por.
L. MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia Misji, t. 1, s.78.

24

Taki sposób dzia³ania by³ charakterystyczny dla Wincentego, który ju¿ wczeœniej wyjaœni³ zasadnoœæ
takiej postawy. Œwiadectwem w tej kwestii sta³ siê jego list z 1648 r. do ks. A. Portaila w sprawie
u³o¿enia regulaminu szpitala galerników w Marsylii: „Ci, których Bóg u¿ywa do podejmowania
nowych, œwiêtych przedsiêwziêæ, na ogó³ staraj¹ siê o ile mo¿noœci zwlekaæ z opracowaniem dla
nich regulaminów, poniewa¿ doœwiadczenie pokazuje i¿ to, co na pocz¹tku jest ³atwe, póŸniej
czêsto staje siê szkodliwe lub wywo³uje rozmaite niedogodnoœci. Dlatego te¿ niektóre wspólnoty
opracowuj¹ konstytucje dopiero w sto lat po swym powstaniu; tak by³o z Kartuzami, Œw. Ignacy na
pocz¹tku sporz¹dzi³ tylko skromny szkic, jego Towarzystwo zaœ nada³o mu póŸniej obecny kszta³t,
czyni¹c to stopniowo w miarê zdobywania doœwiadczeñ. Skutkiem zbytniego poœpiechu z regulaminem dla Sióstr od Najœwiêtszej Panny ks. Biskup Genewy (Franciszek Salezy) zmuszony by³ do
opracowania zbioru norm szczegó³owych”. SAINT VINCENT DE PAUL, t. III, s.272; Por. J.M. ROMAN, Œwiêty
Wincenty à Paulo. Biografia, s.356-357.
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ostatecznej wersji tekstu prawa fundamentalnego instytutu. W przekonaniu uczestników konwentu regu³y i konstytucje otrzyma³y mo¿liwie najlepszy kszta³t, dlatego
w tej formie zaaprobowano je i opatrzono podpisami wszystkich obraduj¹cych na
konwencie25 , zaœ arcybiskup Pary¿a po zakoñczeniu obrad specjalnej komisji teologicznej postanowi³ zatwierdziæ je dekretem publicznym z 23 sierpnia 1653 roku,
nadaj¹c im kanoniczn¹ formê i pe³n¹ wartoœæ prawn¹26 .
Instytucja prawna konwentu od pocz¹tku troszczy³a siê zatem o zapewnienie
warunków, w których cz³onkowie wincentyñskiego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego mogliby wiernie realizowaæ charyzmat ewangelicznego pos³annictwa, pog³êbiaj¹c to¿samoœæ duchowoœci instytutu. Zgodnie z zamys³em pierwszego prawodawcy i ewolucj¹ prawnych rozwi¹zañ w Zgromadzeniu Misji, kanoniczna instytucja konwentu powinna siê realizowaæ w trojaki sposób, jako konwent generalny,
prowincjalny i domowy, a wiêc obejmuj¹cy swym oddzia³ywaniem wspólnotê ca³ego Zgromadzenia, prawnie erygowanej prowincji i misjonarskiego domu27 .
Konwent generalny zasadniczo reprezentuje bezpoœrednio ca³e Zgromadzenie
Misji i jest najwy¿szym prawnym organem w³adzy instytutu, zachowuj¹c nad wszystkimi cz³onkami wspólnoty uprawnienia okreœlone prawem powszechnym28 i w³asnym instytutu, równie¿ w³adzê jurysdykcyjn¹ w zakresie zewnêtrznym i wewnêtrznym29 . To zobowi¹zuje konwent generalny do strze¿enia wartoœci charyzmatu, popierania sta³ego rozwoju ¿ycia duchowego swego instytutu oraz dokonywania odpowiednich, a wiêc kanonicznie wa¿nych wyborów najwy¿szego prze³o¿onego i
jego rady. W czasie obrad konwentu uczestnicy powinni dokonaæ oceny stanu in-

25

Postawiono równie¿, ¿e gdyby Wincenty nie zd¹¿y³ osobiœcie sfinalizowaæ procesu kanonicznego
zatwierdzenia opracowanych regu³, to jego nastêpca nie zostanie wybrany dopóty, dopóki nie z³o¿y
przysiêgi, i¿ po wyborze „bêdzie przestrzega³ i dopilnuje ich przestrzegania oraz doprowadzi do
zatwierdzenia wspomnianych regu³ w takim kszta³cie, jaki maj¹ one obecnie”. SAINT VINCENT DE PAUL,
t. XIII, s.329; Por. J.M. ROMAN, Œwiêty Wincenty à Paulo. Biografia, s.358.

26

Por. SAINT VINCENT DE PAUL, t. XIII, s.366; Por. A. COPPO, La prima stesura delle Regole a Constituzioni
della Congregazione della Missione in un inedito manoscritto del 1655, w: AI (1961), s.206-254;
Por. W. WENZ, Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Misji Wincentyñskiej do powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1655), s.194-197.

27

Por. KZM, 135.

28

Obecne prawo powszechne Koœcio³a, odnosz¹c siê do wczeœniejszych dokumentów na temat ¿ycia
konsekrowanego, bezpoœrednio wskazuje na rolê kapitu³ generalnych, co w instytucie wincentyñskim odnosi siê do konwentu generalnego, który zgodnie z przepisami konstytucji posiada w stowarzyszeniu ¿ycia apostolskiego najwy¿sz¹ w³adzê. Ta w³adza powinna byæ tak uformowana, aby
rzeczywiœcie reprezentowa³a ca³y instytut oraz by³a prawdziwym znakiem jednoœci i mi³oœci. G³ównymi zadaniami kapitu³y generalnej, a wiêc konwentu jest strze¿enie charyzmatu oraz popieranie
jego odnowy zgodnie z w³asn¹ to¿samoœci¹, wybór prze³o¿onego generalnego, jego rady, finalizowanie spraw wiêkszej wagi dla Zgromadzenia oraz wydawanie norm prawnych dotycz¹cych wszystkich cz³onków instytutu. Por. PAWE£ VI, Motu proprio Ecclesiae sanctae z dnia 6 sierpnia 1966 roku,
II, 11. 19, w: AAS 58(1966), s.775-782; Tekst polski znajduje siê w: PAWE£ VI, Charyzmat ¿ycia
zakonnego. Przemówienia i dokumenty. Wybór i opracowanie A. ¯uchowski, T. Su³owska, s.216225; Por. KPK, KAN. 631 § 1-2.

29

Por. KZM, 100.
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stytutu, wiernoœci misji, pracowaæ nad formami pog³êbiania œwiadomoœci odpowiedzialnoœci za dzie³a Zgromadzenia, jak równie¿ okreœliæ plan najwa¿niejszych spraw
do za³atwienia w najbli¿szym czasie, aby rozbudziæ we wszystkich koniecznoœæ
budowania prawdziwej jednoœci umys³ów i serc w braterskiej wspólnocie30 . Wydaje
siê, ¿e pierwszemu prawodawcy instytutu bliski by³ klimat zachowania zasady
wspólnotowoœci równie¿ w dzia³aniu i wspó³odpowiedzialnoœci za Zgromadzenie,
co obecnie jest tak klarowne w normach kanonicznych31 . Natomiast jeœli chodzi o
zakres kompetencji prawnej konwentu generalnego, a wiêc o szczegó³owy wykaz
spraw, o które musi siê zatroszczyæ, to najpierw nale¿y wskazaæ na jego fundamentalne prawo do strze¿enia dziedzictwa Zgromadzenia Misji i wprowadzania zharmonizowanej z nim stosownej odnowy32 , co zawsze by³o postrzegane jako aktualne odczytywanie charyzmatu okreœlonego przez pierwszego prawodawcê instytutu33 . Nastêpnie konwent generalny posiada prawo wybierania prze³o¿onego generalnego, asystentów generalnych, wydawania ustaw czyli statutów oraz dekretów
dla dobra Zgromadzenia Misji, zawsze jednak z poszanowaniem zasady pomocniczoœci. Prawodawca sprecyzowa³ tak¿e, i¿ statuty, które nie zosta³y wyraŸnie odwo³ane, zachowuj¹ swoj¹ moc, natomiast dekrety mog¹ nadal prawnie obowi¹zywaæ, kiedy zostanie ten fakt wyraŸnie przez konwent potwierdzony34 . Równie¿ prze³o¿eni maj¹ wiernie zachowywaæ ustawy i przepisy wydane przez konwent35 , bowiem w³adza konwentu tak¿e rozci¹ga siê na prze³o¿onych, jednak¿e w granicach
okreœlonych przez prawo w³asne instytutu. Tak wiêc prze³o¿eni s¹ obowi¹zani wykonaæ to wszystko, co prawnie postanowi³o gremium konwentowe36 . Konwent generalny posiada równie¿ prawo zwracania siê z proœb¹ do Stolicy Apostolskiej o
dokonanie zmian w konstytucjach uprzednio przez ni¹ zatwierdzonych, jeœli takie
zmiany zaakceptowa³o 2/3 uczestników zgromadzenia generalnego i wa¿nie g³osu-

30

Por. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Dekret o przystosowanej odnowie ¿ycia zakonnego Perfectae caritatis z 28
paŸdziernika 1965 r., nr 4, w: SWIIKDD, s.266; Por. E. GAMBARI, ¯ycie zakonne po Soborze Watykañskim II, s.638-639.

31

Por. KPK,

32

Por. KZM, 137.1.

33

Por. Pismo ks. Etienne z 8 sierpnia 1843 roku na temat o¿ywiania ducha pierwotnego w Zgromadzeniu Misji, w: Wyj¹tki z okólników prze³o¿onych generalnych odnosz¹ce siê do najwa¿niejszych
obowi¹zków ksiê¿y misjonarzy, s.30-31. Natomiast w konstytucjach z 1954 roku wyraŸnie zapisano,
¿e „konwent generalny ma pe³ne prawo rozstrzygania i ustanawiania tego, co mo¿e siê przyczyniæ
do pomyœlnego i szczêœliwego zarz¹du Zgromadzenia, przez wydanie ustaw czyli dekretów, które
stanowi¹ prawid³a karnoœci Zgromadzenia”. KiRZM, 86 § 1.

34

Por. KZM, 137.2-3. Poprzednie konstytucje okreœli³y w tej kwestii wprost, ¿e „dekrety konwentu
generalnego mo¿e odwo³aæ inny konwent generalny; te, które nie zosta³y odwo³ane, uwa¿a siê za
potwierdzone i zachowuj¹ moc”. KiRZM 86 § 2.

35

Por. SZM, 80.

36

Por. E. GAMBARI, ¯ycie zakonne po Soborze Watykañskim II, s.639.

KAN.

631 § 1-3.
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j¹c opowiedzia³o siê za postulowanymi zmianami37 . Stolica Apostolska zachowa³a
prawo do autentycznej interpretacji norm konstytucyjnych wincentyñskiego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, natomiast konwent generalny posiada prawo dokonywania autentycznego t³umaczenia przepisów statutów instytutu38 . W tym miejscu nale¿y tak¿e wspomnieæ, i¿ zgodnie z wyk³adni¹ prawa, stosowan¹ przez Stolicê Apostolsk¹ oraz sta³¹ praktyk¹ wspólnot ¿ycia konsekrowanego, prze³o¿eni,
przygotowuj¹c zwo³anie konwentu, nie powinni manipulowaæ w zakresie ustalenia
sk³adu delegatów, co w przysz³oœci, szczególnie w czasie obrad, mog³oby mieæ
wp³yw na przyjêcie dekretów, dokonywanie zmian w statutach lub konstytucjach
instytutu. Istot¹ takiej manipulacji mog³yby byæ podejmowane przez prze³o¿onych
kroki prawne czy te¿ dokonywanie zmian personalnych, które z kolei mia³yby istotny wp³yw na sk³ad delegatów konwentu39 . Bli¿sza analiza norm szczegó³owych,
pierwotnych i wspó³czesnych, dotycz¹cych uprawnieñ instytucji konwentu w Zgromadzeniu, pomo¿e nam w dalszej czêœci rozprawy bli¿ej zrozumieæ, w jakim stopniu w tej kwestii decyzje pierwszego prawodawcy i ewolucja prawa w³asnego wp³ynê³a na pog³êbienie œwiadomoœci zadañ apostolskich cz³onków Zgromadzenia Misji
i odpowiedzialnoœci za dobro instytutu. W prawie w³asnym bez trudu mo¿na zaobserwowaæ pewn¹ stabilnoœæ w przyjmowanych rozwi¹zaniach prawnych, która uchroni³a Zgromadzenie przed niepotrzebnymi próbami i eksperymentami, staj¹c siê znakiem jednoœci w mi³oœci ca³ej wspólnoty40 .
Instytucja konwentu prowincjalnego w Zgromadzeniu Misji teoretycznie zaistnia³a w momencie podzia³u instytutu na prowincje, co pierwszy raz dokona³o siê w
czasie obrad pierwszego konwentu generalnego (13 – 23 X 1642 r.)41 , bezpoœrednio
inspiruj¹c szerszy kr¹g pierwszych misjonarzy do wziêcia odpowiedzialnoœci za
pracê, pos³ugiwanie i kszta³t instytutu. Konwent prowincjalny odbywa³ siê w kontekœcie planowanego zwo³ania konwentu generalnego, a wiêc kiedy zachodzi³a koniecznoœæ wyboru delegatów na najwa¿niejsze zgromadzenie przedstawicieli ca³ego instytutu. Takie racje by³y zasadne w ka¿dym okresie ewolucji prawa w³asnego

37

Wymagana proporcja g³osów jest identyczna jak w poprzednich konstytucjach. Por. KiRZM, 88 § 3.

38

Por. KZM, 137.4-5. Konstytucje z 1954 roku zobowi¹zywa³y uczestników konwentu generalnego do
bezwzglêdnego wystrzegania siê osobistego przedk³adania wniosków przeciwnych prawu powszechnemu i fundamentalnemu instytutu. Natomiast konwent móg³ zastosowaæ nawet uprzedzaj¹co
odpowiednie œrodki zaradcze przeciwko znacznym niedogodnoœciom lub zwróci³ siê w tej sprawie
do Stolicy Apostolskiej. Por. KiRZM, 87 § 3.

39

Por. KPK,

40

Por. KPK, KAN. 631 § 1. Skuteczn¹ klamr¹ spinaj¹c¹ przesz³oœæ z teraŸniejszoœci¹ sta³o siê obecne
zalecenie Koœcio³a, aby wszystkie osoby konsekrowane wiernie zachowywa³y myœl i zamierzenia
swoich za³o¿ycieli, zatwierdzone przez kompetentn¹ w³adzê koœcieln¹, dotycz¹ce natury, celu,
ducha i charakteru instytutu, jak równie¿ zdrowych jego tradycji, co stanowi dziedzictwo tego¿
instytutu. Por. KPK, KAN. 578.

41

Por. SAINT VINCENT
s.352-356.

KAN.

631 § 2; Por. E. GAMBARI, ¯ycie zakonne po Soborze Watykañskim II, s.639.
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PAUL, t. XIII, s.287-297; Por. J.M. ROMAN, Œwiêty Wincenty à Paulo. Biografia,
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Zgromadzenia Misji, co potwierdzaj¹ ostatnie dwie redakcje prawa konstytucyjnego
wincentyñskiego instytutu42 . Prawo konstytucyjne Zgromadzenia Misji z 1984 roku
zawiera równie¿ kanoniczn¹ definicjê tej instytucji, okreœlaj¹c konwent prowincjalny jako zebranie cz³onków reprezentuj¹cych dan¹ prowincjê instytutu w charakterze delegatów43 . Natomiast jeœli chodzi o zakres kompetencji prawnej konwentu
prowincjalnego to nale¿y odnotowaæ, ¿e w tej materii nast¹pi³a znacz¹ca ewolucja
w prawie w³asnym Zgromadzenia Misji, odzwierciedlaj¹ca tendencje w prawie powszechnym Koœcio³a44 . Jeszcze do poprzedniej kodyfikacji prawa w³asnego w instytucie konwent prowincjalny móg³ tylko rozpatrywaæ wy³¹cznie postulaty, jakie w
imieniu prowincji mia³y zostaæ przed³o¿one w czasie obrad konwentu generalnego
lub prze³o¿onemu generalnemu45 . Natomiast aktualne kompetencje konwentu prowincjalnego, bazuj¹c na prawie powszechnym Koœcio³a, zosta³y okreœlone jako zadania podstawowe tego gremium. Dlatego zgromadzenie reprezentuj¹ce wszystkich
cz³onków prowincji mo¿e ustanawiaæ normy dla dobra wspólnego prowincji46 oraz stanowiæ organ doradczy prze³o¿onego prowincji, zw³aszcza w rozpatrywaniu spraw inspiruj¹cych rozwój dobra prowincji Zgromadzenia Misji47 . Konwent prowincjalny powinien tak¿e rozpatrywaæ postulaty prowincji, jakie planuje siê przedstawiæ uczestnikom
konwentu generalnego lub osobie prze³o¿onego generalnego oraz, jeœli zachodzi potrzeba, powinien dokonaæ wyboru delegatów na generalne zgromadzenie przedstawicieli instytutu48 . Konwent prowincjalny posiada obecnie autonomiczne uprawnienie do
okreœlenia przepisów szczegó³owych, dotycz¹cych konwentów domowych49 .
Konwent domowy by³ kanonicznie trzecim rodzajem spotkañ cz³onków instytutu wincentyñskiego, odbywaj¹cym siê w zwyczajnej formie50 . W tradycji Zgroma-

42

Konstytucje z 1954 roku stanowi³y, ¿e konwent prowincjalny odbywa siê wówczas, gdy zachodzi
potrzeba wyboru delegatów na konwent generalny, zwo³any z jakiejkolwiek przyczyny. Por. KiRZM,
92 § 1. Natomiast ostatnie konstytucje przedstawi³o powy¿sz¹ racjê jako jedno z istotnych zadañ
tego gremium. Por. KZM, 143.4.

43

Por. TAM¯E, 143.

44

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pomimo podzia³u na prowincje w wincentyñskim stowarzyszeniu ¿ycia apostolskiego do Soboru Watykañskiego, dominowa³ centralny styl sprawowania w³adzy, gwarantuj¹cy
zarz¹dowi generalnemu istotny wp³yw na codzienne ¿ycie ka¿dej wspólnoty podstawowej. Por.
KiRZM, 6 – 12. Natomiast w obecnym klimacie kolegialnoœci i wspó³odpowiedzialnoœci kanoniczne
prawo powszechne zmierza do tego, aby znacz¹co dowartoœciowaæ m.in. kapitu³y prowincjalne, a
wiêc konwent prowincjalny w instytucie, która to instytucja powinna znacz¹co wp³ywaæ na ¿ycie
prowincji. Por. KPK, KAN. 632.

45

Por. KiRZM, 92 § 2.

46

Granice tych norm okreœla prawo powszechne i w³asne instytutu. Normy obowi¹zuj¹ po zatwierdzeniu ich przez prze³o¿onego generalnego i za zgod¹ jego rady. Por. KZM, 143.1; Por. KPK, KAN. 632.

47

Por. KZM, 143.2; Por. E. GAMBARI, ¯ycie zakonne po Soborze Watykañskim II, s.638.

48

Por. KZM, 143.3-4.

49

Normy te musz¹ harmonizowaæ z przepisami prawa powszechnego i w³asnego oraz nie podlegaj¹
procedurze zatwierdzenia przez prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia Misji. Por. KZM, 143.5.

50

Por. KiRZM, 101.
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dzenia Misji obrady tego konwentu mog³y byæ zwo³ane przez prze³o¿onego prowincji lub superiora domu jedynie dla wyboru kap³ana, który mia³ byæ prawnym delegatem wspólnoty na konwent prowincjalny. Kanonicznie mianowany superior domu
lub jego asystent, spe³niaj¹cy w danej chwili ca³¹ w³adzê prze³o¿onego wspólnoty,
móg³ zwo³aæ obrady konwentu wy³¹cznie po uprzednim zarz¹dzeniu wydanym w tej
sprawie przez wizytatora51 . Promulgowane w 1984 roku konstytucje Zgromadzenia
bardziej liberalnie odnios³y siê do okolicznoœci zwo³ania konwentu domowego. To
zebranie wspólnoty zwo³uje superior domu lub asystent, aktualnie sprawuj¹cy ca³¹
w³adzê prze³o¿onego domu w zwi¹zku z planowanym konwentem prowincjalnym52 ,
powo³uj¹c do udzia³u wszystkich maj¹cych we wspólnocie prawo g³osu czynnego53 . Prawo konstytucyjne okreœli³o równie¿ zakres kompetencji prawnej konwentu
domowego, wyznaczonej przez realizacjê podstawowego zadania, a mianowicie chodzi³o o omówienie spraw, które wspólnota domowa chcia³aby zaprezentowaæ wszystkim uczestnikom konwentu prowincjalnego oraz rozpatrzenie kwestii zaproponowanych przez komisjê przygotowuj¹c¹ obrady konwentu prowincji. Nale¿a³o zatem sumienne przedyskutowaæ propozycje prowincji oraz przed³o¿yæ postulaty w³asne misjonarskiej wspólnoty podstawowej54 . Szczegó³owy zakres uprawnieñ kanonicznych
konwentu domowego okreœla dyrektorium konwentu prowincjalnego55 .
Instytucja prawna konwentu generalnego, prowincjalnego i domowego obliguje
wszystkich cz³onków Zgromadzenia do wiêkszej odpowiedzialnoœci za instytut,
dynamizm jego apostolskiego pos³ugiwania, zachowanie to¿samoœci wincentyñskiego charyzmatu i budowanie prawdziwie braterskiej wspólnoty. Wszystkim konfratrom stworzono mo¿liwoœæ realnego decydowania o wspólnym programie ¿ycia i
pracy, jak równie¿ okresowej rewizji misjonarskiej dzia³alnoœci apostolskiej56 , a tak¿e
bezpoœredniego udzia³u w wyborze form apostolatu w danej prowincji, aby najwierniej zachowuj¹c duchowoœæ i zamys³ œw. Wincentego, w³¹czyæ siê w dzia³alnoœæ
apostolsk¹ Koœcio³a lokalnego, stosownie do dokumentów i wskazañ Stolicy Apostolskiej, Konferencji Biskupów danej prowincji koœcielnej i diecezjalnych statutów57 .
51

Por. TAM¯E, 102 § 1.

52

Por. KZM, 147 § 1.

53

Prawo w³asne okreœla, i¿ prawo g³osu czynnego i biernego posiadaj¹ konfratrzy inkorporowani do
Zgromadzenia, którzy tego uprawnienia nie utracili. Prawo g³osu biernego przys³uguje wszystkim
konfratrom inkorporowanym od trzech lat, którzy ukoñczyli dwudziesty pi¹ty rok ¿ycia i spe³niaj¹
warunki okreœlone przez prawo powszechne odnoœnie poszczególnych urzêdów i obowi¹zków kanonicznych. Por. KZM, 60 – 61; Por. TAM¯E, 147 § 2. Pozostaj¹ w mocy przepisy prawa powszechnego
odnoœnie dokonywania wyborów kanonicznych. Por. KPK, KAN. 164 – 179.

54

Por. KZM, 147 § 3.

55

Por. NPPZM (1995), 151.

56

Por. KZM, 27.

57

Por. TAM¯E, 13.
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2. Uprawnienia Konwentu Generalnego
W przeœwiadczeniu prawodawcy misjonarskiego stowarzyszenia konwent generalny stwarza³ najlepszy sposób integralnego w³¹czenia siê szerszego gremium
cz³onków Zgromadzenia Misji w podjêcie odpowiedzialnej troski o kszta³t charyzmatu nowej wspólnoty, zw³aszcza w czasie samych obrad lub bezpoœrednio pracuj¹c w powo³anych komisjach czy te¿ przez promowanie prawnych rozwi¹zañ,
inspiruj¹cych jakoœciowy rozwój instytutu58 , co te¿ po wiekach zosta³o oficjalnie
potwierdzone w koœcielnych dokumentach59 . W wincentyñskim stowarzyszeniu
¿ycia apostolskiego konwent generalny odbywa³ siê jako zwyczajne zgromadzenie
przedstawicieli ca³ej wspólnoty, celem wyboru prze³o¿onego generalnego lub rozpatrzenia wa¿nych spraw Zgromadzenia60 oraz jak nadzwyczajne zebranie zwo³ane przez prze³o¿onego generalnego i za zgod¹ jego rady, celem rozwi¹zania problemu najwy¿szej wagi lub nagl¹cej sprawy, których to kwestii nie mo¿na by³o definitywnie rozwi¹zaæ przy zastosowaniu innych œrodków kanonicznych61 . Natomiast w
ostatnich konstytucjach Zgromadzenia, ju¿ na pocz¹tku omawiania tej instytucji
kanonicznej okreœlono, ¿e konwent jako bezpoœrednia reprezentacja ca³ego Zgromadzenia staje siê na mocy prawa najwy¿szym organem w³adzy instytutu, posiadaj¹cym stosowne uprawnienia62 . W najnowszym prawie w³asnym zachowano rozró¿nienie na zwyczajny i nadzwyczajny sposób obradowania konwentu oraz zamieszczono konieczne uaktualnienia, wynikaj¹ce z powszechnego i w³asnego prawa instytutu63 . Po tym ogólnym wprowadzeniu nale¿y teraz dokonaæ badañ porównawczych po to, aby ukazaæ, w jakim stopniu w historii Zgromadzenia Misji dokona³a siê ewolucja prawna w zakresie obrad i uprawnieñ zwyczajnego konwentu
generalnego. Do tego zostanie wykorzystana baza, stworzona przez pierwotne przepisy zawarte regu³ach szczegó³owych z Rêkopisu Sarzana oraz normy w³asnego
prawa konstytucyjnego, promulgowane powag¹ apostolsk¹ w Zgromadzeniu Misji
w 1954 i 1984 roku.

58

Por. SAINT VINCENT
Misji, t. 1, s.77 n.

59

Por. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Dekret o przystosowanej odnowie ¿ycia zakonnego Perfectae caritatis z
dnia 28 paŸdziernika 1965 r., nr 4, w: SWIIKDD, s.266; Por. E. GAMBARI, ¯ycie zakonne po Soborze
Watykañskim II, s.638.

60

Por. KiRZM, 69.1-2.

61

Por. KiRZM, 69.2.

62

Por. KZM, 137.1-5.

63

Konwent zwyczajny zbiera siê celem dokonania wyboru prze³o¿onego generalnego, wikariusza
generalnego i asystentów generalnych, jak równie¿ rozpatrzenia spraw Zgromadzenia Misji. Natomiast konwent generalny podejmuje obrady, ilekroæ prze³o¿ony generalny, za zgod¹ swej rady i po
wys³uchaniu zdania wizytatorów, uzna jego zwo³anie za zasadne. Por. KZM, 138.1-2; Por. SZM, 85
§ 2.

DE

PAUL, t. XIII, s.287-29; Por. L. MEZZADRI – J.M. ROMAN, Historia Zgromadzenia
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a) Wybór prze³o¿onego generalnego
Konwent generalny, zwo³ywany bezpoœrednio w zwi¹zku z obowi¹zkiem wyboru nowego prze³o¿onego Zgromadzenia Misji, oceniano jako zwyczajny sposób
troski o dobro instytutu. Dlatego w koñcowe lata ¿ycia œw. Wincentego à Paulo
mo¿na okreœliæ jako tworzenie kanoniczno-konstytucyjnej bazy dla póŸniejszej
dzia³alnoœci apostolskiej swego instytutu, co zosta³o potwierdzone przez samego
arcybiskupa Pary¿a 23 sierpnia 1653 roku64 i co obiektywnie stanowi³o najpewniejszy fundament dla nastêpnych pokoleñ misjonarzy. Mo¿na siê by³o o tym przekonaæ w 1658 roku, zw³aszcza w momencie wrêczania cz³onkom Zgromadzenia ju¿
wydrukowanych „Regu³ Wspólnych”, kiedy to œw. Wincentego najbardziej niepokoi³a sprawa rzeczywistego przestrzegania promulgowanych norm w³asnych. Prawodawca by³ zdania, ¿e zachowanie regu³ przez cz³onków nowego instytutu stanie siê
gwarancj¹, zapewniaj¹c¹ Zgromadzeniu trwa³oœæ i b³ogos³awiony rozwój65 . Równie
64

„Johannes Franciscus de Gondy Dei et Sanctae Sedis Apostolicae gratia Primus Parisiensis Archiepiscopus Dilecto nostro Vincentio à Paulo Superiori Generali Gongregationis Missionis a multis annis
per nos approbatae salutem in Domino. Cum Nobis pro tua parte exhibita fuerit petitio continens,
quod cum faelicis recordationis Urbanus Papa octavus per Bullam erectionis dictae Congregationis
Romae apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicae 1632 prodie idus Ianuarias expeditam et a
nostro officiali fulminatam tibi et pro tempore existenti Superiori Generali, ut quotiescumque tibi aut
successoribus tuis expedire videbitur, quaecumque statuta et ordinationes faelix regimen et gubernium, directionem et ordinationem dictae Congregationis Missionis illiusque domorum, personarum
ac bonorum concernentia, licita tamen et honesta sacrisque cononibus et constitutionibus Apostolicis, Concilii Tridentini decretis et Instituto ac regulae suprascriptae Congregationis Missionis huiusmodi minime contraria et a nobis aut a successoribus nostris approbanda, edere et condere possis et
valeas licentiam et facultatem perpetuo impertiri dignatus fuerit. Cumque in virtute dictae facultatis
Apostolicae tibi concessae regulas et constitutiones in hoc codice contentas tam communes quam
particulares Superioris scilicet Generalis, Visitatoris et Superioris particularis nec non de Congregatione tum generali tum provinciali electionem dicti Generalis sive alia magni momenti negotia
concernente pro bono dictae tuae Congregationis regimine edidisti et condidisti easque nobis cum
humilima supplicatione exhibuisti quatenus eas iuxta dictam facultatem ab eodem faelicis recordationis Urbano Papa VIII. nobis ad illud prestantem tenore dictae bullae concessam approbare et
confirmare dignaremur. Nos praefata authoritate Apostolica freti dictae tuae humillimae peticioni
annuere et favere volentes prefatis regulis ac constitutionibus per nos visis et per aliquos nostri concilii
Doctores theologos examinatis atque omnes habere conditiones per dictam Bullam requisitas repertis, quippe quae contineant statuta et ordinationes felix regimen et gubernium, directionem et
ordinationem dictae tuae Congregationis illiusque domorum, personarum ac bonorum concernentia
eaque licita et honesta sacrisque canonibus ac constitutionibus Apostolicis, Concilii Tridentini decretis et Instituto et regulae supradictae tuae Congregationis minime contraria, dictas regulas et constitutiones approbavimus et confirmavimus ac per presentes approbamus et confirmamus et in quantum
opus est regulam illam seu ordinationem in dictis regulis sive constitutionibus contentam abhinc
duodecim annis a te pro firmiori dictae tuae Congregationis stabilitate ac perfectiori ipsarum regularum et Constitutionum observatione editam et conditam ac per nos ab eodem tempore approbatam
et confirmatam de votis scilicet simplicibus paupertatis, castitatis et obedientiae et stabilitatis in dicta
Congregatione emittendis indispensabilibus nisi a Summo Pontifice vel a te aut pro tempore existente Superiore Generali, quorum praxis ac usus iam pridem in dicta Congregatione a te introductus et
hactenus cum fructu non exiguo continuatus fuit Nos eadem authoritate Apostolica protinam tenore
iterum approbamus et confirmamus. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium presentes propria manu subscripsimus ac per Archiepiscopatus nostri Parisiensis Secretarium fieri et signari
sigillique camerae nostrae iussimus et fecimus appositione communiri. Datum Parisiis Anno Domini
millesimo sexcentesimo quinquagesimo tertio Die vero 23. Augusti”. RS, s.115-117.

65

Prawodawca zawar³ to w zakoñczeniu prezentacji regu³: „Staraliœmy siê, o ile to by³o w naszej mocy,
zaczerpn¹æ je wszystkie z ducha i czynów Jezusa Chrystusa, jak to z ³atwoœci¹ mo¿na zauwa¿yæ.
S¹dziliœmy bowiem, ¿e ludzie powo³ani do dalszego prowadzenia pos³annictwa samego Chrystusa,
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istotnym zapewnieniem eklezjalnej trwa³oœci dla nowego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego by³ ustabilizowany styl i sposób sprawowania w³adzy w Zgromadzeniu.
St¹d w regu³ach szczegó³owych znacz¹ce zalecenia, dotycz¹ce okolicznoœci obrad konwentu generalnego, który nale¿a³o zwo³aæ na skutek œmierci prze³o¿onego
instytutu misjonarskiego, aby dokonaæ kanonicznego wyboru nowego superiora
generalnego66 .
Nowo wybrany prze³o¿ony generalny Zgromadzenia Misji, po odprawieniu przepisanych æwiczeñ duchownych i Najœwiêtszej Eucharystii koñcz¹cej te praktyki,
powinien niezw³ocznie wype³niæ dwie kartki, wskazuj¹c na pierwszej imiê konfratra,
który powinien obj¹æ urz¹d wikariusza generalnego w razie jego nag³ej œmierci, a na
drugiej imiona dwóch osób, które po jego œmierci zostan¹ przedstawione cz³onkom
Zgromadzenia jako kandydaci na urz¹d prze³o¿onego ca³ej wspólnoty67 . Dlatego w
okolicznoœciach i miejscu œmierci superiora generalnego klucz od skrzynki, w której przechowywa³ wspomniane dwie kartki, mianowicie dotycz¹ce wyboru kolejnego genera³a oraz mianowania wikariusza generalnego, obecni przy tym starsi cz³onkowie Zgromadzenia Misji powinni natychmiast przekazaæ pod opiekê najstarszemu kap³anowi, cz³onkowi tego domu misjonarskiego, w którym zmar³ superior generalny pod warunkiem, ¿e nie bêdzie nim aktualny asystent genera³a, chyba ¿e
wczeœniej, zw³aszcza w czasie choroby genera³a, klucz od skrzynki zosta³ ju¿
przekazany, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wytycznymi zawartymi w omówionych regu³ach szczegó³owych68 . Natomiast skrzynka zawieraj¹ca kartkê z imieniem przysz³ego wikariusza generalnego powinna zostaæ jak najszybciej otwarta w obecnoœci asystentów i innych wszystkich starszych konfratrów Zgromadzenia Misji lub
ich wiêkszoœci, którzy w tym czasie bêd¹ obecni w domu zgonu prze³o¿onego
generalnego, nawet w dniu jego œmierci. Powinna zostaæ otwarta przez konfratra,
któremu pierwszy asystent wrêczy³ drugi klucz w obecnoœci innych cz³onków inktóre polega przede wszystkim na opowiadaniu Ewangelii ubogim, powinni byæ o¿ywieni tymi¿ co
Chrystus myœlami i pragnieniami, zarówno jak i duchem tym samym, aby pójœæ Jego œladami. Na
koniec prosimy Was Bracia i zaklinamy w Panu Jezusie, abyœcie siê starali o dok³adne tych¿e Regu³
zachowanie, maj¹c tê pewnoœæ, ¿e je¿eli Wy je zachowacie, to i one Was zachowaj¹ i w koñcu do
upragnionego celu, to jest do wiecznego szczêœcia bezpiecznie Was doprowadz¹”. RWZM, Wstêp,
w: RiKZM, s.7; Por. M. PEREZ FLORES, Regu³y, s.207-223.
66

Traktuje o tym kolejna czêœæ norm szczegó³owych opatrzona tytu³em: „De Congregatione Generali
quando de electione superioris generalis agitur”. RS, s.99-109. Ten dokument bêdê cytowa³ dalej
jako: DE CONGREGATIONE GENERALI.

67

Wskazanie kandydatów nie obligowa³o Zgromadzenia bezwzglêdnie do ich wyboru. Konwent móg³
wybraæ innego kandydata, zw³aszcza jeœli uznano go za bardziej odpowiedniego do podjêcia tego
urzêdu. Por. RSG, s.52.

68

„Ubi Superior Generalis e vivis decesserit, illa clavis arcularum, in quibus ipse schedulas duas ad
alterius Generalis electionem nec non Vicarii Generalis nominationem spectantes clauserit, continuo antiquiori Missionario Sacerdoti illius domus in qua obierit (modo non sit ex assistentibus
Generalis) custodienda donec tempus advenerit ipsas arculas recludendi ab aliis antiquioribus tunc
praesentibus tradetur, nisi ei prius scilicet tempore aegrotationis dicti Generalis iam tradita fuerit, ut
in regulis eiusdem Generalis fusius habetur”. DE CONGREGATIONE GENERALI, s.99; Por. RSG, s.52-55.
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stytutu. Natychmiast po otwarciu skrzynki i ukazaniu wszystkim kartki oraz stwierdzeniu przez wszystkich, ¿e tê kartkê napisa³ w³asnorêcznie prze³o¿ony generalny,
wskazany przez genera³a konfrater powinien bez najmniejszego sprzeciwu ze strony cz³onków Zgromadzenia zostaæ uznany kanonicznie wikariuszem generalnym69 .
Jeœli zdarzy³oby siê, ¿e osoba mianowana na stanowisko wikariusza generalnego
w tym czasie zmar³a lub ciê¿ko zachorowa³a albo z innych przyczyn nie mog³a
podj¹æ i we w³aœciwy sposób spe³niaæ swoich obowi¹zków, to wówczas nale¿a³o
uznaæ prawowitym wikariuszem generalnym tego spoœród asystentów, który w instytucie wincentyñskim by³ najstarszy powo³aniem70 .
Powy¿sz¹ praktykê mianowania wikariusza generalnego w Zgromadzeniu Misji realizowano z powodzeniem przez trzy kolejne stulecia jego historii. Do korzystania z tak wypracowanego rozwi¹zania zobowi¹zywa³y instytut równie¿ konstytucje z 1954 roku71 , wskazuj¹c równoczeœnie na inne Ÿród³o tego stanu rzeczy, a
mianowicie na fakt, ¿e prze³o¿onego generalnego w instytucie misjonarskim ustanawiano do¿ywotnio, pocz¹wszy od dnia wyboru dokonanego na konwencie generalnym72 . Na nowo wybranym superiorze generalnym ci¹¿y³ obowi¹zek, aby w najkrótszym czasie po elekcji i spe³nieniu æwiczeñ duchownych, tradycyjnie wskaza³
na kartce imiê konfratra, którego w sumieniu i swoim wewnêtrznym przekonaniu,
uwa¿a³ osobiœcie za najbardziej odpowiedniego do objêcia pos³ugi wikariusza gene-

69

Do powy¿szych regu³ pierwotnych odnosi siê jeszcze prawo fundamentalne z 1954 roku, polecaj¹c,
w dniu wakansu na stanowisku prze³o¿onego generalnego, pierwszemu asystentowi zwo³anie wszystkich kap³anów przebywaj¹cych w domu. Natomiast w ich obecnoœci sekretarz generalny Zgromadzenia powinien g³oœno odczytaæ kartkê zapisan¹ rêk¹ superiora generalnego, a dotycz¹c¹ nominacji
na wikariusza generalnego. Por. KiRZM, 29 § 1-2.

70

„Arcula autem schedulam Vicarius Generalis futuri continens coram assistentibus aliisque nostrae
Congregationis presbyteris, qui tunc domi aderunt, aut saltem maiori eorum parte ad hoc negotium
convocatis ab eodem antiquiori, cui primus Assistens alteram clavem ad hoc coram aliis dederit,
quam primum fieri poterit, etiam ipso die obitus aperietur et continuo schedula palam ab eodem
antiquiori explicata omniumque oculis exhibita et ab unoquoque accognita illam esse manu dicti
Superioris Generalis scriptam, is cuius nomem in dicta schedula repertum fuerit sine controversia
Generalis Vicarius censebitur. Quod si contigerit illum qui in schedula praefata nominatus fuerit
Vicarius Generalis e vita decessisse aut gravi morbo detineri aliove modo impediri, quominus suo
officio ut par est vacare possit, tunc qui inter Assistentes antiquissimus ratione vocationis repertus
fuerit, hunc omnes admittere ut Vicarium Generalem tenebuntur”. DE CONGREGATIONE GENERALI, s.99100; Prze³o¿ony generalny powinien z asystentami omawiaæ wa¿niejsze sprawy i problemy instytutu, jednak¿e zachowywa³ prawo podejmowania autonomicznych decyzji. Jednak¿e asystenci mieli
go wspieraæ we wszystkich sprawach, mieszkaj¹c w tym samym domu co on. Por. RSG, s.50-54; Por.
KiRZM, 38 § 1-3.

71

Prawodawca dodatkowo wskaza³ na brak nominacji wikariusza z powodu nag³ej œmierci prze³o¿onego generalnego lub istotnej przyczyny, która przewa¿y³a o nie mianowaniu wikariusza generalnego.
Jego urz¹d podejmuje pierwszy asystent i wszyscy powinni to uszanowaæ. Równie¿ o chorobie lub
niezdolnoœci wikariusza generalnego mieli orzekaæ wiêkszoœci¹ g³osów asystenci instytutu, z wyj¹tkiem pierwszego. Równie¿ w okolicznoœci œmierci pierwszego asystenta urz¹d wikariusza powinien
przej¹æ najstarszy wyborem asystent. Por. KiRZM, 30 § 1-3.

72

Kandydat musia³ otrzymaæ 2/3 g³osów, zgodnie z wymogiem art. 78 – 80 konstytucji. Por. KiRZM,
20. Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e normy podane w konstytucjach maj¹ pierwszeñstwo przed normami
podanymi w prawie kodeksowym. Por. KPK, KAN. 119, 164 – 179.
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ralnego po swojej œmierci73 . Wikariusz generalny, zgodnie z prawem w³asnym instytutu, kierowa³ Zgromadzeniem Misji do czasu kanonicznego wyboru nowego prze³o¿onego generalnego na zwo³anym konwencie74 . Natomiast najnowsze konstytucje Zgromadzenia Misji, zatwierdzone przez Kongregacjê do spraw Zakonów i Instytutów Œwieckich 29 czerwca 1984 roku, a promulgowane specjalnym dekretem
prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia z 27 wrzeœnia 1984 roku, przyjê³y wspó³czesny ju¿ sposób powo³ywania wikariusza generalnego75 . Jego elekcji dokonuj¹
ju¿ zgromadzeni na konwencie generalnym przedstawiciele ca³ego Zgromadzenia76 ,
a konfrater wybrany na ten urz¹d w instytucie wincentyñskim zostaje równoczeœnie
asystentem generalnym Zgromadzenia Misji77 .
Nastêpnie prawodawca skrupulatnie okreœli³ zakres podstawowych obowi¹zków i powinnoœci obejmuj¹cego urz¹d wikariusza generalnego. Zatem do podstawowych zadañ mianowanego wikariusza nale¿a³o w terminie pilnym skuteczne

73

Wed³ug pierwotnej praktyki kartkê wype³nion¹, zamkniêt¹ i opieczêtowan¹ powinien umieœciæ w
kasetce, któr¹ nale¿a³o przechowywaæ w archiwum domu prze³o¿onego generalnego. Gdyby wyznaczony konfrater w czasie urzêdowania prze³o¿onego generalnego zmar³ lub sta³ siê niezdolnym
do pos³ugiwania, wówczas móg³ formalnie mianowaæ inn¹ osobê. Por. KiRZM, 23 § 1-2.

74

Bezpoœrednio po wyznaczeniu i kanonicznym uznaniu, powinien koniecznie postaraæ siê o zorganizowanie modlitw za zmar³ego prze³o¿onego generalnego, przej¹æ od asystenta klucze do archiwum i szaf zawieraj¹cych dokumenty, o które mia³ obowi¹zek troszczyæ siê prze³o¿ony generalny.
Zawartoœci dokumentów samodzielnie nie mo¿e zmieniaæ i na w³asn¹ rêkê pobieraæ. Przy tej
czynnoœci koniecznie musieli byæ obecni dwaj asystenci i sekretarz generalny, jak równie¿ przy ich
oddaniu. Por. KiRZM, 31 § 1-2.

75

Nie bez znaczenia mówi o tym norma kodeksowa, która zobowi¹zuje w³adze zakonne, aby w³asne
prawo danego instytutu dok³adniej okreœla³o obowi¹zuj¹cy sposób odbywania zgromadzeñ generalnych, przepisy dotycz¹ce wyborów oraz sposobu za³atwiania innych spraw wspólnoty. Por. KPK,
KAN. 631 § 2.

76

Wikariusza generalnego wybiera siê w taki sam sposób jak prze³o¿onego generalnego, a mianowicie: „Jeœli w pierwszym g³osowaniu nikt nie otrzyma³ dwóch trzecich g³osów, nale¿y przyst¹piæ do
drugiego g³osowania w ten sam sposób, w jaki odby³o siê pierwsze. Gdyby i drugie g³osowanie nie
przynios³o wymaganej wiêkszoœci, nale¿y g³osowaæ w ten sam sposób po raz trzeci, a nawet i
czwarty. Po czwartym bezskutecznym g³osowaniu nastêpuje pi¹te, w którym wymagana jest i wystarcza bezwzglêdna wiêkszoœæ g³osów, po odliczeniu g³osów niewa¿nych. Po pi¹tym bezskutecznym
g³osowaniu nastêpuje szóste, w którym g³os bierny maj¹ tylko dwaj kandydaci, którzy w pi¹tym
g³osowaniu otrzymali najwiêksz¹, choæby równ¹ iloœæ g³osów, chyba ¿e wielu na pierwszym albo na
drugim miejscu otrzyma³o równ¹ iloœæ g³osów. W tym przypadku oni równie¿ maj¹ g³os bierny w
szóstym g³osowaniu, w którym wymagana jest i wystarcza wzglêdna wiêkszoœæ g³osów po odliczeniu
g³osów niewa¿nych. W sytuacji zaœ równej iloœci g³osów za wybranego nale¿y uwa¿aæ kandydata
starszego powo³aniem lub wiekiem”. KZM, 140 § 1. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e najnowszy kodeks wprowadza innowacjê, polecaj¹c obliczaæ wiêkszoœæ – tak podczas przeprowadzania wyborów, jak i przy
dokonywaniu innych aktów prawnych podejmowanych kolegialnie – wed³ug liczby obecnych wyborców lub cz³onków kolegium, a nie wed³ug liczby g³osów wa¿nie oddanych. To drugie rozwi¹zanie
siêga swymi korzeniami poprzedniego kodeksu i mo¿e byæ nadal preferowane przez konstytucje
danego instytutu. Por. CIC, CAN. 101 § 1.1 i CAN. 174; Por. KPK, KAN. 119,164 - 176; Por. E. GAMBARI,
¯ycie zakonne po Soborze Watykañskim II, s.643-647.

77

Por. KZM, 109. Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e dotychczas istnienie urzêdu i funkcji wikariusza
generalnego w Zgromadzeniu mia³o swoje uzasadnienie wy³¹cznie z racji braku prze³o¿onego
generalnego lub trwa³ej jego niezdolnoœci do pe³nienia urzêdu, natomiast obecne konstytucje
wskazuj¹ na ten urz¹d jako na instytucjê kanoniczn¹. Por. KiRZM, 29 § 1-3; Por. KZM, 108 – 114;
Por. SZM, 55 – 56.
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zwo³anie obrad konwentu generalnego w celu dokonania wyboru prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia Misji. Prawodawca roztropnie przewidzia³ ewentualn¹
mo¿liwoœæ zaistnienia zw³oki w realizacji tego zadania, lecz to opóŸnienie nie powinno przekraczaæ piêciu lub szeœciu miesiêcy, bez wzglêdu na przyczynê doraŸnego odroczenia obrad konwentu generalnego. Wikariusz generalny powinien w
instytucie zatroszczyæ siê o religijny wymiar czasu przygotowania do wyboru genera³a. Dlatego zapowiadaj¹c zwo³anie konwentu winien sam i przez stosowne osoby
poleciæ, aby odprawiano w tej intencji Msze œw. i odmawiano przepisane modlitwy o
szczêœliwy wybór prze³o¿onego generalnego dla ca³ego Zgromadzenia78 . Natomiast
konstytucje z 1954 roku zobowi¹za³y wikariusza generalnego do zorganizowania
modlitw za zmar³ego superiora generalnego, urzêdowej troski o archiwum i z³o¿one
tam dokumenty i podjêcia w tym zakresie odpowiedniego wspó³dzia³ania z asystentami i sekretarzem generalnym Zgromadzenia Misji79 . W swoim czasowym
sprawowaniu w³adzy w instytucie powinien korzystaæ z pomocy tych samych asystentów, jak równie¿ innych urzêdników i prze³o¿onych (admonitora, sekretarza i
ekonoma generalnego, wizytatorów, prze³o¿onych domów misjonarskich i wspomagaj¹cych te urzêdy) mianowanych uprzednio przez prze³o¿onego generalnego80 .
W regu³ach szczegó³owych, dotycz¹cych konwentu generalnego, prawodawca dok³adnie wskaza³, kto z cz³onków ca³ego stowarzyszenia powinien uczestniczyæ w wyborze prze³o¿onego generalnego, a wiêc okreœli³ podstawowy sk³ad delegatów generalnego zebrania wspólnoty misjonarskiej dla wyboru swego prze³o¿onego. Otó¿ wyboru powinni dokonywaæ wizytatorzy poszczególnych prowincji Zgromadzenia Misji, asystenci zmar³ego genera³a oraz po dwóch konfratrów z ka¿dej
prowincji, którzy zostali delegowani do tej czynnoœci przez konwenty prowincjalne.
Delegaci na konwent generalny powinni zostaæ wybrani spoœród kap³anów instytutu, którzy nie tylko z³o¿yli cztery œluby Zgromadzenia, a wiêc wytrwania, czystoœci,
ubóstwa i pos³uszeñstwa, lecz tak¿e po tej inkorporacji ¿yli w instytucie co najmniej szeœæ lat, chyba ¿e nale¿eli do grona misjonarzy, którzy jeszcze nie z³o¿yli
rzeczonych œlubów, a którzy zostali przyjêci do Zgromadzenia przed œwiêtem œw.
Macieja Aposto³a w 1642 roku. Jeœliby siê zdarzy³o, ¿e konwent generalny wybra³by prze³o¿onym generalnym kogoœ, kto nie z³o¿y³ jeszcze œlubów zgodnie z chary78

„Is autem qui nominatus fuerit Vicarius Generalis conventum generalem ad electionem Superioris
Generalis convocabit quam primum poterit, habita scilicet ratione maioris vel minoris dilatationis
Congregationis nostrae, ita tamen, ut non possit excedere spatium quinque vel sex mensium
quocumque modo Congregatio fuerit dilatata; curabit ut ii per quos fiet convocatio moneant ut
ubique Missae celebrentur et preces fiant pro faelice electionis successu /.../”. DE CONGREGATIONE
GENERALI, s.100.

79

Por. KiRZM, 31 § 1-2.

80

Prawodawca wyraŸnie zastrzeg³, ¿e wikariusz generalny móg³ dokonywaæ koniecznych zmian w
gronie prze³o¿onych wy³¹cznie wówczas, kiedy zachodzi³a bardzo wa¿na przyczyna. Jego ocenê w
tej kwestii musieli wiêkszoœci¹ g³osów zaakceptowaæ cz³onkowie rady np. w razie œmierci urzêdnika
lub koniecznej zmiany. Por. KiRZM, 32 § 1-3.
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zmatem instytutu, to trzeba go zobowi¹zaæ do ich z³o¿enia81 . Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, ¿e zaproponowany przez prawodawcê sk³ad delegatów na konwent
generalny by³ wiernie zachowywany przez trzy kolejne stulecia dzia³alnoœci Zgromadzenia Misji. Potwierdza³y to jeszcze konstytucje misjonarzy z 1954 roku, obliguj¹c do obowi¹zkowego uczestnictwa w tym powszechnym zgromadzeniu instytutu prze³o¿onego generalnego lub tego, który aktualnie pe³ni jego urz¹d i któremu
przys³ugiwa³o zawsze prawo przewodniczenia i kierowania obradami tego gremium.
Nastêpnie w konwencie powinni uczestniczyæ asystenci generalni, sekretarz i ekonom generalny, prokurator generalny przy Stolicy Apostolskiej, wizytatorzy, dwaj
delegaci wybrani przez konwenty prowincjalne82 oraz delegat wiceprowincji autonomicznej83 . Wybrani delegaci nie mogli dowolnie dysponowaæ prawem swego uczestnictwa w konwencie ani te¿ swobodnie wyznaczaæ swego zastêpcy84 . Te zasady
zosta³y w ca³oœci przyjête równie¿ przez prawo konstytucyjne Zgromadzenia w
1984 roku85 . Natomiast aktualne prawo statutowe instytutu uzupe³ni³o sk³ad osobowy konwentu generalnego stwierdzaj¹c, ¿e dodatkowo powinien w nim jeszcze
uczestniczyæ jeden delegat z poszczególnych prowincji i wiceprowincji na pierwszych stu cz³onków posiadaj¹cych prawo g³osu czynnego. Jeœli w prowincji jest
wiêcej ni¿ stu cz³onków, to ka¿d¹ grupê nastêpnych siedemdziesiêciu piêciu powinien reprezentowaæ kolejny delegat lub pozosta³¹ ich czêœæ. Prawodawca postanowi³ generalnie, i¿ liczbê delegatów z danej prowincji nale¿y okreœliæ w stosunku do

81

„/.../ electio autem praedicti Superioris Generalis fiet per Visitatores, Assistentes defuncti Generalis et
duos ex singulis Provinciis deputatos a Conventu Provincionali in qualibet Provincia ad dictorum
Deputatorum electionem facto designatos, deputati vero erunt ex numero Sacerdotum, qui non
solum quatuor vota Congregationis emiserunt, sed qui post dicta vota emissa sexennium ut minimum
in Congregatione exegerint, nisi fuerint ex eorum numero, qui etsi vota non emiserint recepti fuerint
in Congregatione biennio ante faestum Sancti Matthiae Apostoli anni millesimi sexcentesimi quatragesimi secundi. Si autem contigerit ut aliquis ex iis qui dicta vota non emiserunt eligatur Superior
Generalis tenebitur illa emittere (si ei gratum fuerit), si minus, fuerit alterius elctio”. DE CONGREGATIONE
GENERALI, s.100-101. Wskazana w tekœcie data wyprzedza nieco czas zwo³ania i obrad I konwentu
generalnego w Zgromadzeniu Misji, który obradowa³ w dniach 13 – 23 X 1642 r. Por. SAINT VINCENT DE
PAUL, t. XIII, s.287-297; Por. J.M. ROMAN, Œwiêty Wincenty à Paulo. Biografia, s.352-356.

82

W instytucie wincentyñskim zwo³anie konwentu generalnego obligowa³o do odbycia konwentu
domowego i prowincjalnego, m.in. celem wyboru delegatów na konwent generalny. Por. KiRZM,
70; Por. KZM, 143.4; Por. SZM, 85 § 3.

83

Por. KiRZM, 72.

84

Prawo w³asne jasno okreœla³o zasady wyznaczania zastêpców delegatów, zawsze zgodnie z prawem
fundamentalnym i dekretami w³adz Zgromadzenia. Jeœli np. wizytator nie móg³ uczestniczyæ w
konwencie generalnym z racji obiektywnych, to jego zastêpc¹ by³ jeden z delegatów prowincji, a
pierwszy zastêpca delegata zajmowa³ jego miejsce. W razie œmierci wizytatora lub jego niezdolnoœci do sprawowania urzêdu na konwent udawa³ siê ten konfrater, który go prawnie zastêpowa³, np.
radca prowincjalny. Por. KiRZM, 62, 73 § 1-2.

85

Kto zostanie wybrany delegatem na konwent, tym samym jest zobligowany do wziêcia udzia³u w
tym zgromadzeniu przedstawicieli instytutu wincentyñskiego. Sam nie mo¿e siê dyspensowaæ od
udzia³u. Wa¿noœæ przyczyny stwierdza kompetentny prze³o¿ony, który nastêpnie prosi konwent o jej
potwierdzenie. Równie¿ nikt nie mo¿e na konwentach swobodnie wyznaczyæ swego zastêpcy. Por.
KZM, 136 § 3-4.
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liczby konfratrów, którzy w dniu wyboru delegatów na konwencie prowincjalnym
posiadaj¹ prawo g³osu czynnego86 oraz okreœli³ praktykê wyznaczania zastêpcy
delegata z urzêdu87 .
Pierwsze regu³y szczegó³owe okreœli³y równie¿ podstawowy scenariusz obrad
konwentu generalnego dla wyboru prze³o¿onego Zgromadzenia Misji. Wikariusz
generalny, mianowany prawnie przez prze³o¿onego generalnego przed jego œmierci¹, mia³ obowi¹zek zastêpowaæ najwy¿szego prze³o¿onego w Zgromadzeniu oraz
zwo³aæ konwent generalny dla wyboru nowego prze³o¿onego. Dlatego w dniu zebrania siê uczestników konwentu generalnego ten¿e wikariusz generalny powinien
osobiœcie lub przez swego poœrednika wyg³osiæ do tego gremium mowê, sk³adaj¹c¹ siê z trzech czêœci. W pierwszej nale¿a³o przedstawiæ motywy, dla których
ka¿dy delegat powinien powierzyæ siê opiece Bo¿ej, zw³aszcza na czas wyboru
prze³o¿onego Zgromadzenia. Bowiem delegaci mieli wybraæ osobê, odznaczaj¹c¹
siê takimi zaletami ducha i cia³a, które s¹ konieczne do sprawowania w instytucie
urzêdu prze³o¿onego generalnego. Nastêpnie w drugiej czêœci swego wyst¹pienia
wikariusz generalny mia³ ukazaæ, jakie warunki koniecznie powinien spe³niaæ prze³o¿ony generalny oraz omówiæ aktualne przepisy prawne zawarte w regu³ach u³o¿onych przez prawodawcê, a przeznaczonych dla tego prze³o¿onego. Natomiast trzecia czêœæ wyst¹pienia wikariusza generalnego do uczestników konwentu powinna
wskazywaæ na œrodki, z których delegaci mogli skorzystaæ, aby kanonicznie dokonaæ w³aœciwego wyboru. Wikariusz generalny powinien tak¿e wszystkich poinformowaæ, i¿ w zachowanej skrzynce, która zostanie otwarta podczas nastêpnego
posiedzenia konwentu generalnego, przechowywana jest kartka, napisana osobiœcie przez zmar³ego prze³o¿onego generalnego w szczególnych okolicznoœciach.
Otó¿ prze³o¿ony generalny uczyni³ to w trakcie æwiczeñ duchownych, pod koniec
Mszy œw., kiedy prze¿ywa³ stan wyj¹tkowego zjednoczenia z Bogiem, w którym
chcia³by siê znajdowaæ w dniu s¹du po swojej œmierci. W takich okolicznoœciach
mia³ intencjê ustanowienia dla Zgromadzenia dwóch osób, które jego zdaniem w
szczególny sposób posiada³y zalety wymagane, jak s¹dzi³, do pe³nienia funkcji
prze³o¿onego generalnego. Prze³o¿ony generalny wskaza³ na tych cz³onków instytutu, których uznawa³ za nadaj¹cych siê do udŸwigniêcia tak wielkiego brzemienia.
Wikariusz generalny powinien swoj¹ przedmowê zakoñczyæ stwierdzeniem, ¿e
osobiœcie jest przekonany, i¿ teraz dokonanie wyboru wy³¹cznie zale¿eæ bêdzie od
delegatów, którzy prawnie i kanonicznie powinni wybraæ jednego z kandydatów
wskazanych przez genera³a b¹dŸ trzeciego konfratra instytutu, który uzyska ich
86

Por. SZM, 87 § 2.

87

„W razie wakansu na urzêdzie wizytatora na konwent generalny udaje siê ten, kto sprawuje tymczasowy zarz¹d prowincji. Je¿eli wizytator wskutek prawnie uzasadnionej przyczyny nie mo¿e udaæ siê
na konwent generalny, w jego miejsce udaje siê ten, kto go zastêpuje na urzêdzie. Je¿eli zaœ ten
zosta³ wybrany jako delegat, na konwent generalny udaje siê pierwszy zastêpca delegata”. SZM, 87
§ 3.
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uznanie, tym samym wy³¹czaj¹c uprzednio wskazanych cz³onków Zgromadzenia
Misji88 .
Przytoczone wy¿ej regu³y szczegó³owe, zgodnie z którymi inicjowano proces
wyboru prze³o¿onego generalnego w instytucie wincentyñskim, wycisnê³y trwa³y
œlad w póŸniejszym prawodawstwie w³asnym Zgromadzenia Misji. Zasadnicza procedura wstêpna zosta³a zachowana w kolejnych redakcjach prawa konstytucyjnego, odnosz¹cego siê do wyboru genera³a. Dlatego zanim zgromadzeni delegaci
konwentu generalnego mieli dokonaæ w tajnym g³osowaniu i to wiêkszoœci¹ g³osów
aktu wyboru, powinni odmówiæ modlitwê do Ducha Œwiêtego i wys³uchaæ przemówienia wikariusza generalnego, które tradycyjnie zawiera³o wskazania pierwszego
prawodawcy. W czasie tego spotkania nale¿a³o równie¿ odczytaæ normy konstytucyjne odnosz¹ce siê do wyborów oraz prawnie powo³aæ sekretarza konwentu i skrutatorów89 . Najnowsze konstytucje Zgromadzenia Misji, przyjmuj¹c kadencyjnoœæ
okresów sprawowania w³adzy w misjonarskim stowarzyszeniu, zalecaj¹ prze³o¿onemu i wspó³pracuj¹cym z nim konfratrom przygotowanie konwentu i czynne w nim
uczestnictwo oraz wierne zachowanie ustaw i przepisów uprzednio wydanych90 .
Przewidziany jest równie¿ dla delegatów czas modlitwy, religijnej i konfraterskiej
refleksji, poprzedzaj¹cy praktyczne zrealizowanie kanonicznego wyboru prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia Misji91 .
Po czynnoœciach wstêpnych dokonanych przez wikariusza generalnego wszyscy delegaci mogli wzajemnie prowadziæ rozmowy dotycz¹ce cnót i zdolnoœci, tak
fizycznych jak i duchowych, konfratrów, których uznawali za potencjalnych kandydatów do urzêdu prze³o¿onego generalnego. Prawodawca formalnie zezwoli³ delegatom na indywidualne konsultacje w sprawie kandydatów. Tak wiêc uczestnicy
zgromadzenia konwentowego mogli w tej sprawie udaæ siê do znanych im osób,
88

„Postquam vero Conventus Generalis defuncto Superiore Generali convocatus fuerit a praedicto
Vicario Generali, quem nominaverat ante suum obitum ut illum representaret post eius mortem, et
dicti convocati advenerint, dictus Vicarius Generalis ad eos exhortationem per se vel per alium
habebit, quae tribus punctis constabit. Primum exponet rationes quas habent se Deo speciali modo
devovendi ad eum eligendum, qui sit insignitus iis animi et corporis dotibus, quae necessariae sunt
Superioris Generalis personae substinendae, 2 – declarabit quibus conditionibus ornatus esse
debeat et eas referet, quae in regulis Superioris Generalis continentur, 3 – exhibebit media quibus
uti debent, ut rite se gerant in eius modi electione, inter autem haec media exponet contineri in
arcula quadam, quae sequenti sessione aperietur, schedulam manu defuncti Superioris Generalis
scriptam, quae declarabit dictum Superiorem Generalem (cum esset in exercitiis eo fine ut statueret Congregationi duos viros, qui eius iudicio proprius accederent ad eas dotes, quas ad Superioris
Generalis personam substinendam requiri putaret, in fine missae, cum se collocasset in eo statu, in
quo optabit esse in die Iudicii post suum obitum) ipsos reipsa designasse, quos tanto oneri ferendo
magis idoneos esse crederet, et concludet tunc temporis ad eos pertinere velle e duobus unum
eligere vel tertium, quem gratum habuerint cum aliorum duorum exclusione”. DE CONGREGATIONE
GENERALI, s.101-102.

89

Sekretarz tak¿e pe³ni³ funkcjê pierwszego skrutatora, ³¹cznie konstytucje postulowa³y wybór trzech
skrutatorów. Por. KiRZM, 74 § 1-2.

90

Por. SZM, 80, 85 § 1; Por. KZM, 137.2.

91

Por. SZM, 89 § 1.
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zachowuj¹c na zewn¹trz dyskrecjê odnoœnie przedmiotu konsultacji. Jednak delegaci w tym konsultacyjnym czasie nie mogli miêdzy sob¹ ustalaæ, kogo wybior¹
jako prze³o¿onego generalnego, a¿ do momentu ich odosobnienia, zw³aszcza na
czas drugiego posiedzenia konwentu generalnego, w którym powinni dokonaæ kanonicznego wyboru superiora generalnego Zgromadzenia Misji92 . Równie¿ w tym
zakresie prawo konstytucyjne instytutu zachowa³o pierwotny zwyczaj roztropnej i
wewnêtrznej konsultacji dotycz¹cej cnót i uzdolnieñ kandydatów, z których delegacji konwentu mieli wybraæ prze³o¿onego generalnego. Dlatego konstytucje z 1954
roku, pozwalaj¹c na takie dzia³ania delegatów, równoczeœnie zastrzeg³y, by ci urzêdowi przedstawiciele poszczególnych prowincji nie prowadzili agitacji na rzecz któregokolwiek kandydata93 . Powy¿sze prawo fundamentalne poleci³o równie¿, aby
zasadniczo wszyscy wyborcy, w czasie dwóch dni poprzedzaj¹cych wybory, nie
opuszczali domu obrad, z wyj¹tkiem nagl¹cej koniecznoœci. Czas wspólnie spêdzony powinien sprzyjaæ wymianie wzajemnych informacji o zaletach wybieranych
kandydatów, o ich uzdolnieniach i osi¹gniêciach, jak równie¿ byæ czasem usilnych
modlitw o szczêœliwy wynik wyborów94 . Powy¿sze rozstrzygniêcie zosta³o dok³adnie przejête przez aktualne prawo w³asne instytutu, w którym prawodawca zapewni³, i¿ tak przed zwo³aniem konwentu, jak i w czasie jego trwania nale¿y sprzyjaæ
swobodnemu przekazywaniu sobie informacji, dotycz¹cych przedmiotu obrad oraz
przymiotów kandydatów, którzy maj¹ byæ wybrani95 .
W momencie, kiedy delegaci zgromadzili siê ju¿ w miejscu obrad drugiej sesji
konwentu generalnego, w sprawie elekcji prze³o¿onego generalnego, powinni wtedy
powstrzymaæ siê od prowadzenia rozmów dotycz¹cych wyboru kandydata. Natomiast prawodawca zobowi¹za³ ich, aby wed³ug w³asnych si³ polecali Bogu sprawê
wyboru i prosili Go usilnie, by wskaza³, kogo sam wybra³. Prawodawca powa¿nie
nakaza³ tak¿e delegatom formê kanonicznej interwencji, zw³aszcza w okolicznoœciach kiedy zauwa¿yli, ¿e ktoœ wyraŸnie zabiega³ oraz nadal zabiega dla siebie
lub innego kandydata o urz¹d i stanowisko prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia Misji. Wówczas o zaobserwowanym nieformalnym dzia³aniu, pod kar¹ ekskomuniki dzia³aj¹cej na mocy samego prawa, powinien powiadomiæ wikariusza generalnego albo jednego z czterech starszych zgromadzenia, uczestnicz¹cych w tym
konwencie generalnym. W takich okolicznoœciach prawodawca poleci³ wikariuszowi generalnemu wzajemne i rozwa¿ne porozumienie siê w zaistnia³ej sprawie z
92

„Finita exhortatione dicti convocati conferre poterunt inter se mutuo de conditionibus animi et
corporis eorum, quos pares esse in Domino crediderint huic Provinciae capessendae; die sequenti
liberum etiam eis erit eos adire, quibus magis noti sint, sed ita tamen, ut non declarent quo fine eos
ea de re consulunt et nullatenus apud se statuant, quem sint electuri, donec secunda sessione in eo
loco conclusi fuerint/.../”. DE CONGREGATIONE GENERALI, s.102.

93

Por. KiRZM, 63 § 1-2.

94

Por. TAM¯E, 75.

95

Por. SZM, 82.
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czterema starszymi cz³onkami zgromadzenia. Jeœliby siê okaza³o, ¿e na podstawie jednoznacznego œwiadectwa wskazana osoba zosta³a uznana winn¹ tak nieuczciwego dzia³ania, to na mocy prawa do¿ywotnio traci³a czynne i bierne prawo
wyboru zarówno w tym konwencie generalnym, jak i we wszystkich nastêpnych
kanonicznych zgromadzeniach instytutu. Natomiast gdyby takowe nieformalne i
wystêpne dzia³ania osobiœcie podj¹³ wikariusz generalny, to osoba oskar¿aj¹ca
powinna zwróciæ siê w tej sprawie bezpoœrednio do jednego spoœród czterech starszych zgromadzenia delegatów konwentu, których prawodawca kanonicznie zobowi¹za³ do wyst¹pienia z oskar¿eniem wed³ug powy¿szej formu³y96 . Konstytucyjne
normy prawne Zgromadzenia Misji nie okreœla³y ostatnio, w sposób tak dok³adny,
scenariusza dzia³añ w okolicznoœciach zaistnienia czynnoœci wystêpnych w czasie wyboru prze³o¿onego Zgromadzenia Misji. Nie oznacza to, ¿e ca³kowicie zerwano z regu³ami szczegó³owymi pierwszego prawodawcy. Prawo zwyczajowe znalaz³o swoje miejsce w praktyce i kontynuowaniu tradycyjnych czynnoœci wyborczych
w instytucie, co potwierdza konstytucyjne prawo z 1954 roku, zobowi¹zuj¹c wszystkich wyborców do unikania ubiegania siê wprost lub ubocznie o g³osy wyborcze dla
siebie lub dla innych kandydatów97 . Równie¿ normy konstytucyjne jasno i dok³adnie sprecyzowa³y, kiedy w instytucie i w jakich okolicznoœciach oddany g³os podczas dokonywania wyboru prze³o¿onego jest wa¿ny, co pozwoli³o, przynajmniej
teoretycznie, z prawnych dzia³añ wyborczych cz³onków Zgromadzenia Misji, wyeliminowaæ niew³aœciw¹ postawê i czynnoœci wystêpne98 . Aktualne konstytucje Zgromadzenia Misji nie zawieraj¹ nowych rozstrzygniêæ w tej materii i nie odnosz¹ siê
szczegó³owo do powy¿szych kwestii, jak i podanych okolicznoœci99 , jednak¿e bez
zastrze¿eñ akceptuj¹ normy obowi¹zuj¹cego prawa powszechnego, które nadal
pozostaj¹ w g³êbokiej harmonii z poprzednimi regu³ami prawa w³asnego instytu-

96

„in quo fieri debet electio, ubi autem in predicto loco congregati fuerint nullum inter eos amplius
fiet de praedicta electione colloquium, sed Deo tanti ponderis negotium tunc temporis pro viribus
commendabunt, ut ostendat quem elegerit ipse; et quilibet tenebitur sub poena excommunicationis latae sententiae deferre ubi primum in eius notitiam venerit Vicario Generali aut alicui ex
quatuor antiquioribus non ratione aetatis sed ingressus in Congregatione qui intersunt huic Conventui Generali, si sciat aliquem esse ex convocatis qui verbo aut nutu aliove signo demonstraverit affectasse vel ambisse aliquando aut adhuc affectare vel ambire dictum Generalatum vel pro se
vel pro alio; quod si ita esset Vicarius Generalis et quatuor antiquiores diligenter ea de re se
informabunt et si contigerit accusatum evidenti testimonio convictum fuisse, ipso facto in perpetuum omni suffragio activo et passivo in dicto Conventui Generali et in caeteris omnibus conventibus
privabitur, si autem ipse Vicarius Generalis in hoc crimen inciderit, accusator ditecte adhibit aliquem ex dictis quatuor Antiquioribus qui secundum praedictam formulam in eum informabit”. D E
CONGREGATIONE GENERALI, s.102-103.

97

Por. KiRZM, 63 § 2.

98

„Aby g³os by³ wa¿ny, musi byæ: 1. Dobrowolny; niewa¿ny zatem jest g³os, je¿eli wyborca zosta³
zmuszony, pod wp³ywem ciê¿kiej bojaŸni lub podstêpu, wprost lub poœrednio, do wyboru okreœlonej
osoby, albo te¿ jednej lub drugiej z poœród oznaczonych osób. 2. Tajny, pewny, bezwarunkowy i
okreœlony”. KiRZM, 64 § 2.

99

Por. KZM, 137 – 142.
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tu100 . Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e ró¿nego rodzaju akty z wystêpnego dzia³ania agitatorów, zw³aszcza w czasie poprzedzaj¹cym lub towarzysz¹cym wyborom prze³o¿onego generalnego, by³yby naruszeniem wolnoœci wyboru. Prawodawca koœcielny
okreœli³, ¿e wybór kanoniczny, podczas którego wolnoœæ rzeczywiœcie zosta³a naruszona, w jakikolwiek sposób jest niewa¿ny z mocy samego prawa101 . Wydaje
siê, ¿e powy¿sze zabezpieczenia prawne zapewniaj¹ w sposób wystarczaj¹cy godn¹
realizacjê procedury wyborczej równie¿ w wincentyñskim stowarzyszeniu ¿ycia
apostolskiego.
Prawodawca w dalszej czêœci regu³ szczegó³owych Rêkopisu Sarzana, odnosz¹cych siê do procedury i okolicznoœci wyboru prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia Misji, dok³adnie okreœli³ nastêpuj¹ce po sobie czynnoœci, obliguj¹ce do
prawnego dzia³ania tak urzêdników instytutu uczestnicz¹cych w zgromadzeniu
konwentu generalnego, jak równie¿ pozosta³ych delegatów. Dok³adna analiza zachowanych regu³ wyborczych stwarza stosown¹ mo¿liwoœæ porównania pierwszych
czynnoœci towarzysz¹cych wyborom genera³a z aktualn¹ procedur¹ kanoniczn¹,
w³aœciw¹ dla wyborczego prawa w³asnego instytutu wincentyñskiego. Otó¿ wybory
prze³o¿onego generalnego powinny odbyæ siê trzeciego dnia obrad delegatów konwentu, podczas drugiej sesji obrad. Prawodawca zaleci³, aby po pierwszej sesji by³
dzieñ przerwy, poprzedzaj¹cy czas wyboru prze³o¿onego instytutu. Na pocz¹tku
dnia drugiej sesji jeden w misjonarzy powinien odprawiæ Najœwiêtsz¹ Ofiarê Mszy
œw., w której wszyscy mieli uczestniczyæ i przyj¹æ Komuniê œwiêt¹102 . PóŸniejsze
normy prawa w³asnego instytutu dok³adnie zobowi¹zuj¹ do zachowania takiego w³aœnie sposobu inauguruj¹cego procedurê wyborcz¹. Konstytucje z 1954 roku zalecaj¹ wszystkim delegatom na konwent generalny odprawienie w tym dniu Mszy œw.
w intencji wyboru prze³o¿onego generalnego103 . Aktualnie obowi¹zuj¹ce prawo statutowe Zgromadzenia Misji zaleca wyborcom, w dniu elekcji superiora generalnego,
odprawienie Eucharystii w intencji uproszenia szczêœliwego wyboru. Sprawowanie
Mszy œw. powinno poprzedzaæ pozosta³e czynnoœci, tak istotne dla kanonicznego
wyboru prze³o¿onego instytutu104 .
Po modlitwie i na g³os dzwonka wszyscy posiadaj¹cy prawo wyboru powinni
siê udaæ na miejsce odbywania czynnoœci wyborczych. Wówczas pierwszy asystent genera³a, któremu prze³o¿ony generalny uprzednio powierzy³ drugi klucz od

100

Por. KPK,

KAN.

101

169 – 174; Por. E. GAMBARI, ¯ycie zakonne po Soborze Watykañskim II, s.643-653.

Por. KPK,

KAN.170.

102

„Cum dies electionis advenerit qui tertius erit inclusive a prima sessione Conventus Generali, quia
dies erit intermedius inter primam sessionem et secundam in qua dicta electio fiet, celebrabitur
Sacrosanctum Missae Sacrificium ab uno ex convocatis cui caeteri omnes convocati aderunt et
Sacram Sinaxim recipient”. DE CONGREGATIONE GENERALI, s.103.

103

Por. KiRZM, 76.

104

Por. SZM, 89 § 1.
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skrzynki zawieraj¹cej kartkê z dwoma nazwiskami osób, uznanych przez genera³a
za najbardziej godne do kandydowania na jego nastêpcê, mia³ zbli¿yæ siê do sto³u
i w obecnoœci wszystkich z³o¿yæ na nim klucz. W tym czasie równie¿ starszy
cz³onek Zgromadzenia przyniesie swój klucz, który otrzyma³ w dniu œmierci genera³a. Po z³o¿eniu kluczy obaj powinni wróciæ na swoje miejsca obrad. Po tej czynnoœci wikariusz generalny powinien wyg³osiæ krótk¹ mowê, której celem – podobnie
jak poprzedniej – bêdzie ukazanie motywów, dla których wszyscy w podejmowaniu
czynnoœci wyboru powinni postêpowaæ w taki sposób, w jaki chcieliby post¹piæ w
godzinie swojej œmierci. Wyborcy winni zaœwiadczyæ swoj¹ postaw¹, i¿ zale¿y im,
aby ten wybór dokona³ siê na wiêksz¹ chwa³ê Bo¿¹. Nastêpnie po odœpiewaniu
hymnu do Ducha Œwiêtego Veni Creator Spiritus jeden z wyznaczonych cz³onków
instytutu mia³ zamkn¹æ wszystkich przebywaj¹cych w miejscu wyboru, aby nikt
nie móg³ tego miejsca opuœciæ, jak równie¿ by mo¿na by³o wyborcom dostarczyæ
tylko chleb i wodê, zanim nie wybior¹ prze³o¿onego generalnego105 . Tak¿e powy¿sza czêœæ scenariusza czynnoœci wybieraj¹cych prze³o¿onego instytutu zosta³a
urzêdowo przyjêta w prawie konstytucyjnym Zgromadzenia Misji, które z determinacj¹ zaleca³o, by posiedzenie wyborcze rozpoczê³o siê od wezwania Ducha Œwiêtego i Najœwiêtszej Maryi Panny. Po modlitwie konstytucje obligowa³y do zamkniêcia wyborców w specjalnym miejscu, po czym wikariusz generalny osobiœcie lub
przez kogoœ innego by³ zobowi¹zany wyg³osiæ krótkie przemówienie. Na zast¹pienie wikariusza w tej czynnoœci swoj¹ zgodê musieli wyraziæ asystenci instytutu.
Nastêpnie po modlitwie trwaj¹cej piêtnaœcie minut, odprawionej przez wszystkich
w skupieniu i ciszy wobec Bo¿ego Majestatu, poszczególni delegaci przystêpowali
do g³osowania, wskazuj¹c na tego kandydata, którego uwa¿ali za godnego wyboru106 . Równie¿ aktualne prawo statutowe zaleca, aby po modlitwie i krótkiej ekshortacji delegaci zgromadzeni na konwencie generalnym rozpoczêli posiedzenie wyborcze pod kierunkiem przewodnicz¹cego sesji107 .

105

„Deinde omnes qui facultatem habent eligendi ad pulsum tintinabuli ad eum locum convocabuntur, in quo fieri debet electio. Primus Assistens defuncti Generalis, cuius fidei idem Superior
Generalis commiserit alteram clavem eius arculae, in qua duorum nomina includuntur, quos
putavit digniores, ut ex iis alter in eius successorem eligatur, accedet ad mensam in medio collocatam et in ea coram omnibus dictam clavem deponet; similiter dictus antiquior suam afferet, deinde
ambo in suum locum vicissim redibunt et continuo Vicarius Generalis brevem habebit exhortationem cuius (ut Prioris) finis erit exhibere rationes quas habent se in praesenti opere gerendi ea
ratione, qua se habuisse voluissent in hora mortis, 2 – quid praestare debeatur, ut haec electio ad
maiorem Dei gloriam peragatur, et post hymnum Veni Creator Spiritus convocati omnes concludentur in loco electionis ab uno e Congregatione ad illud opus deputato adeo, ut non possint inde exire
et administrari eis nihil aliud possit praeter panem et aquam, donec Superiorem Generalem
eligerint”. DE CONGREGATIONE GENERALI, s.103-104.

106

Por. KiRZM, 77. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e prawo konstytucyjne Zgromadzenia wymaga³o, aby wszystkie
posiedzenia konwentowe rozpoczyna³y siê od wezwania Ducha Œwiêtego i Najœwiêtszej Maryi
Panny. Por. TAM¯E, 66 § 1.

107

Por. SZM, 89 § 1.
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Nastêpne regu³y szczegó³owe, dotycz¹ce wyboru prze³o¿onego generalnego
okreœli³y dok³adnie kolejnoœæ czynnoœci, poprzedzaj¹cych kanoniczny wybór genera³a. Prawodawcy chodzi³o o kanoniczne powo³anie osób, które bêd¹ czuwaæ nad
prawid³owym przebiegiem procedury wyborczej. Dlatego najpierw, aby wszystko
odby³o siê zgodnie z porz¹dkiem prawnym, nale¿a³o wiêkszoœci¹ g³osów wybraæ
sekretarza i jednego asystenta. Obraduj¹cy delegaci konwentu powinni w takich
okolicznoœciach oddaæ swój g³os na kartkach, wskazuj¹c wikariuszowi generalnemu swoich kandydatów. Wikariusz mia³ odczytaæ kartki w towarzystwie dwóch konfratrów, starszych sta¿em ¿ycia w instytucie, a uczestnicz¹cych w tym zgromadzeniu generalnym. Spoœród tych kandydatów, którzy uzyskali najwiêcej g³osów
jeden mia³ zostaæ sekretarzem sesji konwentowej, a drugi asystentem. Po przyjêciu wyboru natychmiast powinni z³o¿yæ przysiêgê dochowania tajemnicy i wiernoœci. Po zrealizowaniu powy¿szej procedury wstêpnej, a wiêc po dokonaniu wyboru
sekretarza i asystenta, prawodawca obligowa³ do otwarcia skrzynki, w której zmar³y genera³ umieœci³ kartkê z nazwiskami dwóch osób, uznanych przez niego za
wystarczaj¹co godnych do tego, by jedna z nich mog³a zostaæ jego nastêpc¹. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e prawodawca zapisa³ tak¿e, i¿ zgromadzenie delegatów konwentu zachowuje prawo wyboru kogoœ innego, kto w przekonaniu uczestników obrad konwentowych jest w³aœciwszym kandydatem do pe³nienia tej funkcji, co zosta³o opisane w regu³ach dla prze³o¿onego generalnego. Kartkê z kasetki, zawieraj¹c¹
personalia osób wskazanych przez genera³a, wikariusz generalny powinien odczytaæ g³oœno i pokazaæ j¹ wszystkim obecnym, aby siê przekonali, ¿e zosta³a napisana w³asnorêcznie przez zmar³ego prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia Misji108 .
W póŸniejszych przepisach prawa konstytucyjnego Zgromadzenia zawsze przestrzegano procedury, aby przed rozpoczêciem wyborów prze³o¿onego generalnego
wiêkszoœci¹ g³osów w tajnym g³osowaniu powo³aæ na u¿ytek obrad i czynnoœci
prawnych konwentu odpowiednich urzêdników. Konstytucje z 1954 roku odnios³y
siê wprost do wyboru sekretarza konwentu, który równoczeœnie pe³ni³ obowi¹zki
pierwszego skrutatora, dwóch innych skrutatorów i asystenta wyborów, który czuwa³ nad zachowaniem prawnego porz¹dku wyboru109 . Prawodawca poleci³, szanuj¹c pierwsze wskazania procedury wyborczej z regu³ szczegó³owych, aby kano108

„Ut autem illud ordine fiat, prius per pluralitatem suffragiorum secretarius et unus assistens iuxta
formam quae sequitur eligentur. Singuli quos elegerint in schedulis scribent easque tradent Vicario
Generali quibus ab eo lectis et a duobus antiquioribus ratione ingressus in Congregationem ex iis,
qui in dicta covocatione generali aderunt, qui plura sortiti fuerint suffragia Secretarius et Assistens
dicti Conventus Generalis habebuntur qui statim iuramentum de secreto et fidelitate servandis
praestabunt. Tum demum peracta hac electione aperietur dicta arcula, in qua defunctus Generalis
inclusit in scheda duorum nomina, quos sentiebat digniores ut ex iis alter ei succedat, ita tamen ut
Congregationi remaneat ius alium eligendi, qui magis idoneus ad hoc munus ei visus fuerit, ut
etiam notatur in regulis Superioris Generalis, quae scheda alta voce legetur a Vicario Generali
eamque exhibebit omnibus presentibus, ut notum illis fiat dictam schedulam manu defuncti Generalis scriptam fuisse”. DE CONGREGATIONE GENERALI, s.104.

109

Por. KiRZM, 74 § 1.1-3.
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nicznie wybrani skrutatorzy, obs³uguj¹cy tajne g³osowania (liczenie, odczytywanie
i og³aszanie g³osów), z³o¿yli przysiêgê zobowi¹zuj¹c¹ do zachowania tajemnicy i
sumiennoœci w czasie swoich dzia³añ110 . Natomiast aktualne prawo statutowe a nie
konstytucyjne instytutu okreœli³o ogólnie, ¿e przy wyborach wymaga siê przynajmniej trzech skrutatorów111 , którymi z mocy samego prawa s¹ razem z przewodnicz¹cym i wybranym ju¿ sekretarzem dwaj najm³odsi wiekiem uczestnicy konwentu112 . Prawodawca obligowa³ w ramach pierwotnej procedury do otwarcia skrzynki,
odczytania kartki z nazwiskami dwóch kandydatów i g³osowania, zostawiaj¹c jednak delegatom mo¿liwoœæ swobodnego wyboru innego kandydata na prze³o¿onego
generalnego. Dlatego póŸniejsze prawo konstytucyjne instytutu zaleca³o, aby delegacji g³osuj¹c wskazywali na tego kandydata, którego wobec Boga uwa¿aj¹ za
najbardziej odpowiedniego do pe³nienia tego urzêdu, korzystaj¹c wczeœniej z prawa
do konsultacji w sprawie faktycznej zdatnoœci kandydatów do pe³nienia tego urzêdu113 .
W pierwotnej procedurze wyborczej prawodawca przewidzia³ mo¿liwoœæ wyboru prze³o¿onego generalnego przez aklamacjê. Zatem jeœliby zdarzy³o siê, ¿e wszyscy delegaci pod wp³ywem ogólnego natchnienia dokonaj¹ wyboru kandydata, nie
respektuj¹c okreœlonego porz¹dku g³osowania, to wówczas wybrany w taki sposób
powinien zostaæ uznany przez wszystkich za prawowitego prze³o¿onego generalnego. Prawodawca umotywowa³ taki stan rzeczy przeœwiadczeniem, i¿ Duch Œwiêty, który zapewne natchn¹³ wszystkich do dokonania tego wyboru, dostarczy³ w
swojej obfitoœci ró¿norodnej i niekonwencjonalnej formu³y wyboru114 . Prawo konstytucyjne Zgromadzenia Misji nie przewidywa³o i nie przewiduje obecnie mo¿liwoœci
wyboru prze³o¿onego generalnego przez aklamacjê zebranych na konwencie delegatów, wskazuj¹c na ducha prawa powszechnego, którego normy obliguj¹ do respektowania kanonów115 .
Od samego pocz¹tku prawo w³asne instytutu wincentyñskiego okreœli³o procedurê kanonicznego wyboru prze³o¿onego generalnego, której nale¿a³o zwyczajnie
przestrzegaæ. W okolicznoœciach kiedy otwarto ju¿ skrzynkê i odczytano kartkê
110

Nale¿y dopowiedzieæ, ¿e obowi¹zki skrutatorów, przed wyborem sekretarza i asystenta wyborów,
pe³ni¹ z mocy samego prawa przewodnicz¹cy sesji wyborczej i dwaj konfratrzy najstarsi powo³aniem wœród zebranych delegatów. Por. KiRZM, 65 § 1-2.

111

Prawo powszechne wymaga, aby przed rozpoczêciem wyborów wyznaczyæ spoœród grona kolegium
lub zespo³u przynajmniej dwóch skrutatorów. Por. KPK, KAN.173 § 1.

112

Sekretarz realizuje dwa zadania: 1 – pe³ni obowi¹zek pierwszego skrutatora oraz 2 – sporz¹dza
sprawozdania z posiedzeñ delegatów konwentu oraz urzêdowe dokumenty. Por. SZM, 81 § 1-3.

113

Por. KiRZM, 77; Por. SZM, 82; Por. KPK,

114

„Si autem contigeret omnes communi inspiratione motos non expectantes ordinem suffragiorum
aliquem eligere, ille ab omnibus habeatur Superior Generalis, quoniam Spiritus Sanctus qui
omnes ad huiusmodi electionem commovit quamlibet eligendi formulam abunde supplet”. D E
CONGREGATIONE GENERALI, s.105.

115

Por. KPK,

KAN.

164.

KAN.

170.
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napisan¹ przez zmar³ego genera³a, ka¿dy uczestnik wyboru powinien osobiœcie
zwróciæ siê do Boga oraz w ciszy, wobec Bo¿ego majestatu, wybraæ tego, kogo
uzna³ za najbardziej w³aœciwego. Nastêpnie mia³ przejœæ na drugi koniec sto³u i w
tamtym miejscu na kartce do g³osowania, zawieraj¹cej rotê podanej ni¿ej przysiêgi,
napisaæ imiê kandydata, którego zamierzy³ wybraæ prze³o¿onym generalnym Zgromadzenia, po czym powinien siê tak¿e osobiœcie podpisaæ. Z kolei po z³o¿eniu
kartki, zatrzymuj¹c j¹ przy sobie, mia³ wróciæ na swoje miejsce. Tak¹ procedurê
powinny odbyæ wszystkie osoby g³osuj¹ce wed³ug porz¹dku, poczynaj¹c od wikariusza generalnego, nastêpnie asystenta i pozosta³ych delegatów zebranych na
konwencie. Prawodawca zaleci³, aby ta czynnoœæ wyborcza – o ile to by³o mo¿liwe
– nie trwa³a d³u¿ej ni¿ godzinê. Potem wikariusz generalny, a wraz z nim wybrani
uprzednio sekretarz i asystent powinni powstaæ i wikariusz generalny mia³ od razu
oœwiadczyæ, ¿e nie chce wybraæ nikogo, kto nie posiada³by wymaganych cech, ani
te¿ nie zamierza odrzucaæ tego, który by siê nimi odznacza³. Po tej czynnoœci
wikariusz generalny, posiadaj¹cy kanoniczn¹ w³adzê, powinien uwolniæ zgromadzonych od wszystkich cenzur koœcielnych, w celu dokonania godziwego wyboru116 . Powy¿sza czêœæ procedury wyborczej prze³o¿onego generalnego obowi¹zywa³a w Zgromadzeniu Misji na mocy w³asnego prawa konstytucyjnego z 1954 roku,
które zobowi¹zywa³o ka¿dego z uczestników konwentu generalnego, aby po rozpoczêciu g³osowania wypisa³ na przygotowanych kartkach nazwisko tego kandydata,
którego osobiœcie wybiera na prze³o¿onego generalnego instytutu wincentyñskiego117 . Natomiast najnowsze statutowe prawo w³asne instytutu obliguje delegatów,
aby w czasie sesji wyborczej na przygotowanych kartkach wpisali nazwisko tego
konfratra, którego wybieraj¹ na prze³o¿onego generalnego118 .
Prawodawca zobowi¹za³, aby w kolejnym etapie czynnoœci wyborcze zosta³y
równie¿ dok³adnie zrealizowane przez wszystkich delegatów na konwent generalny. Pierwszym, mog¹cym je podj¹æ, by³ wikariusz generalny, który przywo³awszy
wówczas pomocy Ducha Œwiêtego, powinien przyst¹piæ do sto³u i wobec wszystkich zgromadzonych z³o¿yæ przewidzian¹ przysiêgê, wed³ug której mianowa³ na
116

„Quod si praedicta ratione electio non fiat, ecce formulam, quae erit observanda. Ubi aperta erit
dicta arcula et scheda defuncti Generalis lecta, quilibet apud se Deum orabit et in silentio in
conspectu divinae eius Maiestatis eum eliget quem magis idoneum esse senserit. Deinde ad
alterum mensae extremum seorsim se collocabit ibique in schedula formulam Iuramenti infrascripti
continente continuo eius nomen, quem Superiorem Generalem nominabit, scribet et suum subscribet, deinde complicatam huiusmodi schedulam sibi servabit statimque suam sedem repetet, postea singuli suo ordine vicissim idem peragent incipiendo scilicet a Vicario Generali, quem sequetur secretarius, deinde assistens denique caeteri convocatorum suo ordine accedent et recedent,
quod totum negotium, quoad fieri poterit, unius circiter horae perficietur. Postea dictus Vicarius
Generalis et cum eo secretarius et assistens paulo ante electi surgent et continuo ipse Vicarius
Generalis protestabitur se nullum eligere velle, qui requisitis conditionibus non sit praeditus, nec
eum reicere, qui sit iis insignitus, quibus peractis totum coetum absolvet ab omnibus censuris ad
effectum tantum electionis faciendae”. DE CONGREGATIONE GENERALI, s.105-106.

117

Por. KiRZM, 78.

118

Por. SZM, 89 § 2.
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prze³o¿onego generalnego tego konfratra, którego w obliczu Boga uwa¿a³ za najodpowiedniejszego do dŸwigania tego brzemienia. Wikariusz generalny i ka¿dy nastêpny sk³ada³ przysiêgê zgodnie z nastêpuj¹c¹ treœci¹: Z ca³ym szacunkiem przywo³ujê na œwiadka Jezusa Chrystusa, który jest wieczn¹ m¹droœci¹, ¿e ja (NN)
wybiorê i mianujê prze³o¿onym generalnym tego, którego uwa¿am za najw³aœciwszego do dŸwigania tego ciê¿aru. Po z³o¿eniu przysiêgi w obecnoœci asystenta i
wszystkich pozosta³ych wyborców przekazywa³ sekretarzowi kartkê osobiœcie podpisan¹, zawieraj¹c¹ przysiêgê i imiê wybranego. Sekretarz umieszcza³ kartkê w
zamykanej puszce, otwieraj¹c jednym kciukiem jej pokrywê. Nastêpnie sekretarz,
asystenci i pozostali delegaci podejmowali kolejno te same czynnoœci, sk³adaj¹c
osobiœcie przysiêgê i przekazuj¹c na oczach wikariusza generalnego i wszystkich
zebranych w³asnorêcznie podpisan¹ kartkê z tekstem przysiêgi i nazwiskiem osoby, któr¹ chcieli wybraæ. Wikariusz generalny tak¿e na oczach wszystkich umieszcza³ przekazan¹ mu kartkê w puszcze. Prawodawca wymaga³ równie¿, aby delegaci kolejno podchodzili do g³osowania, zachowuj¹c nastêpuj¹cy porz¹dek: nastêpny
konfrater móg³ podejœæ do sto³u dopiero, kiedy poprzednio g³osuj¹cy powróci³ ju¿ na
swoje miejsce i usiad³. Tylko w taki sposób, przy zachowaniu przepisów regu³y,
nastêpny wybieraj¹cy móg³ podejœæ do wikariusza generalnego i przekazaæ swoj¹
mu swoj¹ kartkê119 . Prawo konstytucyjne Zgromadzenia Misji z 1954 roku, w procedurze kanonicznego wyboru prze³o¿onego generalnego, nadal poleca³o nadal zachowaæ ten sposób dzia³ania, wprowadzaj¹c nieliczne modyfikacje. Otó¿ wyborca
przystêpuj¹c do sto³u, przygotowanego na wzór o³tarza, powinien uklêkn¹æ i g³oœno
wypowiedzieæ tradycyjn¹ ju¿ formu³ê, zwi¹zan¹ z osobistym desygnowaniem kandydata na prze³o¿onego generalnego instytutu: „Wzywam na œwiadka Jezusa Chrystusa, który mnie s¹dziæ bêdzie, ¿e ja N.N. obieram i mianujê na prze³o¿onego
generalnego tego, o którym s¹dzê, ¿e wed³ug Boga powinien byæ wybranym”. Po
tych s³owach powinien wstaæ i kartkê z³o¿on¹ wrzuciæ do przygotowanej puszki120 .
Natomiast obecne prawo w³asne statutowe, odnoœnie tej czêœci procedury wyborczej, wskazuje tylko na fakt, i¿ delegaci wybieraj¹cy osobê prze³o¿onego general119

„Deinde invocato Sancti Spiritus auxilio ad dictam mensam accedet et coram omnibus viva voce
iurabit se eum nominare quem coram Deo huic oneri ferendo magis esse idoneum credit. (Iuramentum vero sub his verbis concipietur) Testem invoco cum omni reverentia Iesum Christum qui
sapientia est aeterna, quod ego N. Illum eligo et nomino in Prepositum Generalem Congregationis
Missionis, quem sentio ad hoc onus ferendum aptissimum. Quo facto idem dictam schedulam sua
manu subscriptam dictum Iuramentum nomenque eius quem elegit continentem coram Assistente
et caeteris omnibus tradet Secretario, qui eam in pixidem obseratam suprema sui parte unius
scilicet pollicis ductu patentem mittet. Postea dicti Secretarius et Assistens et quilibet e convocatis
idem observabunt dictum scilicet Iuramentum quisque sigillatim pariter emittendo et schedulam
suam propria manu similiter subscriptam iuramentum et nomen eius quem eligunt continentem
dicto Vicario Generali palam et in conspectu omnium tradendo, quam dictus Vicarius in pixidem
etiam in oculis omnium mittet sed ea ratione, ut qui secundo loco suam schedulam missurus est
non surgat donec prior suam tradiderit et in suum locum redierit, quod caeteri ordine suo observabunt”. DE CONGREGATIONE GENERALI, s.106-107.

120

KiRZM, 78.
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nego, w tym momencie wpisuj¹ na kartkach nazwisko tego konfratra, którego wybieraj¹ na najwy¿szy urz¹d w instytucie wincentyñskim121 . Nastêpnie uprzednio
powo³ani skrutatorzy zbieraj¹ od g³osuj¹cych wype³nione karty i przekazuj¹ je do
przewodnicz¹cego sesji wyborczej.
W kolejnym etapie pierwotnej procedury wyborczej, prawodawca obligowa³
sekretarza sesji, aby osobiœcie wzi¹³ wszystkie kartki wrzucone do puszki i przekaza³ je wikariuszowi generalnemu oraz asystentowi, jak równie¿ do tego, by pomin¹wszy nazwisko osoby wybieraj¹cej, g³oœno odczyta³ z ka¿dej kartki imiê wybranego kandydata na prze³o¿onego generalnego. Po odczytaniu wszystkich kart na
wikariuszu generalnym, sekretarzu i asystencie spoczywa³ prawny obowi¹zek przygotowania urzêdowego zestawienia desygnowanych kandydatów. Ten, który uzyska³ wiêcej ni¿ po³owê g³osów, mia³ zostaæ prze³o¿onym generalnym Zgromadzenia
Misji. Nastêpnie wikariusz generalny powinien zapytaæ wszystkich, czy akceptuj¹
wybór tego, którego wiêksza ich czêœæ og³osi³a prze³o¿onym generalnym. Kiedy
wyra¿¹ na to zgodê, powinien formalnie og³osiæ wynik wyborów s³owami: w imieniu
moim i wszystkich, którzy s¹ tego samego zdania wybieram N na prze³o¿onego
generalnego. Bezpoœrednio po prawnym og³oszeniu osoby prze³o¿onego instytutu
wszyscy zebrani powinni uklêkn¹æ i w takiej postawie pozdrowiæ osobê nowego
genera³a, a nastêpnie uca³owaæ jego d³oñ. Konfrater, który zosta³ wybrany, nie powinien odrzuciæ ciê¿aru obowi¹zków powierzonych jego osobie, jak równie¿ pozdrowienia wypowiedzianego przez wszystkich, pamiêtaj¹c o tym, w którego imieniu
winien zaakceptowaæ wybór. Po zrealizowaniu powy¿szych wszystkich elementów
procedury wyborczej zgromadzeni powinni odœpiewaæ hymn Te Deum laudamus122 .
Powy¿sze szczegó³owe regu³y wyborcze okreœli³y, ¿e kandydata na prze³o¿onego
generalnego wybiera³o siê bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, a wiêc wystarczy³o,
¿e na wskazanego konfratra g³osowa³a wiêcej ni¿ po³owa uczestnicz¹cych w kanonicznym dzia³aniu. Natomiast póŸniejsze rozstrzygniêcia konstytucyjnego prawa
w³asnego Zgromadzenia Misji wymaga³y oddania dwóch trzecich wa¿nych g³osów,
aby za pierwszym razem kandydatowi mo¿na by³o powierzyæ urz¹d prze³o¿onego
generalnego Zgromadzenia Misji123 . Równie¿ aktualne prawo konstytucyjne insty121

Por. SZM, 89 § 2.

122

„Deinde Secretarius dictas schedulas ex pixide sigillatim sumet, eas evolvet et ostendet Vicario
Generali et assistenti et omisso eligentis nomine leget alta voce eius nomen, quem quilibet
schedula designat. Tum dictus Vicarius Generalis et dicti Secretarius et Assistens sigillatim numerum nominatorum conferent et qui plus quam mediam partem suffragiorum sortitus fuerit erit
Prepositus Generalis. Tum Vicarius Generalis petet a toto convocatorum coetu si gratam habeant
eius electionem, quem maior eorum pars Superiorem Generalem nominavit, quibus consensientibus hac ratione decretum electionis formabit: In nomine meo et omnium idem sensientium eligo
in Prepositum Generalem Congregationis Missionis N., et continuo omnes eum sigillatim genibus
in terram flexis salutabunt eiusque manum humiliter osculabuntur. Qui vero electus fuerit, commissum suis humeribus onus dictamque salutationem ab omnibus exhibitam non renuet eius memor,
in cuius nomine gratam habere debet electionem. Tum demum hymnus Te Deum laudamus
concinetur”. DE CONGREGATIONE GENERALI, s.107.

123

Por. KiRZM, 79.
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tutu wincentyñskiego przyjê³o, i¿ do prawnego wyboru superiora generalnego w
pierwszym g³osowaniu potrzeba dwóch trzecich wa¿nie oddanych g³osów, a wymagan¹ wiêkszoœæ oblicza siê jedynie na podstawie g³osów wa¿nie oddanych. Dlatego g³osy puste uwa¿a siê za niewa¿ne124 . Prawo konstytucyjne misjonarskiej wspólnoty z 1954 roku i najnowsze prawo statutowe zawieraj¹ równie¿ istotne rozstrzygniêcie, gwarantuj¹ce uczciwy udzia³ delegatów w dokonywaniu wyboru prze³o¿onego generalnego. Dlatego gdyby siê okaza³o, ¿e po zakoñczeniu g³osowania liczba wrzuconych kartek i oddanych g³osów jest wiêksza od liczby wyborców, to g³osowanie z mocy samego prawa jest niewa¿ne i nale¿a³o przyst¹piæ do ponownego
wype³niania kartek wyborczych125 .
Prawodawca w regu³ach wyborczych Rêkopisu Sarzana przewidzia³ tak¿e sytuacjê, kiedy delegaci zgromadzeni na konwencie generalnym za pierwszym razem nie wybrali najwy¿szego prze³o¿onego Zgromadzenia Misji. Wówczas jeœli w
takich okolicznoœciach ¿aden z konfratrów nie uzyska³ wiêcej ni¿ po³owy g³osów,
wszyscy delegaci powinni wyraziæ zgodê, aby sprawê wyboru prze³o¿onego generalnego zleciæ trzem lub piêciu elektorom, mianowanych wiêkszoœci¹ g³osów w ten
sam sposób, w jaki wczeœniej dokonano wyboru sekretarza i asystenta konwentu.
W takich okolicznoœciach kandydat, na wybór którego zgodzi³a siê wiêkszoœæ spoœród trzech lub piêciu elektorów, zostanie uznany i pozdrowiony jako prawowity
prze³o¿ony generalny ca³ego Zgromadzenia Misji. Po wyborze zebrani powinni podziêkowaæ Bogu i odœpiewaæ hymn Te Deum Laudamus. Prawodawca wskaza³ równie¿, ¿e wszyscy delegaci przy wyborze elektorów powinni z³o¿yæ kolejn¹ przysiêgê, zgodnie z treœci¹ roty: „przywo³ujê na œwiadka Jezusa Chrystusa, który jest
m¹droœci¹ wieczn¹, ¿e wybiorê i mianujê prze³o¿onym generalnym Zgromadzenia
Misji tego, kogo wybior¹ i mianuj¹ wyznaczeni w tym celu elektorzy”126 . Prawo
konstytucyjne instytutu wincentyñskiego nie podjê³o powy¿szego sposobu wyboru
prze³o¿onego generalnego, aby o wyborze na pierwszy urz¹d w Zgromadzeniu decydowali wybrani elektorzy. Prawodawca w konstytucjach z 1954 roku zobligowa³
zebranych do przeprowadzenia w razie koniecznoœci piêciu g³osowañ, stawiaj¹c
kandydatowi warunek uzyskania koniecznie dwóch trzecich wa¿nie oddanych g³osów. Jeœli te czynnoœci prawne w kolejnych g³osowaniach nie przynios³y oczekiwa124

Por. KZM, 136 § 5, 140 § 1.

125

Por. KiRZM, 79; Por. SZM, 89 § 3; Tak samo równie¿ rozstrzyga prawo powszechne Koœcio³a: „Je¿eli
liczba g³osów przewy¿sza liczbê wyborców, nic nie zosta³o dokonane”. KPK, KAN. 173 § 3.

126

„si vero nullus plus quam mediam partem suffragiorum sortitus fuerit, convocati omnes convonient
referendum esse tantum electionis negotium tribus aut quinque electoribus, qui pluralitate suffragiorum nominabuntur ea ratione, qua prius peracta est Secretarii et Assistentis electio. Is vero, cuius
electioni maior pars trium vel quinque electorum consentit, censebitur et salutabitur Superior
Generalis totius Congregationis, pro qua electione Deo egent gratias et dictus hymnus Te Deum
laudamus ut superius dictum est concinetur. Ecce Iuramenti formulam, quod pro electorum electione praestabunt: Testem invoco Iesum Christum qui sapientia est aeterna, quod ego illum eligo et
nomino in Praepositum Generalem Congregationis Missionis, quem electores ad id constituti
elegerint et nominaverint”. DE CONGREGATIONE GENERALI, s.108.
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nych rezultatów, wówczas nale¿a³o zarz¹dziæ g³osowanie szóste, w którym wybierano prze³o¿onego generalnego instytutu spoœród dwóch kandydatów, którzy w pi¹tym g³osowaniu uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów. Gdyby siê zdarzy³o, ¿e w szóstym g³osowaniu kandydaci otrzymali równ¹ liczbê wa¿nych g³osów, to za wybranego prze³o¿onym generalnym ca³ego Zgromadzenia nale¿a³o uznaæ konfratra starszego powo³aniem czyli œlubami lub wiekiem127 . Natomiast prawo w³asne konstytucyjne z 1984 roku wprowadzi³o w procedurze wyborczej pewne zmiany. I tak jeœli w
pierwszym g³osowaniu nikt z kandydatów nie otrzyma³ dwóch trzecich wa¿nych
g³osów, wówczas mo¿na by³o przeprowadziæ kolejne trzy g³osowania, stosownie do
powy¿szych kanonicznych wymagañ. W pi¹tym g³osowaniu do prawnego i wa¿nego wyboru genera³a wystarczy³o, ¿e kandydat otrzyma bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ
g³osów, po odliczeniu g³osów niewa¿nych, a wiêc po³owê plus jeden. Gdyby pi¹te
g³osowanie nie da³o rozstrzygniêcia, to za szóstym razem delegaci mogli g³osowaæ
tylko na dwóch kandydatów, którzy w pi¹tym g³osowaniu otrzymali najwiêcej g³osów. W przypadku gdy najwiêksz¹, lecz równ¹ liczbê g³osów, otrzyma³o wiêcej
kandydatów, nale¿a³o ka¿demu z nich przyznaæ prawo g³osu biernego w szóstym
g³osowaniu, w którym do elekcji na urz¹d prze³o¿onego generalnego wystarcza³a
wzglêdna wiêkszoœæ g³osów, po odliczeniu g³osów niewa¿nych. Gdyby dwóch kandydatów uzyska³o tak¹ liczbê g³osów, to prawodawca zaleci³, aby genera³em zosta³
konfrater starszy powo³aniem lub wiekiem128 .
Przepisy koñcowe pierwotnej procedury wyborczej okreœli³y tak¿e zachowania
prawne delegatów po dokonaniu wyboru prze³o¿onego generalnego oraz nietypowe
warunki i okolicznoœci powo³ywania na najwy¿szy urz¹d w instytucie wincentyñskim.
Zatem ka¿dy delegat powinien przyj¹æ, ¿e po kanonicznym pozdrowieniu nowego
prze³o¿onego generalnego nikt nie zachowywa³ prawa wycofania swego g³osu wyborczego oraz nie móg³ wszczynaæ procedury, skutecznie doprowadzaj¹cej do nowych
wyborów. W takich okolicznoœciach prawodawca zaleca³, aby ka¿dy osobiœcie przemyœla³, czy chce byæ schizmatykiem i staæ siê przyczyn¹ upadku i zguby ca³ego
Zgromadzenia Misji, albo czy chce œci¹gn¹æ na siebie stosown¹ ekskomunikê, dzia³aj¹c¹ z mocy samego prawa lub doznaæ skutków innych kar koœcielnych, które móg³

127

Por. KiRZM, 80.

128

Por. KZM, 140 § 1; Por. KPK, KAN. 119,1. Dyscyplina okreœlona powy¿szym kanonem obliguje do
uzyskania w wyborach bezwzglêdnej wiêkszoœci w dwóch pierwszych g³osowaniach, natomiast w
trzecim g³osowaniu mog¹ uczestniczyæ tylko dwaj kandydaci, którzy poprzednio otrzymali najwiêcej
g³osów. Natomiast gdyby tak¹ sam¹ liczbê otrzyma³o wiêcej osób, to w trzecim g³osowaniu mo¿na
wybieraæ spoœród dwóch najstarszych wiekiem. Jeœli w trzecim g³osowaniu liczba g³osów jest równa,
to prawo poleca wybraæ tego, który jest starszy wiekiem. Prawo powszechne nie przyznaje ju¿
przewodnicz¹cemu uprawnienia do rozstrzygania przy wyborach w sytuacji równej liczby g³osów. W
innych normach prawo powszechne poleca obliczaæ wiêkszoœæ tak przy wyborach, jak i przy innych
aktach prawnych podejmowanych kolegialnie, wed³ug liczby obecnych wyborców lub cz³onków
kolegium, a nie wed³ug liczby g³osów wa¿nych, choæ pozwala, aby prawo konstytucyjne okreœla³o
wyraŸnie odmienne normy w tej kwestii. Por. KPK, KAN. 176; Por. E. GAMBARI, ¯ycie zakonne po
Soborze Watykañskim II, s.643-646.
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na zainteresowanego na³o¿yæ wikariusz generalny b¹dŸ co dopiero wybrany we wspólnocie Zgromadzenia Misji prze³o¿ony generalny129 . Prawodawcy zale¿a³o, aby czynnoœciom prawnym, zwi¹zanym z wyborem superiora generalnego towarzyszy³a godna
postawa delegatów, wy³¹czaj¹c z niej niebezpieczeñstwo ludzkich manipulacji i niestosownych dzia³añ. Równie¿ póŸniejsze prawo konstytucyjne okreœli³o, ¿e po dokonaniu prawnego wyboru wikariusz generalny lub przewodnicz¹cy sesji wyborczej mia³
obowi¹zek sporz¹dzenia aktu wyborczego i powinien prawnie og³osiæ wybranego, a na
delegatach spoczywa³a kanoniczna powinnoœæ oddania czci, szacunku i oznak pos³uszeñstwa nowemu prze³o¿onemu130 . Aktualne fundamentalne prawo w³asne instytutu
zobowi¹zuje, aby po kanonicznym wyborze i przyjêciu urzêdu przez wybranego131 ,
przewodnicz¹cy zgromadzenia konwentowego sporz¹dzi³ na piœmie akt wyboru i wyraŸnie og³osi³ osobê wybranego. W przypadku wybrania genera³em samego przewodnicz¹cego konwentu, wymagany akt wyboru sporz¹dza osobiœcie sekretarz konwentu, natomiast moderator sesji og³asza imiê i nazwisko wybranego prze³o¿onym generalnym132 . Gdyby wybrany na urz¹d prze³o¿onego generalnego nie nale¿a³ do grona
uczestników konwentu wyborczego, prawo konstytucyjne zobowi¹zywa³o do prawnego wezwania wybranego. Konstytucje z 1954 roku poleca³y w tym momencie zawiesiæ
obrady konwentu, natomiast prawo w³asne z 1984 roku poleca, aby w tym czasie
konwent zajmowa³ siê innymi sprawami Zgromadzenia133 . Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, i¿
prawodawca zawsze poleca³ czuwaj¹cym nad procedur¹ wyborcz¹, aby po zakoñczonych czynnoœciach zwi¹zanych z prawnym wyborem superiora generalnego poddaæ
utylizacji (spalenie b¹dŸ zniszczenie) kartki u¿yte przy g³osowaniu134 .
Zdaniem pierwszego prawodawcy nietypowe okolicznoœci wyboru prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia Misji zdarza³y siê wówczas, gdy czynnoœci wyborcze nale¿a³o podj¹æ jeszcze za ¿ycia kanonicznie wybranego genera³a instytutu.
Dzia³o siê to wówczas, kiedy ten prze³o¿ony z powodu jakiegoœ wystêpku lub innych przyczyn, omówionych w regu³ach prze³o¿onego generalnego135 , zosta³ przez
129

„Post dictam Praepositi Generalis salutationem nulli suffragium suum revocare aut novam electionem tentare fas erit et debet quilibet apud se mature cogitare, an velit esse schismaticus et haberi
author ruinae et subversionis totius Congregationis, incidere in excommunicationem latae sententiae et subire graves alias censuras, quas Vicarius Generalis aut Superior Generalis novissime
electus in eum fulminabunt”. DE CONGREGATIONE GENERALI, s.108.

130

Por. KiRZM, 81 § 1-3. Jeœli prze³o¿onym instytutu zosta³ wybrany wikariusz generalny, wówczas akt
wyboru sporz¹dza i wybranego og³asza³ sekretarz konwentu generalnego. Por. TAM¯E, 81 § 1.

131

Prawo w³asne Zgromadzenia obliguje wybranego do przyjêcia wyboru i podjêcia powierzonych mu
obowi¹zków. Mo¿na odmówiæ tylko dla wa¿nej przyczyny. Por. TAM¯E, 140 § 3. Wa¿noœæ przyczyny
nie ocenia sam wybrany lecz uprawnionym do tego jest osobiœcie konwent Zgromadzenia, co
wspó³brzmi z norm¹ prawa powszechnego. Por. TAM¯E, 136 § 3; Por. KPK, KAN. 274 § 2.

132

Por. KZM, 140 § 2.

133

Por. KiRZM, 81 § 5; Por. KZM, 140 § 5.

134

Por. KiRZM, 81 § 4; Por. KZM, 140 § 4.

135

Por. RSG, s.50-52.
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Zgromadzenie odsuniêty od pe³nienia swoich funkcji b¹dŸ wydalony z instytutu. W
takich okolicznoœciach prawodawca nie poleca, aby w procedurze wyborczej
uwzglêdniono dwóch kandydatów, wyznaczonych przez tego prze³o¿onego, których nazwiska zapisa³ na kartce w trakcie swoich æwiczeñ duchownych na pocz¹tku sprawowania urzêdu. Zgromadzenie, zaraz po odsuniêciu prze³o¿onego generalnego od sprawowanego urzêdu, powinno przyst¹piæ do wyboru nastêpnego prze³o¿onego generalnego, stosownie do podanej praktyki prawnej instytutu, pomin¹wszy przepisy w³asne dotycz¹ce dwóch skrzynek z dwiema kartkami136 . Natomiast
prawo konstytucyjne instytutu zobowi¹zywa³o w takich okolicznoœciach asystentów do wydania w kwestii niezdatnoœci superiora generalnego do dalszego sprawowania w³adzy i powiadomienia o tym Stolicy Apostolskiej, której stosowne zarz¹dzenia nale¿y wype³niæ137 , pamiêtaj¹c o tym, ¿e w razie niemo¿noœci sprawowania
w³adzy przez prze³o¿onego generalnego, zastêpuje go wikariusz generalny z pe³ni¹
w³adzy, a¿ do ustania przeszkody. W porz¹dku prawnym Zgromadzenia to rada
generalna instytutu wraz z wikariuszem generalnym wydaje s¹d o zaistnia³ej przeszkodzie, bez udzia³u superiora generalnego. Natomiast w okolicznoœciach kiedy z
jakiejkolwiek przyczyny nastêpuje wakans na urzêdzie prze³o¿onego generalnego,
najwy¿szym prze³o¿onym Zgromadzenia Misji zostaje wikariusz generalny, pos³uguj¹c w instytucie do zakoñczenia szeœciolecia oraz realizuj¹c stosowne kanoniczne procedury, zw³aszcza bezpoœrednio odnosz¹ce siê do mianowania nowego
wikariusza generalnego138 .
Prawodawca instytutu, nieustannie troszcz¹c siê o dobro instytutu, zamierza³
równie¿ praktycznie wykorzystaæ obecnoœæ gremium wyborczego konwentu generalnego. G³ównie ta racja motywowa³a prawodawcê, aby w zakoñczeniu wyborczych
regu³ szczegó³owych zamieœciæ formu³ê zgody, by zgromadzeni na konwencie, po
dokonaniu kanonicznego wyboru prze³o¿onego instytutu wszyscy mogli omawiaæ
inne wa¿ne sprawy odnosz¹ce siê do ca³ego Zgromadzenia Misji. Mogli wówczas
dzia³aæ zgodnie z regu³ami prawa w³asnego, które znajduj¹ siê tak¿e w dalszej
czêœci Rêkopisu139 . Nale¿y koniecznie uzupe³niæ, i¿ konstytucje z 1954 roku postulowa³y jeszcze po zakoñczeniu wyboru prze³o¿onego generalnego, a wiêc na
136

„Si autem contigeret electionem vivente ipso Superiore Generali esse faciendam, quando scilicet
ipse ob aliquod delictum aliasve causas in regulis Praepositi Generalis assignatas est a Congregatione depositus eat expulsus. Tunc illorum duorum ab ipso Superiore Generali in schedulis inter
exercitia spiritualia nominatorum nulla erit ratio habenda, imo statim post eius depositionem de
alio eligendo idque iuxta dictam formulam procedetur iis omissis, quae de duabus arculis schedulas duas pro electione continentibus praescripta paulo supra referuntur”. DE CONGREGATIONE GENERALI,
s.108-109.

137

Por. KiRZM, 27; Por. KZM, 106,2.

138

Por. KZM, 111 – 112.

139

„Absoluta Superioris Generalis electione de rebus aliis gravioribus tractari poterit idque eo modo
quo fit, cum non de electione Superioris Generalis agitur, ut capite sequenti habetur”. DE CONGREGATIONE GENERALI, s.109; Por. De Congregatione Generali quando non de electione generalis sed de
aliis rebus, w: RS, s.109-110 (cyt. dalej = DE CONGREGATIONE GENERALI).
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innym posiedzeniu gremium konwentowego, dokonaæ wyboru asystentów i admonitora prze³o¿onego generalnego, stosuj¹c zwyczajn¹ formê g³osowania ze wskazaniem, aby najwy¿szy superior instytutu za ka¿dym razem wstrzyma³ siê od g³osu140 . Najnowsze prawo w³asne konstytucyjne zawiera nowe rozwi¹zania prawne i
proceduralne, dotycz¹ce wyboru wikariusza generalnego i asystentów generalnych.
Prawodawca zobowi¹za³, ¿e konwent generalny, wybieraj¹c konfratra na urz¹d wikariusza generalnego misjonarskiego stowarzyszenia, musi zastosowaæ dok³adnie
procedurê wyborcz¹, odnosz¹c¹ siê do wyboru superiora generalnego141 . Natomiast
po wyborze prze³o¿onego generalnego oraz wikariusza generalnego wybór asystentów
generalnych nale¿a³o przeprowadziæ w odrêbnych g³osowaniach142 . Wybranymi
zostaj¹ ci, którzy w g³osowaniu pierwszym lub drugim uzyskali bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ g³osów, po odliczeniu g³osów niewa¿nie oddanych. Prawodawca obliguje,
aby wa¿noœæ wyboru zawsze by³a og³aszana przez przewodnicz¹cego sesji konwentu generalnego. Natomiast w trzecim g³osowaniu wybranym zostaje cz³onek
instytutu, który uzyska³ wzglêdn¹ wiêkszoœæ g³osów, a w przypadku równej liczby
urz¹d zostaje powierzony temu, kto jest starszy powo³aniem lub wiekiem143 .
Kanoniczny wybór nowego prze³o¿onego generalnego w Zgromadzeniu Misji
zawsze nale¿a³ do wydarzeñ szczególnej wagi, zw³aszcza ¿e ka¿dego prawnego
nastêpcê Wincentego à Paulo postrzegano jako autentycznego stró¿a charyzmatu
instytutu i gorliwego orêdownika permanentnego rozwoju apostolskich dzie³, tak
charakterystycznych dla wincentyñskiej stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego. Sam
œw. Wincenty, przedk³adaj¹c cz³onkom Zgromadzenia Misji pierwsze normy prawa
wyborczego, a wiêc obrad konwentu generalnego uprawnionego do wyboru prze³o¿onego generalnego, stara³ siê zapewniæ prawn¹ ochronê trwa³oœci nowego stowarzyszenia i dzie³, tak charakterystycznych dla misjonarskiego pos³annictwa, zatwierdzonego apostolsk¹ powag¹ Koœcio³a. Powy¿sza analiza porównawcza pierwotnych regu³ prawa wyborczego Zgromadzenia Misji z obecnie obowi¹zuj¹cym
prawem konstytucyjnym i statutowym dowiod³a, ¿e geniusz prawodawczy Wincentego równie¿ w tym zakresie by³ szczególnej miary. Dlatego normy te zosta³y praktycznie w ca³oœci przejête przez konstytucje z 1954 roku, a aktualne prawo w³asne
dodatkowo zawiera stosownie wprowadzone modyfikacje, której Ÿród³em s¹ kanoniczne normy prawa powszechnego wspólnoty Koœcio³a.
140

Wybrani powinni uzyskaæ bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ g³osów w pierwszym lub drugim g³osowaniu, a
przewodnicz¹cy konwentu powinien prawnie og³osiæ ich wybór. Jeœli g³osowano trzeci lub czwarty
raz, do wyboru wystarcza³a wzglêdna wiêkszoœæ g³osów a w przypadku równej liczby prawodawca
wymaga³, by urz¹d obj¹³ konfrater starszy powo³aniem lub wiekiem. Wybrany, a nieobecny na
konwencie, zostawa³ o wyborze powiadomiony przez prze³o¿onego generalnego, który mia³ obowi¹zek czuwania nad zachowaniem procedur prawnych. Por. KiRZM, 83 § 1-4.

141

Por. KZM, 141.

142

Por. TAM¯E, 142 § 1.

143

Por. TAM¯E, 142 § 2-3.
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b) Rozstrzyganie istotnych spraw Zgromadzenia Misji
Prawodawca Zgromadzenia Misji, w trosce o sta³y rozwój instytutu, ju¿ na pocz¹tku uzna³ za s³uszne, by przedstawiciele wszystkich prowincji tworzyli szczególn¹
wspólnotê i instytucjê prawn¹, podejmuj¹c¹ obrady nie tylko w kwestii wyboru prze³o¿onego generalnego, ale tak¿e istotnych spraw nowego stowarzyszenia144 . Ten pierwotny zamys³ prawodawcy na sta³e wyznaczy³ prawn¹ strukturê tych instytucji Zgromadzenia Misji, w których podstawow¹ zasad¹ dzia³ania sta³o siê sprawowanie kolegialnej odpowiedzialnoœci za instytut. Potwierdzaj¹ to normy szczegó³owe prawa konstytucyjnego Zgromadzenia Misji, obliguj¹ce wspólnotê do regularnych obrad gremium
konwentów generalnych145 . Równie¿ aktualnie obowi¹zuj¹ce prawo w³asne instytutu
ukazuje konwent generalny jako instytucjê obraduj¹c¹ w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym146 . Prawo statutowe okreœla, ¿e to zwyczajne gremium powinno obradowaæ
w wyznaczonym terminie i miejscu, w ci¹gu szóstego roku po ostatnim zwyczajnym
konwencie generalnym. Natomiast konwent nadzwyczajny odbywa siê, ilekroæ prze³o¿ony generalny, za zgod¹ swej rady i po wys³uchaniu zdania prze³o¿onych wszystkich
prowincji, uznawaæ bêdzie jego zwo³anie za konieczne147 .
Prawodawca jasno okreœli³, ¿e zgromadzenie generalne czyli konwent, na którym przedstawiciele ca³ej wspólnoty nie dokonuj¹ wyboru prze³o¿onego generalnego, lecz omawiaj¹ inne wa¿ne jego sprawy, osobiœcie zwo³uje prze³o¿ony generalny, z wyj¹tkiem przypadku opisanego w artykule pi¹tym regu³ superiora generalnego148 . Do obowi¹zków prze³o¿onego generalnego nale¿a³o te¿ wyznaczenie odpowiedniego terminu i w³aœciwego miejsca spotkania oraz obrad wszystkich delegatów149 . Pierwotna regu³a w³asnego prawa, obliguj¹ca superiora generalnego do ka144

Por. DE CONGREGATIONE GENERALI, s.109-110.

145

Prawodawca okreœli³, i¿ konwent generalny powinien zbieraæ siê dla wielu przyczyn: 1 – jako
zwyczajne zgromadzenie delegatów ca³ego instytutu wybieraj¹ce prze³o¿onego generalnego lub
dla rozpatrzenia spraw stowarzyszenia. W tym drugim przypadku czêstotliwoœæ spotkañ zosta³a
okreœlona stwierdzeniem: „co ósmy rok licz¹c od ostatniego konwentu generalnego” albo jeœli
prze³o¿ony generalny za zgod¹ swej rady uzna³ zebraæ delegatów na konwencie nadzwyczajnym
dla rozstrzygniêcia jakiejœ bardzo wa¿nej i nagl¹cej sprawy, któr¹ ostatecznie i skutecznie mo¿e
za³atwiæ tylko gremium konwentowe. Por. KiRZM, 69.1-2.

146

Konwent obraduje jako zwyczajny – celem dokonania wyboru prze³o¿onego generalnego, wikariusza generalnego i asystentów generalnych oraz rozpatrzenia spraw Zgromadzenia. Natomiast jako
nadzwyczajny, gdy zostanie zwo³any przez prze³o¿onego generalnego, zgodnie z przepisami prawa instytutu. KZM, 138.1-2.

147

Nale¿y dodaæ, ¿e prze³o¿ony generalny w up³ywaj¹cym roku mo¿e dla s³usznej przyczyny przyspieszyæ lub opóŸniæ obrady konwentu w terminie do szeœciu miesiêcy. Por. SZM, 85 § 1-2, 86 § 2; Por.
KPK, KAN. 165.

148

Prawodawca ustali³, ¿e genera³, bêd¹c w sytuacji s³aboœci lub ogólnego wyniszczenia organizmu,
móg³ naraziæ wspólnotê apostolsk¹ na powa¿ne szkody. W takich okolicznoœciach powinien z urzêdu
otrzymaæ wikariusza generalnego, któremu zosta³a przyznana w³adza kanoniczna najwy¿szego
prze³o¿onego w Zgromadzeniu. Por. RSG, s.49-50.

149

„Congregatio Generalis, quae non fit ad electionem superioris generalis sed ad alias res graviores
tractandas, indicitur ab ipso Superiore Generali excepto casu, qui habetur in regulis Generalis
articulo 5., cuius etiam est tempus conveniens et locum aptum ad hoc negotium prescribere”. DE
CONGREGATIONE GENERALI, s.109.
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nonicznego dzia³ania, zosta³a powtórzona w prawie konstytucyjnym instytutu, szczególnie w przepisach traktuj¹cych ogólnie o zwo³ywaniu konwentu generalnego150 .
Genera³ za zgod¹ swej rady podejmowa³ równie¿ decyzjê o miejscu i czasie zapowiedzianego zgromadzenia, przedstawiaj¹c cz³onkom instytutu istotne motywy
zwo³ania konwentu151 . Aktualne prawo statutowe Zgromadzenia Misji dok³adnie
powieli³o poprzedni¹ normê konstytucyjn¹, nie wymagaj¹c ju¿ podania przyczyn
prawnego zebrania przedstawicieli ca³ej wspólnoty wincentyñskiej152 . W praktyce
jednak prze³o¿ony zapowiadaj¹c konwent w odpowiednim czasie w drodze konsultacji i braterskiego dialogu z prze³o¿onymi prowincji, powinien formalnie powo³aæ
komisjê przygotowawcz¹, inspiruj¹c¹ ca³¹ wspólnotê do skoncentrowania siê nad
najistotniejszymi dla Zgromadzenia sprawami, aby one stanowi³y Ÿród³o problemów,
które nale¿a³o podj¹æ w gremium reprezentuj¹cym ca³y instytut. Temu mia³y s³u¿yæ
uprzednio zwo³ane konwenty prowincjalne i domowe, które pomaga³y zgromadziæ
odpowiednie propozycje i postulaty. Komisja przygotowawcza odpowiedzialnie analizuj¹c ca³oœæ materia³u powinna przygotowaæ dla delegatów konwentu generalnego
szczegó³owy schemat dokumentu roboczego153 .
Prawodawca ogólnie scharakteryzowa³ styl pracy i obrad delegatów konwentu
generalnego, obraduj¹cego w istotnych dla Zgromadzenia Misji kwestiach. Formalnie ca³e spotkanie powinno dokonaæ siê zgodnie z regu³ami szczegó³owymi, dotycz¹cymi konwentu wybieraj¹cego prze³o¿onego generalnego. Tym razem prawodawca nie wymaga³, aby obraduj¹cy konfratrzy zostali zamkniêci w pomieszczeniu, lecz nale¿a³o d¹¿yæ do tego, aby przedstawiane kwestie omawiano krótko.
Kiedy wszyscy uczestnicy zebrali siê na wyznaczonym miejscu, wówczas ka¿dy
w swojej kolejnoœci móg³ przedstawiæ w³asne zdanie w omawianej sprawie, natomiast streszczenie pisemne tej wypowiedzi nale¿a³o z³o¿yæ na stole znajduj¹cym
siê poœrodku sali obrad, aby ci którzy zechc¹, mogli z nim siê zapoznaæ i do niego
ustosunkowaæ w czasie nastêpnej sesji obrad. W trakcie obrad mog³o siê okazaæ,
¿e zorganizowane sesje konwentowe nie wystarczaj¹ na osi¹gniêcie i wypracowanie wspólnego porozumienia, akceptowanego przez prawie wszystkich. W takich
okolicznoœciach prawodawca poleci³, aby gremium konwentowe wybra³o spoœród
uczestników konwentu czterech konfratrów posiadaj¹cych prawo g³osu, by oni rozstrzygnêli sporne kwestie. Te osoby powinno siê wybraæ na podstawie zdania wiêk150

Prawo z 1954 roku wskaza³o na genera³a lub konfratra, który go zastêpuje jako na uprawnionych do
zwo³ania konwentu generalnego. Por. KiRZM, 71. Konstytucje z 1984 roku wskazuj¹ wprost na
prze³o¿onego generalnego. Por. KZM, 138.

151

Por. KiRZM, 71.

152

„Termin i miejsce konwentu generalnego wyznacza prze³o¿ony generalny za zgod¹ swej rady”.
SZM, 86 § 1.

153

Por. TAM¯E, 88 § 1-2. Komisja koñczy swoj¹ pracê i realizacjê zadañ z chwil¹ inauguracji obrad
konwentu. Przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca mo¿e przedstawiæ delegatom sprawozdanie
z jej dzia³alnoœci. Por. TAM¯E, 88 § 3.
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szoœci, do którego - w myœl koniecznej ugody - wszyscy powinni siê dostosowaæ.
Wybrani przedstawiciele powinni tak¿e, ilekroæ zajdzie tego potrzeba, wraz z prze³o¿onym generalnym rozstrzygaæ sprawy omawiane na konwencie. Jeœli w tym
arbitra¿owym gremium niemo¿liwe bêdzie osi¹gniêcie ca³kowitej zgody, to prawodawca poleca³, aby zawsze wybrano rozwi¹zanie, za którym opowiedzia³a siê wiêkszoœæ. Równie¿ ca³e zgromadzenie delegatów konwentu powinno je przyj¹æ jako
wyraz woli Bo¿ej. Regu³y szczegó³owe odnosz¹ce siê do konwentu generalnego
zakoñczono konkluzj¹, i¿ prze³o¿ony generalny, w trakcie obrad konwentu, posiada³ dwa g³osy oraz prawo rozstrzygniêcia w przypadku równej iloœci g³osów. Natomiast wikariusz generalny i wizytator posiadali jedynie prawo rozstrzygniêcia154 .
Konstytucyjne prawo w³asne Zgromadzenia Misji skrupulatnie przejê³o pierwotne regu³y, obliguj¹ce do œciœle prawnego dzia³ania w czasie obrad konwentu
generalnego, który by³ zwo³ywany dla rozpatrzenia istotnych spraw instytutu i
przed³o¿onych postulatów. W zwi¹zku z rozwojem koœcielnego prawodawstwa powszechnego dokonano uszczegó³owienia w toku prac konwentowych. Najpierw prawodawca poda³, ¿e konwent generalny, jako instytucja kolegialna w instytucie, ma
zupe³ne prawo do rozstrzygania i ustanawiania tego, co mo¿e usprawniæ zarz¹dzanie Zgromadzeniem Misji w zakresie wydawania ustaw czyli dekretów, zapewniaj¹cych mo¿liwoœæ prawid³owego postêpowania wszystkim cz³onkom instytutu155 . Prawodawca w pierwszych regu³ach szczegó³owych wskaza³, ¿e w czasie obrad ka¿dy delegat móg³ podnieœæ istotne kwestie ca³ej wspólnoty Zgromadzenia. Nie uchylono tego uprawnienia, bowiem – zgodnie z prawem konstytucji z 1954 roku – gremium konwentu generalnego winno omawiaæ rzeczy i sprawy wa¿ne dla ca³ego
Zgromadzenia Misji, które dotyczy³y karnoœci w instytucie, realizowanych prac apostolskich, odpowiedniej formacji wstêpuj¹cych do Zgromadzenia i sta³ych cz³onków
wspólnoty lub sprawowania w³adzy w aspekcie odpowiedzialnego zarz¹dzania wincentyñskim stowarzyszeniem. Mo¿na by³o w tej ostatniej sprawie dowolnie zg³aszaæ istotne wnioski, w których jasno okreœlono wystêpuj¹ce powa¿ne trudnoœci

154

„Convocatio fit iuxta praedictam formulam, quam in Generali eligendo servari debere dictum est
supra, sed non est necesse, ut convocati concludantur, quamvis nitendum sit, ut res propositae
quam expeditissime tractentur. Omnibus autem in loco designato congregatis quisque suo ordine
super re proposita breviter feret sententiam huius summa in scheda descripta in medio super mensa
deponetur, ut si qui velint eam legant et quod ea de re sentiunt in sequenti Congregatione dicant.
Rebus agitatis hinc inde in una vel pluribus congregationibus si nihil in alteram partem constitui
videretur communi omnium vel fere omnium assensu, quatuor qui definiant ex iis, qui intersunt
Conventui et in eo Ius habent suffragii, plurium sententiis, quibus alii se stare velle compromittant,
eligentur (eligantur) qui quoties opus fuerit cum Generali congregati omnia ea, de quibus agitur,
decident. Quod si omnes eiusdem sententiae non fuerint, quo urget maior pars, id praeferendum et
a tota Congregatione ut de manu Domini admittendum erit. Notandum autem quod Superior
Generalis in Congregatione habet duo suffragia et praerogativam in paritate, Vicarius vero Generalis et Visitator tantum praerogativam in paritate”. DE CONGREGATIONE GENERALI, s.109-110.

155

Ustawy konwentowe prawnie mo¿e odwo³aæ inny konwent generalny. Te, które nie zosta³y odwo³ane, nale¿y uwa¿aæ za potwierdzone i zachowuj¹ce swoj¹ moc kanoniczn¹. Por. KiRZM, 86 § 1-2.
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zwi¹zane z wiernym zachowaniem uchwa³ konwentowych156 . Nale¿y tak¿e zaznaczyæ, ¿e zachowano pierwotny sposób przedk³adania spraw na piœmie i to w formie
roz³¹cznej. Ka¿dy z uczestników konwentu móg³ wówczas dok³adniej siê z nimi
zapoznaæ, poddaæ stosownej analizie i konsultacji, by póŸniej uczestniczyæ w g³osowaniu nad przed³o¿onymi kwestiami. Moc obowi¹zuj¹c¹ zyska³y te propozycje,
które delegaci poparli bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ wa¿nie oddanych g³osów, natomiast przy dokonywaniu zmian w tych kwestiach, o które nale¿a³o prosiæ Stolicê
Apostolsk¹, wymagano, aby popar³o je wiêkszoœæ dwóch trzecich wa¿nie g³osuj¹cych157 . W rozstrzyganiu kwestii spornych prawodawca postulowa³ powo³anie czteroosobowego gremium, obraduj¹cego pod przewodnictwem prze³o¿onego generalnego, które proponowa³o delegatom przyjêcie zobiektywizowanych rozwi¹zañ. To¿sam¹ instytucjê poleca³o prawo konstytucyjne z 1954 roku, z tym jednak, ¿e szeœcioosobowa komisja158 , której przewodzi³ genera³ rozpatrywa³a wszystkie postulaty wnoszone przez delegatów. Komisja podawa³a konwentowi w³asn¹ opiniê w sprawach przed³o¿onych, jak równie¿ o sensownoœci podejmowania dyskusji, bada³a
te¿ zasadnoœæ przed³o¿onych zarzutów w kwestii zachowania to¿samoœci charyzmatu wincentyñskiego i ocenia³a faktyczny stan zagro¿enia159 . Prawo konstytucyjne okreœli³o tak¿e czas sk³adania w formie pisemnej osobistych propozycji delegatów i postulatów, wypracowanych w czasie obrad konwentów prowincjalnych160 .
W prawnym dzia³aniu cz³onków gremium konwentu generalnego prawodawca ju¿
od samego pocz¹tku zawar³ swój zamys³, aby o sprawach istotnych dla wszystkich cz³onków Zgromadzenia Misji decyzjê podejmowa³o reprezentacyjne kolegium,
istotnie wspó³odpowiedzialne za rozwój zatwierdzonego przez Koœció³ charyzmatu
wincentyñskiego. Dok³adne potwierdzenie takiego stanu rzeczy znajdujemy w normach obowi¹zuj¹cych konstytucji Zgromadzenia Misji oraz w³asnym prawie statutowym instytutu. Równie¿ obecnie konwent generalny jest instytucj¹ prawn¹, reprezentuj¹c¹ bezpoœrednio ca³e Zgromadzenie i najwy¿szym organem w³adzy w tej
wspólnocie, posiadaj¹cym prawo wydawania ustaw czyli statutów i dekretów inspi-

156

Obrady i sk³adane propozycje powinny byæ zgodne z prawem powszechnym i w³asnym. Por. KiRZM,
87 § 1-3. Ka¿dy delegat mia³ prawo prosiæ konwent o wyjaœnienie spraw lub podanie obowi¹zuj¹cej
wyk³adni prawnej. Por. TAM¯E, 87 § 4.

157

Przy rozstrzyganiu spraw roz³¹cznych, je¿eli g³osy w pierwszym podejœciu siê zrównowa¿y³y, to
nastêpowa³o drugie g³osowanie, a w razie zachowania równowagi w drugim g³osowaniu sprawê
rozstrzyga³ prze³o¿ony generalny. Natomiast w kwestiach, których nie da³o siê g³osowaæ roz³¹cznie,
dopiero po dwóch bezskutecznych g³osowaniach, w których nie uzyskano bezwzglêdnej wiêkszoœci,
sprawa mog³a zostaæ przyjêta w trzecim podejœciu wiêkszoœci¹ wzglêdn¹, a w razie równoœci decydowa³ prze³o¿ony generalny. Por. KiRZM, 88 § 1-3.

158

Konwent wybiera³ szeœciu cz³onków komisji w g³osowaniu tajnym. Prawodawca postulowa³, aby
wœród cz³onków komisji by³ przynajmniej jeden z asystentów generalnych Zgromadzenia Misji. Por.
TAM¯E, 90 § 1.

159

Por. KiRZM, 90 § 2.1-2.

160

Por. TAM¯E, 91 § 1.
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ruj¹cych rozwój ca³ego instytutu161 . Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e aktualna procedura prawna, okreœlaj¹ca tok prac konwentu generalnego zawiera istotn¹ zmianê. Dotyczy
ona powo³ania komisji konwentowej przygotowawczej w odpowiednim czasie przed
zwo³aniem tego gremium, w celu fachowego i odpowiedzialnego przygotowania samych obrad oraz merytorycznego zapoznania siê delegatów z przed³o¿onymi postulatami prowincji Zgromadzenia Misji i poszczególnych konfratrów162 . Zachowano
tak¿e wymóg, dotycz¹cy mo¿liwoœci dokonania zmiany norm prawa konstytucyjnego163 .
Analiza szczegó³owych regu³ Rêkopisu Sarzana, odnosz¹cych siê do instytucji konwentu generalnego w Zgromadzeniu Misji, pomog³a dostrzec rozwój norm,
kszta³tuj¹cych prawo w³asne wincentyñskiego instytutu w tym zakresie. Pierwotne
regu³y i zamierzenia prawodawcy zosta³y podjête i uszczegó³owione w póŸniejszym prawie konstytucyjnym, co zapewni³o Zgromadzeniu trwa³oœæ powy¿szych
instytucji, wymownie oddzia³uj¹cych na wiern¹ realizacjê apostolskiego zamys³u
Wincentego à Paulo przez wszystkich cz³onków instytutu164 .

3. Konwent Prowincjalny w prawie w³asnym instytutu
W Zgromadzeniu Misji instytucja prawna konwentu prowincjalnego od samego
pocz¹tku spe³nia³a s³u¿ebn¹ rolê wobec konwentów generalnych, obraduj¹cych jako
zwyczajne lub nadzwyczajne zgromadzenia przedstawicieli instytutu, zwo³ywanych
z racji wyboru najwy¿szego prze³o¿onego instytutu wincentyñskiego b¹dŸ z racji
rozpatrywania spraw istotnych dla ca³ej wspólnoty misjonarskiej, do czego koniecznie
obligowa³y normy szczegó³owe prawa w³asnego165 . Poni¿sza analiza regu³ szczegó³owych dotycz¹cych konwentu prowincjalnego oraz prezentacja aktualnego prawa w³asnego wincentyñskiego instytutu, stanowi¹cego ramy kanoniczne dla tej
instytucji, pozwoli zbadaæ, na ile pierwsza inspiracja prawodawcy praktycznie ewoluowa³a w ¿yciu wspólnoty misjonarskiej.
Prawodawca, ju¿ w pierwszym punkcie regu³ szczegó³owych o zgromadzeniu
prowincjalnym, podj¹³ decyzjê, ¿e konwent prowincjalny nale¿y zwo³ywaæ w sze161

Por. KZM, 137.3. Prawo powszechne obliguje, aby konwent generalny faktycznie reprezentowa³
ca³y instytut i sta³ siê prawdziwym znakiem jego jednoœci w mi³oœci, strzeg¹cym dziedzictwa wincentyñskiego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego. Por. KPK, KAN. 578, 631 § 1.

162

Prace komisji szczegó³owo okreœlaj¹ statutowe normy w³asne instytutu. Por. SZM, 88 § 1-3. Prawo
powszechne ka¿demu cz³onkowi wspólnoty gwarantuje mo¿liwoœæ przes³ania do konwentu generalnego, a wiêc i komisji przygotowuj¹cej jego obrady, swoich uwag, sugestii i postulatów. Por. KPK,
KAN. 631 § 3.

163

Konwent mo¿e zwróciæ siê do Stolicy Apostolskiej o dokonanie zmian w konstytucjach przez ni¹
zatwierdzonych, dopiero po uzyskaniu wiêkszoœci dwóch trzecich g³osów akceptuj¹cych ten postulat. Por. KZM, 137.4.

164

Por. KPK,

165

Por. DE CONGREGATIONE PROVINCIALI, w: RS, s.110-112; Por. KiRZM, 92 § 1; Por. KZM, 143.3-4.

KAN.

631 § 1.
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œciu przypadkach. Pierwsz¹ okolicznoœæ stanowi³y czynnoœci zwi¹zane z wyborem prze³o¿onego generalnego po œmierci jego poprzednika. Nastêpnie gremium
prowincjalne mog³o obradowaæ, gdyby zdarzy³o siê, ¿e genera³a nale¿a³o pozbawiæ
najwy¿szego urzêdu w instytucie lub jeœliby na wniosek asystentów i wizytatorów
prze³o¿ony generalny zwo³a³ zgromadzenie generalne przedstawicieli ca³ego Zgromadzenia Misji. Czwarty przypadek zaistnia³by wówczas, gdyby sam prze³o¿ony
generalny, wspólnie z prokuratorami lub przedstawicielami prowincji166 , którzy spotykaj¹ siê z nim regularnie co trzy lata, uzna³, ¿e zaistnia³y okolicznoœci, aby koniecznie zwo³aæ konwent generalny. Kolejn¹ okolicznoœæ stanowi³a potrzeba wybrania delegatów prowincji na sygnalizowane wy¿ej okresowe spotkanie z prze³o¿onym generalnym, a wiêc prokuratorów i przedstawicieli wspólnoty prowincjalnej.
Prawodawca, przyznaj¹c tak¿e prze³o¿onemu generalnemu inicjatywê zwo³ania
konwentu generalnego, wskaza³, i¿ w takich okolicznoœciach nale¿a³o wczeœniej
odbyæ konwent prowincjalny167 . Decyzja prawodawcy, uprawniaj¹ca do kanonicznego zwo³ania konwentu prowincjalnego, obejmowa³a praktycznie wszystkie okolicznoœci, jakie mog³y siê zdarzyæ w ¿yciu ówczesnej wspólnoty instytutu, co ju¿
zosta³o znacz¹co podniesione w tej czêœci regu³ szczegó³owych Rêkopisu Sarzana. Wspomniane regu³y wprost odnosi³y siê do prze³o¿onego generalnego, szczególnie posiadanych przez niego kompetencji w zakresie sprawowania w³adzy w
ca³ym Zgromadzeniu, jak równie¿ sytuacji kiedy czasowo musia³ poddaæ siê lub
przyj¹æ konieczne ograniczenia w pe³nieniu swojej pos³ugi w wincentyñskim instytucie168 . PóŸniejsze prawo w³asne konstytucyjne w sposób wy³¹cznie ogólny okreœli³o okolicznoœci zwo³ania konwentu prowincjalnego, a mianowicie wówczas, kiedy
zachodzi³a potrzeba wyboru delegatów na konwent generalny, który zosta³ prawnie
zwo³any z jakiejkolwiek przyczyny169 . Obraduj¹ce gremium konwentu prowincjalnego mog³o równie¿ rozpatrywaæ postulaty, jakie w imieniu wszystkich wspólnot podstawowych, a wiêc domów Zgromadzenia Misji, mia³y zostaæ przedstawione delegatom konwentu generalnego lub prze³o¿onemu generalnemu170 . Natomiast najnowsze prawo konstytucyjne, podaj¹c okolicznoœci zwo³ywania konwentu prowin166

Dok³adniej instytucja konwokacji zostanie omówiona w nastêpnym paragrafie. •ród³em regu³ i
zaleceñ szczegó³owych jest te¿ Rêkopis Sarzana. Por. DE TRIENNALI CONGREGATIONE seu Convocatione,
s.112-114.

167

„1. Sex in casibus agendae sunt Congregationes Provinciales. 1 – ad electionem Generalis in
locum demortui, 2 – si unquam occurret (quod Deus avertat) Generalem esse deponendum. 3 – si
iudicio Assistentium et Visitatorum Superior Generalis cogeret Congregationem generalem; 4 – si
Generalis una cum Procuratoribus seu deputatis, qui tertio quoque anno ex praescripto articulo de
Triennali Congregatione ad Generalem convenire debent, Congregationem generalem cogendam esse iudicaverint; 5 – ad eligendos tertio quoque anno huiusmodi procuratores seu deputatos,
6 – si ipse per se generalis ad aliqua magni momenti negotia generalem Congregationem convocaret”. DE CONGREGATIONE PROVINCIALI, s.110-111.

168

Por. RSG, s.47-52.

169

Por. KiRZM, 92 § 1.

170

Por. TAM¯E, 92 § 2.
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cjalnego, wskaza³o na istotne zadania tej instytucji prawnej171 , która faktycznie jest
zgromadzeniem cz³onków wspólnoty misjonarskiej, reprezentuj¹cych w charakterze delegatów ca³¹ prowincjê172 .
Pocz¹tkowo przepisy o konwencie prowincjalnym, zgodnie z wol¹ prawodawcy i ówczesnymi mo¿liwoœciami technicznymi, obowi¹zywa³y tylko w prowincjach
europejskich, z czego wszyscy powinni wtedy zdawaæ sobie sprawê. Konfratrzy
przebywaj¹cy na misjach poza Europ¹ nie mieli mo¿liwoœci, aby uczestniczyæ w
zebraniu generalnym wybieraj¹cym prze³o¿onego generalnego, jak równie¿ prawodawca nie zobowi¹zywa³ prokuratorów i przedstawicieli tych jednostek instytutu do
regularnych spotkañ z najwy¿szym prze³o¿onym173 . Wynika z tego, ¿e jednostki
administracyjne misjonarskiego instytutu, dzia³aj¹ce poza Europ¹, nie mia³y wówczas prawnego obowi¹zku organizowania konwentu prowincjalnego, a o sprawach
dla nich istotnych bezpoœrednio decyzjê podejmowali kanonicznie ustanowieni prze³o¿eni, pozostaj¹cy w sta³ej i œcis³ej ³¹cznoœci z prze³o¿onym generalnym174 . Historycznie intensywny rozwój Zgromadzenia Misji wymóg³ uaktualnienie rozwi¹zañ
prawnych w tej materii, bowiem na terenach pozaeuropejskich pracowa³o coraz
wiêcej konfratrów instytutu, których nie mo¿na by³o pozbawiæ wspó³tworzenia prawnych instytucji i korzystania z kanonicznych uprawnieñ. Znacz¹ce ukoronowanie
tych rozwi¹zañ stanowi¹ normy prawa konstytucyjnego Zgromadzenia Misji, dotycz¹ce ustanowienia prowincji i wiceprowincji autonomicznych oraz filialnych, jak
równie¿ przyznanie tym jednostkom stosownych kanonicznych uprawnieñ175 . Aktualna struktura prawna instytutu zapewnia wszystkim konfratrom korzystanie z
przys³uguj¹cych im praw. Ka¿dy z nich nale¿y do okreœlonej wspólnoty prowincjalnej, domu lub zespo³u ustanowionego na wzór domu i zamieszkuje w kanonicznie
wskazanym miejscu176 , korzystaj¹c z praw, przywilejów i ³ask duchowych przyzna171

Prawodawca w przedstawionych zadaniach zawar³ tak¿e kanoniczne uprawnienia konwentu prowincjalnego. Dlatego gremium konwentowe mo¿e ustanawiaæ normy dla dobra wspólnego prowincji,
zgodnie z prawem powszechnym i w³asnym instytutu, które obowi¹zuj¹ dopiero po zatwierdzeniu
przez prze³o¿onego generalnego, za zgod¹ jego rady. Konwent jest postrzegany jako organ doradczy prze³o¿onego prowincji i mo¿e rozpatrywaæ sprawy, przyczyniaj¹c siê do dobra wspólnoty oraz
postulaty, które w imieniu prowincji maj¹ byæ przedstawione konwentowi generalnemu b¹dŸ prze³o¿onemu Zgromadzenia Misji. Konwent prowincjalny mo¿e równie¿ wybieraæ delegatów na konwent generalny oraz ustanawiaæ przepisy dotycz¹ce konwentów domowych, zgodnie ze wskazaniami prawa powszechnego i w³asnego. Por. KZM, 143.1-5.

172

Por. TAM¯E, 143.

173

„Haec vero omnia in solis Europae Provinciis locum habere intellegenda sunt. Nam extra Europam
neque more aliarum ad electionem Generalis convenire possunt neque tertio quoque anno Procuratores mittere tenentur”. DE CONGREGATIONE PROVINCIALI, s.111.

174

Por. RSG, s.47; Por. KiRZM, 13-19.

175

Prawodawca okreœli³, i¿ wiceprowincja powinna siê sk³adaæ przynajmniej z trzech domów kanonicznie erygowanych. Jeœli ma statut jednostki autonomicznej, to wówczas zale¿y bezpoœrednio i wprost
od w³adzy prze³o¿onego generalnego i cieszy siê stosownymi uprawnieniami. Natomiast wiceprowincja filialna w ca³oœci zale¿y od macierzystej prowincji, a jej prze³o¿ony od wizytatora prowincji.
Por. TAM¯E, 14 § 2 – 15.1-2.

176

Por. KZM, 21 § 1, 65 – 67 § 1-2; Por. SZM, 34; Por. KPK, KAN. 608, 665 § 1; Por. P. V. PINTO,
Exclaustratio et absentia a domo des religieuses, w: Studia Canonica 11(1977), s.391-393; Por. E.
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nych Zgromadzeniu Misji, jak równie¿ podejmuj¹c siê realizacji uprawnieñ i zobowi¹zañ wynikaj¹cych z aktualnego prawa w³asnego, a wiêc konstytucji, statutów i
norm danej prowincji177 . Prawo g³osu czynnego i biernego pozwala konfratrom inkorporowanym do Zgromadzenia stosownie uczestniczyæ w przygotowaniu oraz w
prawnych dzia³aniach konwentu prowincji178 .
W kolejnych regu³ach szczegó³owych dotycz¹cych zgromadzenia prowincjalnego, prawodawca obligatoryjnie wskaza³ na osobê odpowiedzialn¹ za zwo³anie
konwentu prowincji, jak równie¿ ustali³ gremium uczestników, posiadaj¹cych prawo
g³osu w tym zgromadzeniu delegatów. Z regu³ wynika³o, ¿e o zwo³aniu zgromadzenia prowincjalnego od samego pocz¹tku decydowa³ wizytator jako prze³o¿ony prowincji. Natomiast prawo uczestniczenia w konwencie i posiadania g³osu prawodawca przyznawa³ temu¿ wizytatorowi, wszystkim prze³o¿onym wspólnot podstawowych z terenu prowincji oraz kap³anom jako przedstawicielom poszczególnych domów. Prawodawca postawi³ jednak konkretne wymogi kanoniczne przed kandydatami, którzy mieli pe³niæ funkcjê delegata wspólnot podstawowych. Ka¿dy dom posiada³ prawo wyboru jednego delegata, który powinien przynajmniej od szeœciu lat
byæ ju¿ ostatecznie inkorporowanym do wspólnoty Zgromadzenia, a wiêc po z³o¿eniu czterech œlubów ¿yæ przez ten okres w stowarzyszeniu ¿ycia apostolskiego.
Delegata na konwent prowincjalny powinni wybraæ kap³ani tworz¹cy wspólnotê danego domu, inkorporowani do misjonarskiego instytutu, obowi¹zkowo wiêkszoœci¹
g³osów 179 . PóŸniejsze prawo konstytucyjne dok³adnie powtórzy³o pierwotne ustalenia prawodawcze w tym zakresie. Konstytucje z 1954 roku uszczegó³owi³y, i¿ wizytator, posiadaj¹cy prawo zwo³ania konwentu prowincjalnego, powinien równie¿ wyznaczyæ dzieñ i dom Zgromadzenia, w którym obrady delegatów mia³yby siê odbyæ, oraz ¿e prze³o¿onemu prowincji przys³ugiwa³o prawo przewodniczenia i kierowania konwentem, jak równie¿ zapewnienie prawnego porz¹dku obrad, zgodnie z
prawem w³asnym instytutu wincentyñskiego180 . W podobny sposób okreœlono sk³ad
GAMBARI, ¯ycie zakonne po Soborze Watykañskim II, s.479-483; Por. J. KA£OWSKI, ¯ycie braterskie we
wspólnocie, s.191-195.
177

Por. KZM, 59 § 1-2; Por. SZM, 29 § 1.

178

Por. KZM, 60. G³os bierny posiada konfrater po trzech latach od inkorporacji do instytutu, ma
ukoñczone 25 lat, spe³nia równie¿ inne warunki okreœlone przez prawo Koœcio³a, dotycz¹ce przyjmowanych urzêdów i obowi¹zków. Dlatego cz³onkowie wincentyñskiego instytutu podlegaj¹ równie¿ przepisom kanonów odnosz¹cych siê do wszystkich duchownych. Por. KPK, KAN. 273 – 289; Por.
KZM, 61 – 62; Por. W. W ENZ, Kodeksowe wspólne prawa i obowi¹zki duchownych w Koœciele
katolickim, w: Wroc³awski Przegl¹d Teologiczny, 8(2000) nr 1, s.199-217.

179

„2. Eam convocare pertinet ad Visitatorem. 3. In ea intererunt et Ius suffragii habebunt Visitator,
omnes superiores domorum Provinciae et praeterea ex singulis domibus unus sacerdos qui post
quatuor vota Congregationis emissa sexennium ut minimum in dicta Congregatione exegerit
pluribus suffragiis electus a sacerdotibus singularum Domorum, qui dicta quatuor vota emiserint”. DE
CONGREGATIONE PROVINCIALI, s.111.

180

Szczegó³owe rozwi¹zania deklarowa³y statuty i dekrety wydane przez Zgromadzenia Misji. Por.
KiRZM, 93 § 1-2.
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personalny uczestników konwentu prowincjalnego, do³¹czaj¹c do pierwotnej regu³y
obowi¹zek uczestniczenia w tym gremium ekonoma prowincjalnego. Natomiast kap³ana, delegata domu wybierali cz³onkowie wspólnoty w ramach obrad konwentu domowego, a wiêc ci konfratrzy, którzy posiadali prawo g³osu czynnego181 . W przypadku
niezdolnoœci superiora do uczestniczenia z urzêdu w konwencie prowincjalnym móg³
go zast¹piæ prawnie mianowany asystent domu, który powinien jednak byæ kap³anem
¿yj¹cym w instytucie przynajmniej szeœæ lat po definitywnej inkorporacji. To wymaganie jest identyczne, jak w pierwotnej regule szczegó³owej, dotycz¹cej zdatnoœci prawnej wybieranych delegatów, wiernie powtarzane w ogólnych normach konstytucyjnych
dotycz¹cych g³osu czynnego i biernego uczestników zgromadzeñ konwentowych182 .
W zwi¹zku z decyzj¹ o tworzeniu wiceprowincji filialnych nale¿y wskazaæ, ¿e w konwencie prowincjalnym z urzêdu uczestniczy³ wicewizytator i dwóch delegatów, jako
przedstawiciele administracyjnej cz¹stki instytutu, wchodz¹cej w sk³ad prowincji macierzystej183 . Aktualne prawo konstytucyjne Zgromadzenia Misji zachowa³o dok³adnie
w tym wzglêdzie uprawnienia wizytatora, któremu jako prze³o¿onemu wy¿szemu przys³uguje prawo zwo³ywania konwentu prowincjalnego i przewodniczenia nim, a za zgod¹ wszystkich uczestników prawo zamkniêcia obrad i promulgowania norm184 . Prawodawca zleci³ tak¿e wizytatorowi, aby po wys³uchaniu zdania swojej rady, okreœli³ dzieñ
i miejsce, w którym konwent prowincjalny powinien siê odbyæ185 . Obowi¹zuj¹ce prawo
w³asne instytutu okreœli³o tak¿e okolicznoœci powo³ywania gremium konwentu prowincjalnego, zachowuj¹c tradycyjny podzia³ na cz³onków z urzêdu i wyboru186 , zapewniaj¹c w tym zakresie mo¿liwoœæ podjêcia niezale¿nej, a wiêc innej decyzji przez normy
szczegó³owe autonomicznie dzia³aj¹cych prowincji instytutu187 . W przypadku kiedy
prowincje zaakceptuj¹ normy ogólne, dotycz¹ce wyboru delegatów konwentu prowincji prawodawca postulowa³, aby w zgromadzeniu prowincjalnym istotnie zachowaæ
wzglêdn¹ równowagê iloœciow¹ miêdzy liczb¹ kandydatów z urzêdu i z wyboru, preferuj¹c udzia³ dodatkowych delegatów wy³¹cznie z tej drugiej grupy188 . Cz³onkowie Pro181

Por. TAM¯E, 94 § 1.

182

Por. KiRZM, 94 § 2; Por. TAM¯E, 60 § 1-2.

183

Por. TAM¯E, 94 § 3.

184

Por. KZM, 145.

185

Por. SZM, 92.

186

Prawodawca w normach konstytucyjnych postanowi³, ¿e w konwencie prowincjalnym uczestniczy z
urzêdu wizytator, radcy prowincji, ekonom i superiorzy prawnie erygowanych domów, natomiast z
wybory delegaci, powo³ani zgodnie z prawem w³asnym instytutu. Por. KZM, 146.1-2; Por. NPPZM
(1995), 143.1-2.

187

Por. KZM, 23, 146.

188

„W konwencie prowincjalnym uczestniczy tylu delegatów wybranych spoœród ca³ego kolegium prowincjalnego, sk³adaj¹cego siê ze wszystkich cz³onków posiadaj¹cych w prowincji prawo g³osu biernego, ilu jest delegatów, bior¹cych udzia³ z urzêdu, dodaj¹c po jednym delegacie na ka¿dych
dwudziestu piêciu cz³onków maj¹cych prawo g³osu czynnego oraz jednego delegata na pozosta³¹
czêœæ”. SZM, 94.
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wincji Polskiej Zgromadzenia Misji podjêli decyzjê o innym sposobie powo³ywania
delegatów na konwent prowincjalny, szanuj¹c podzia³ na delegatów z urzêdu i z wyboru. Tylko szeœciu konfratrów mo¿e otrzymaæ mandat z urzêdu, a wiêc wizytator, radcy
prowincji i ekonom prowincji. Natomiast pozosta³ych delegatów najpierw wybieraj¹
wspólnoty domowe po jednym przedstawicielu, a nastêpnie z pozosta³ych cz³onków
prowincji ka¿dy konfrater ma prawo wskazaæ tak¹ sam¹ liczbê osób, otrzymuj¹cych
nominacjê z mandatu prowincji189 . W misjonarskich domach uczestnicz¹ w wyborach
wszyscy konfratrzy posiadaj¹cy prawo g³osu czynnego, natomiast wybranymi mog¹
byæ wy³¹cznie osoby, posiadaj¹ce prawo g³osu biernego, które w pierwszym lub drugim g³osowaniu otrzyma³y bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ g³osów. Natomiast w trzecim g³osowaniu wystarcza³a wiêkszoœæ wzglêdna, bowiem wspólnota mog³a wtedy wybieraæ
tylko z dwóch konfratrów, którzy poprzednio otrzymali najwiêcej g³osów. W przypadku
równej liczby g³osów - zwyczajem instytutu - delegatem zostawa³ ten, kto by³ starszy
powo³aniem, a nastêpnie wiekiem. Delegatami i ich zastêpcami wybranymi przez prowincjê mogli zostaæ ci, którzy, posiadaj¹c prawo g³osu biernego, otrzymali najwiêcej
punktów, a w razie równej liczby nale¿a³o zachowaæ starszeñstwo powo³ania, a nastêpnie wieku. Prawodawca zaleci³, aby wybory w domach Zgromadzenia Misji poprzedza³y termin wyboru na listê prowincjaln¹. Zarówno delegaci z urzêdu, wybrani
przez wspólnoty domowe i z listy ca³ej prowincji stawali siê kanonicznie reprezentantami ca³ej prowincji Zgromadzenia190 .
Kolejne regu³y szczegó³owe, okreœlaj¹ce kompetencje zgromadzenia prowincjalnego, prawodawca poœwiêci³ procedurze kanonicznego wyboru delegatów na
konwent generalny Zgromadzenia Misji, a w nastêpnej kolejnoœci zaprezentowa³
istotne wymagania, dotycz¹ce wyboru przedstawicieli prowincji, udaj¹cych siê na
konwokacjê z prze³o¿onym generalnym. W pierwszym przypadku prawodawca
wymaga³, aby by³o trzech delegatów prowincji na konwent generalny, a mianowicie
wizytator i dwóch kap³anów wybranych spoœród konfratrów, którzy ¿yli ju¿ w instytucie przez okres szeœciu lat od z³o¿enia œlubów œwiêtych. Natomiast w drugim
przypadku, gdy chodzi³o o wybór prokuratorów, udaj¹cych siê co trzy lata na spotkanie z prze³o¿onym generalnym, zgromadzenie prowincjalne mog³o wybraæ tylko
jednego kap³ana konfratra, który ¿y³ w instytucie po z³o¿eniu czterech œlubów równie¿ co najmniej przez szeœæ lat. Prawodawca wyraŸnie zastrzeg³, i¿ gremium konwentowe nie mog³o wybraæ jako prokuratora wizytatora, a wiêc prze³o¿onego swojej
prowincji191 . PóŸniejsze prawo konstytucyjne nie zmieni³o równie¿ wymogu praw189

Por. NPPZM (1995), 143.1-2.

190

Por. NPPZM, 143.3-4.

191

„Si agitur de mittendis ad Congregationem generalem, duo sacerdotes, qui post vota emissa
sexennium in Congregatione exegerint, eligendi sunt comitaturi Visitatorem. Si vero agitur de
electione Pracuratorum, qui tertio quoque anno ad Generalem mittuntur, eligendus est unus
sacerdos, qui post quatuor vota emisse sexennium in Congregatione vixerit. Caeterum Visitator in
procuratorem eligi non poterit”. DE CONGREGATIONE PROVINCIALI, s.111-112.
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nego, odnosz¹cego siê do wyboru delegatów na konwent generalny. Dlatego gremium konwentu prowincjalnego wybiera³o dwóch delegatów i ich zastêpców, korzystaj¹c z porz¹dku kanonicznego, obowi¹zuj¹cego przy wyborze asystentów generalnych192 . St¹d w wyznaczonym przez wizytatora dniu i godzinie obrad konwentu
delegaci zgromadzeni w stosownym miejscu, powinni wezwaæ pomocy Ducha Œwiêtego i oddaæ siê trwaj¹cemu przez kwadrans rozmyœlaniu, a nastêpnie przyst¹piæ w
odrêbnych g³osowaniach do wyboru dwóch delegatów i ich zastêpców. Kandydaci
zostali wybrani wtedy, kiedy w pierwszym lub drugim g³osowaniu otrzymali bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ g³osów. Natomiast w trzecim podejœciu wystarczy³o, gdy kandydat zwyciê¿y³ wzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów. W razie otrzymania równej iloœci
g³osów wybierano kandydata starszego powo³aniem lub wiekiem193 . Prawodawca,
okreœlaj¹c wymogi zdatnoœci kandydata jako delegata prowincji na konwent generalny, uzupe³ni³ wymogi pierwszych regu³ szczegó³owych. Konwent prowincjalny
móg³ zatem wybraæ kap³ana, który prze¿y³ w instytucie przynajmniej szeœæ lat od
z³o¿enia œlubów i ukoñczy³ pe³ne studia teologiczne194 , a ponadto posiada³ wyj¹tkow¹ teoretyczn¹ i praktyczn¹ znajomoœæ charyzmatu wincentyñskiego, pragnienie i
zapa³ rozwijania to¿samoœci misjonarskiej, wiernie zachowywa³ fundamentalne prawo w³asne instytutu, jak równie¿ odznacza³ siê roztropnoœci¹ w wydawaniu s¹dów
i podejmowaniu dzia³añ195 . Wizytator nadzorowa³ procedurê wyborcz¹ delegatów i
on og³asza³ wybranych przedstawicieli prowincji jako uczestników konwentu generalnego196 . Najnowsze prawo konstytucyjne Zgromadzenia Misji w kwestii wyboru
delegatów stwierdza tylko, ¿e konwent prowincjalny, jeœli zachodzi taka potrzeba,
dokonuje wyboru delegatów na konwent generalny197 . Zosta³a zachowana procedura wyborcza, dlatego gremium konwentu prowincjalnego wybiera delegatów i ich
zastêpców w odrêbnych g³osowaniach bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Jeœli pierwsze lub drugie g³osowanie nie przynios³o rezultatu, to wówczas w trzecim podejœciu
wybranym zostaje ten konfrater, który otrzyma³ wzglêdn¹ wiêkszoœæ g³osów, a w
przypadku równoœci ten, kto jest starszy powo³aniem lub wiekiem198 .
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje pierwotne wskazanie prawodawcy, aby z racji
konwentu prowincjalnego i dokonywania wyboru delegatów na konwent generalny,
zebrani przedstawiciele prowincji podjêli dyskusjê nad sprawami, jakie trzeba by³o
koniecznie przedstawiæ w imieniu prowincji na zgromadzeniu generalnym lub osobiœcie prze³o¿onemu generalnemu instytutu. Prawodawca zastrzeg³ jednak, ¿e cz³on192

Por. TAM¯E, 83 § 1-3.

193

Por. TAM¯E, 97.

194

Prawodawca okreœli³ te warunki jako istotne dla wa¿noœci wyboru. Por. TAM¯E, 98.1.

195

Por. TAM¯E, 98.2-5.

196

Por. TAM¯E, 99.

197

Por. KZM, 143.4.

198

Por. SZM, 99.
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kowie konwentu prowincjalnego powinni sobie zdawaæ sprawê z tego, i¿ nie mog¹
dowolnie dyskutowaæ i interpretowaæ tego, co zosta³o okreœlone jako podstawowe
zasady Zgromadzenia Misji, nawet z zamiarem przedstawienia tego zgromadzeniu
generalnemu jako porady czy zwyk³ej propozycji zmian. Nikt z cz³onków Zgromadzenia nie powinien podwa¿aæ fundamentów, na których spoczywa³ instytut misjonarski, dlatego wy³¹cznie nale¿a³o dyskutowaæ o pozosta³ych sprawach, które w
przekonaniu gremium prowincjalnego mog³y dobrze s³u¿yæ utrwalaniu i rozwijaniu
fundamentów i Ÿróde³ to¿samoœci Zgromadzenia. Natomiast jeœli konwent podejmowa³ sprawê delegowania prokuratorów na konwokacjê z prze³o¿onym generalnym, wówczas móg³ podj¹æ dyskusjê i decyzjê w trzech sprawach, a mianowicie: 1
– czy nale¿a³o zwo³aæ konwent generalny; 2 – jakie s¹ wewnêtrzne problemy prowincji, których nie mo¿na prawnie rozwi¹zaæ z tej racji, ¿e wymagaj¹ decyzji i
orzeczenia prze³o¿onego generalnego; 3 – wybór prokuratora, który mia³ zaprezentowaæ genera³owi opiniê prowincji zarówno w kwestii zwo³ania konwentu generalnego, jak i odnoœnie problemów w³asnych prowincji199 . Konstytucyjne prawo w³asne
Zgromadzenia integralnie traktuje sprawê wyboru delegatów na konwent generalny
oraz dyskusjê i omawianie spraw, które prowincja pragnê³aby przedstawiæ na konwencie generalnym lub prze³o¿onemu generalnemu. St¹d prawodawca postulowa³,
aby gremium prowincjalne nie tylko podjê³o dyskusjê, lecz tak¿e zatwierdzi³o propozycje, które powinny zostaæ przed³o¿one reprezentantom ca³ego Zgromadzenia
Misji200 . Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, i¿ prawo konstytucyjne, wzoruj¹c siê na pierwszych
regu³ach zgromadzenia generalnego201 , przyjê³o równie¿ dla konwentu prowincjalnego wymóg powo³ania na samym pocz¹tku obrad sekretarza konwentu oraz asystenta konwentu. Zadaniem pierwszego by³o sporz¹dzanie akt konwentowych, które na zakoñczenie obrad powinny zostaæ odczytane publicznie i opatrzone podpisami wszystkich uczestnicz¹cych oraz sekretarza, natomiast asystent mia³ bacznie czuwaæ nad zachowaniem procedury prawnej w czasie sesji konwentowych202 .
Prawo konstytucyjne z 1954 roku poda³o tylko normê ogóln¹, tycz¹c¹ czêstotliwoœci zwo³ania obrad konwentu prowincjalnego, a mianowicie wówczas, ilekroæ za-

199

„Post electionem mittendorum agendum est de rebus, quae vel Congregationi generali vel generali Praeposito nomine Provinciae proponenda sunt. Intelligat autem Congregatio Provincialis ne
consultationis quidem praetextu atque adeo ut Congregationi generali proponatur de substantialitus instituti nostri agere sibi integrum esse, sed iis positis quasi fundamentis de caeteris quae iis
conservandis ac promovendis consentanea videbuntur. Quando autem agetur de mittendis procuratoribus tria agitabuntur et decernentur. 1 – utrum conventum generalem fieri expediat, 2 –
quaenam sint Provinciae negotia quae, quoniam de his nihil statuere potest, Prepositi Generalis
conclusionem desiderant. 3 – De Procuratoris electione, qui Provinciae sententiam tum de primo
puncto tum etiam de eius negotiis Superiori Generali deferat”. DE CONGREGATIONE PROVINCIALI, s.112.

200

Por. KiRZM, 96 § 1.

201

Por. DE CONGREGATIONE GENERALI, s.103-104.

202

Wybór sekretarza i asystenta odbywa³ siê wiêkszoœci¹ g³osów. Por. KiRZM, 95 § 1-2.
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chodziæ bêdzie potrzeba wyboru delegatów na konwent generalny203 . We wczeœniejszej jednak praktyce instytutu obrady konwentu prowincjalnego by³y uzale¿nione od zwo³ania konwentu generalnego, a tak¿e od regularnie odbywaj¹cych siê
konwokacji prokuratorów prowincji i przedstawicieli z prze³o¿onym generalnym. Tak
wiêc wspomniane gremia obradowa³y nawet co trzy lata204 . Prawo w³asne konstytucyjne i statutowe instytutu, promulgowane po najnowszym kodeksie Jana Paw³a II
przyjê³o jednolicie, i¿ w ci¹gu ka¿dego szeœciolecia powinny siê odbyæ dwa konwenty prowincjalne205 . Obrady jednego z tych spotkañ powinny mieæ miejsce jeszcze przed zapowiedzianym konwentem generalnym. Prawodawca dodatkowo uprawni³ prze³o¿onego prowincji, aby ten po uzyskaniu zgody swej rady i wys³uchaniu
zdania superiorów domów, móg³ doprowadziæ do zwo³ania nadzwyczajnego konwentu prowincjalnego206 , a prowincja jako samodzielna cz¹stka Zgromadzenia do
wypracowania w³asnego sposobu reprezentacji na konwencie lokalnym. Prze³o¿ony generalny zachowa³ jednak dla siebie mo¿liwoœæ zatwierdzenia przyjêtych w
³onie danej prowincji rozwi¹zañ207 . Jednak¿e ka¿da prowincja, maj¹c na uwadze
specyfikê swego pos³ugiwania, przyjê³a obowi¹zek wypracowania na konwencie
w³asnych norm proceduralnych czyli dyrektorium, które nie mog³o byæ jednak przeciwne prawu powszechnemu i w³asnemu Zgromadzenia Misji208 .
Instytucja konwentu prowincjalnego, której pierwsze prawne ramy zosta³y nakreœlone przez regu³y szczegó³owe z Rêkopisu Sarzana, okaza³a siê kanonicznie
s³usznym rozwi¹zaniem. Przez wieki prób i doœwiadczeñ prawodawca udoskonali³
normy szczegó³owe okreœlaj¹ce dok³adnie procedurê jej dzia³ania, zakres uprawnieñ i mo¿liwoœci realizowania przez cz³onków instytutu ustalonych prawnych rozwi¹zañ, które inspirowa³y do ró¿nych form kolegialnej wspó³odpowiedzialnoœci za
Zgromadzenie. Pierwotne regu³y szczegó³owe zosta³y prawie w ca³oœci przejête
przez kszta³tuj¹ce siê konstytucyjne prawo w³asne Zgromadzenia Misji, jak równie¿ prawo statutowe i normy poszczególnych prowincji. Analiza regu³ szczegó³owych ukaza³a, ¿e zamys³ Wincentego à Paulo, odnosz¹cy siê do instytucji konwentu prowincjalnego, opiera³ siê nie tylko na wierze i ufnoœci wobec Boga. Jego
istotnym Ÿród³em by³a dobra formacja prawna i kanoniczna tego prawodawcy, jak
równie¿ praktyczna umiejêtnoœæ wypracowania ram prawnych do odpowiedzialne203

Por. TAM¯E, 92 § 1.

204

Por. DE TRIENNALI CONGREGATIONE seu Convocatione, s.112-114.

205

W Polskiej Prowincji przyjêto zasadê, i¿ konwent prowincjalny zbiera siê co trzy lata. Gremium
konwentowe zajmuje siê wyborem wizytatora, radców prowincji, w razie potrzeby delegatów na
konwent generalny i sprawami bie¿¹cymi prowincji. Por. NPPZM (1995), 137 – 143. Procedurê
wyborcz¹ nadzoruje komisja wyborcza mianowana przez wizytatora. Por. TAM¯E, 143.4.

206

Por. KZM, 144 § 1-2.

207

Por. SZM, 97.

208

Por. TAM¯E, 98.
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go dzia³ania erygowanej instytucji kanonicznej, obiektywnie i twórczo anga¿uj¹cej
– tak¿e obecnie – wszystkich cz³onków danej prowincji209 .

4. Instytucja konwentu domowego
Regu³y szczegó³owe z Rêkopisu Sarzana, zw³aszcza w czêœci o wincentyñskim modelu sprawowania w³adzy w Zgromadzeniu Misji, wprost nic nie wspominaj¹ o istnieniu prawnej instytucji konwentu domowego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e prawo
w³asne nowego instytutu dopiero siê kszta³towa³o i zadania postawione póŸniej
przed tym gremium by³y realizowane w zakresie urzêdu pos³uguj¹cego superiora
domu. Ju¿ wtedy prawodawca postrzega³ prze³o¿onego domu jako dynamicznego
animatora ¿ycia wspólnotowego i dobrego organizatora sta³ych oraz codziennych
zajêæ misjonarzy, posiadaj¹cego osobist¹ zdolnoœæ do kierowania osobami duchownymi. Od niego wymagano, aby domownicy oddawali siê konkretnemu pos³ugiwaniu, odpowiedzialnie realizuj¹c w ten sposób charyzmat nowego stowarzyszenia,
zachowuj¹c przy tym zdrowie i permanentn¹ zdolnoœæ do pracy na rzecz ubogich210 .
W zamyœle prawodawcy powinien byæ liderem w wiernym zachowywaniu regu³ i
konstytucji oraz innych obowi¹zuj¹cych w Zgromadzeniu przepisów, buduj¹c z cz³onkami swego domu bratersk¹ wspólnotê, podejmuj¹c z konfratrami twórczy dialog,
zachêcaj¹c do postawy odpowiedzialnoœci za dom i wszystkie dzie³a apostolskie
realizowane w instytucie wincentyñskim211 . W tê troskê superiora zosta³y wpisane
czêste spotkania wspólnoty, poœwiêcone wzmacnianiu trwa³oœci istotnej cz¹stki
Zgromadzenia, jak¹ stanowi³ dom instytutu, integruj¹c konfratrów z ca³ym stowarzyszeniem ¿ycia apostolskiego. Harmonijna wspó³praca z urzêdnikami wspólnoty
domowej, wspomaganie i koordynacja ich zadañ, dynamiczne w³¹czanie siê superiora w dzia³ania prowincji by³o znakiem odpowiedzialnoœci za jednoœæ domu, pobudza³o konfratrów do wiêkszej wzajemnej ufnoœci i wspólnotowego dzia³ania. Takie
dzia³anie nale¿y oceniæ jako najistotniejsze przygotowanie wspólnoty do wypracowania odpowiedzialnych decyzji w gremium ju¿ konwentu domowego212 .
Istotn¹ przes³ank¹ do faktycznych dzia³añ konwentowych gremium domowego by³o prawne zobowi¹zanie, aby w czasie obrad zgromadzenia prowincjalnego
ka¿dy dom by³ reprezentowany nie tylko przez superiora, lecz tak¿e przez wybranego delegata wspólnoty, spe³niaj¹cego odpowiednie wymogi kanoniczne213 . Takie
209

Por. NPPZM (1995), 135.

210

Por. RSP, s.95.

211

Por. RSP, s.83; Por. KZM, 96; Por. NPPZM, 136.

212

Por. RSP, s.83-99. Szczegó³owo o podstawowych wymiarach pos³ugiwania prze³o¿onego domu w
tradycji wincentyñskiej traktuje III rozdzia³ niniejszej rozprawy.

213

Delegat domu powinien byæ kap³anem, ¿yj¹cym we wspólnocie misjonarskiej przynajmniej przez
szeœæ lat od ostatecznej inkorporacji do Zgromadzenia, wybrany przez domowników wiêkszoœci¹
g³osów. Por. DE CONGREGATIONE PROVINCIALI, s.111.
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w³aœnie dzia³anie utrwali³o siê w instytucie wincentyñskim i by³o charakterystyczne
dla obowi¹zkowych dzia³añ wspólnoty podstawowej, zw³aszcza w okolicznoœciach
zbli¿aj¹cego siê ka¿dorazowo konwentu prowincjalnego.
Pe³ny zakres dyspozycji kanonicznych dotycz¹cych ju¿ formalnie instytucji
konwentu domowego, zamieszczono w prawie konstytucyjnym Zgromadzenia Misji
z 1954 roku, poœwiêcaj¹c jej szeœæ norm podstawowych, które praktycznie potwierdzi³y status quo tej instytucji prawa w³asnego. Prawodawca postanowi³, i¿ zgromadzenie domowe mo¿e byæ zwo³ane przez prze³o¿onego prowincji lub superiora wspólnoty jedynie dla wyboru kap³ana, który ma wchodziæ w sk³ad gremium konwentu
prowincjalnego. Zastrze¿ono, ¿e konwent mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w formie
zwyczajnej214 , a wiêc nie mo¿na go wa¿nie zwo³ywaæ w innych przypadkach i okolicznoœciach215 . Superior domu albo asystent wspólnoty, spe³niaj¹cy aktualnie ca³¹
w³adzê prze³o¿onego domu, otrzymuje prawo zwo³ania konwentu domowego w
momencie, kiedy wizytator prawnie zaleci takie dzia³anie, zachowuj¹c uprawnienie
do przewodniczenia jego obradom. W konwencie powinni uczestniczyæ wszyscy
kap³ani wspólnoty, którzy z³o¿yli przynajmniej œluby czasowe i posiadaj¹cy pe³ne
wykszta³cenie teologiczne. Mogli w tym zgromadzeniu braæ udzia³ kap³ani z innych
domów, aktualnie obecni we wspólnocie, którzy nie mogli byæ na konwencie we
w³asnej wspólnocie z tym jednak, ¿e nie posiadali g³osu biernego216 . Samo przygotowanie do podjêcia decyzji o wyborze delegata i g³osowanie na konwencie domowym zosta³o przynajmniej czêœciowo przejête z procedury konwentu generalnego i
prowincjalnego217 . St¹d w przeddzieñ wyborów superior powinien zgromadzonym
wyjaœniæ sens prawnego dzia³ania, jak równie¿ wskazaæ na koniecznoœæ posiadania przez delegata kanonicznych przymiotów218 . Natomiast nastêpnego dnia o wyznaczonej przez superiora godzinie i miejscu zebrania, po przybyciu wszystkich i
trwaj¹cej przez 15 minut modlitwie myœlnej, wspólnota powinna wybraæ sekretarza
konwentu domowego, g³osuj¹c tylko jeden raz. Sekretarz zosta³ wybrany zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów, a w wypadku równoœci ten urz¹d powierzano konfratrowi starszemu powo³aniem lub wiekiem. Dok³adnie powy¿sz¹ procedurê stosowano przy
wyborze delegata wspólnoty na konwent prowincjalny oraz jego zastêpcy. G³osy
oddawano na kartkach i wrzucano do puszki. Nastêpnie sekretarz dzia³aj¹c jawnie
wobec zgromadzonych liczy³ g³osy i wyraŸnie je odczytywa³. Wybranym delega214

Por. KiRZM, 101.

215

Por. TAM¯E, 69.1-2.

216

Por. TAM¯E, 102 § 1-3.

217

Por. DE CONGREGATIONE GENERALI, s.99 nn.; Por. DE CONGREGATIONE PROVINCIALI, s.111-112.

218

Wymagania zbli¿one do tych, jakie powinien posiadaæ delegat konwentu prowincjalnego na obrady zgromadzenia generalnego, a wiêc: szeœcioletni sta¿ po œlubach, pe³ne wykszta³cenie teologiczne, nieprzeciêtna bieg³oœæ w sprawach Zgromadzenia, determinacja w rozwijaniu charyzmatu
instytutu, wiernoœæ w zachowywaniu regu³ i konstytucji oraz roztropnoœæ w wydawaniu s¹dów i
podejmowanym dzia³aniu. Por. KiRZM, 98.1-5, 103.
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tem zosta³ konfrater, który otrzyma³ wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych g³osów219 .
Procedura wyborcza zobowi¹zywa³a do sporz¹dzenia aktu w ksiêdze konwentu
domowego, potwierdzaj¹cego wybór delegata, opatrzenia zapisu pieczêci¹ superiora i z³o¿enia podpisów przewodnicz¹cego i sekretarza. W przypadku wyboru
sekretarza podpis sk³ada³ kap³an starszy powo³aniem. Ca³y protokó³ z obrad konwentu podpisuj¹ wszyscy uczestnicy, zaœ sam akt delegacji wspomniani wy¿ej220 .
Natomiast aktualne prawo konstytucyjne Zgromadzenia Misji w jednej normie
prawnej wystarczaj¹co okreœli³o omawian¹ instytucjê konwentu domowego, aktualizuj¹c wymogi kanoniczne w tej materii. Konwent domowy zwo³uje kanonicznie
superior lub jego prawny zastêpca, w zwi¹zku z zapowiedzianym konwentem prowincjalnym. Uczestnikami konwentu domowego staj¹ siê wszyscy cz³onkowie domu,
którzy posiadaj¹ prawo g³osu czynnego, a wiêc ci, którzy zostali ostatecznie inkorporowani do Zgromadzenia przez z³o¿enie œlubów œwiêtych. Konstytucje okreœli³y
tak¿e paletê zadañ gremium konwentu domowego, eksponuj¹c sprawy, które wspólnota domowa chcia³aby przedstawiæ na konwencie prowincjalnym oraz wskazuj¹c
na obowi¹zek rozpatrzenia kwestii przes³anych przez komisjê przygotowawcz¹
zgromadzenia prowincjalnego, które stanowi¹ bazê do wypracowania konkretnych
postulatów221 . Inne szczegó³y zwi¹zane z uprawnieniami i zadami konwentu domowego powinny zostaæ opracowane przez dyrektorium konwentu prowincjalnego222 .
Nie mo¿na pomin¹æ podstawowego uprawnienia cz³onków konwentu domowego,
jakim jest wybranie swego prawnego delegata jako reprezentanta wspólnoty na
obrady konwentu prowincjalnego223 .
Rekapituluj¹c nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wprowadzona w prawie w³asnym wspólnoty wincentyñskiej kanoniczna instytucja konwentu domowego, korzeniami swymi
siêga pocz¹tków kszta³towania siê szczegó³owych regu³, okreœlaj¹cych prawne
ramy dzia³ania wszystkich wspólnot podstawowych w Zgromadzeniu, jak równie¿
instytucji steruj¹cych apostolskim pos³ugiwaniem wszystkich misjonarzy. Wprowadzane stopniowo przez prawodawcê instytucje kanoniczne realnie sta³y siê dla
wszystkich bardzo pomocne w podejmowaniu osobistej troski o pog³êbienie charyzmatu wincentyñskiego, jak równie¿ tych dzia³añ, które zapewnia³y ci¹g³oœæ i trwa³oœæ to¿samoœci ca³ego Zgromadzenia Misji.

219

Mo¿na by³o g³osowaæ trzy razy, z tym ¿e przy trzecim podejœciu wystarczy³a zwyk³a wiêkszoœæ
oddanych g³osów. Por. KiRZM, 104 § 1-2 – 105 § 1-2; Por. TAM¯E, 83 § 1-4.

220

Por. KiRZM, 106 § 1-2.

221

Por. KZM, 147 § 1-3.

222

Por. NPPZM (1995), 151.

223

Por. TAM¯E, 143.2.

354

Rozdzia³ V

5. Konwokacja wspólnoty wincentyñskiej
W tej koñcowej czêœci pracy, poœwiêconej instytucji konwentów Zgromadzenia Misji, nale¿y te¿ omówiæ instytucjê konwokacji misjonarskiej, bowiem ostatnia
czêœæ regu³ szczegó³owych Rêkopisu Sarzana w³aœnie jej dotyczy³a224 . Konwokacja wspólnoty ca³ego Zgromadzenia jawi siê jako cykliczna i sta³a forma spotkañ
przedstawicieli misjonarskiego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego z prze³o¿onym
generalnym, s³u¿¹cych rozstrzyganiu istotnych dla Zgromadzenia Misji spraw oraz
umo¿liwiaj¹cych bardziej bezpoœrednie i skuteczne sprawowanie w³adzy225 . Ta kolejna instytucja kanoniczna, podtrzymywana w misjonarskim instytucie przez lata,
integrowa³a dzia³ania misjonarskie i s³u¿y³a zachowaniu we wspólnocie Koœcio³a
to¿samoœci charyzmatu wincentyñskiego. Analiza zachowanych w tym zakresie
pierwszych regu³ szczegó³owych pozwoli na g³êbsze poznanie samej instytucji, jak
równie¿ odpowiednio inspirowanych rozwi¹zañ, które aktualnie s¹ ju¿ prawnym
dziedzictwem Zgromadzenia Misji.
W regu³ach koñcowych prawodawca okreœli³, ¿e zgromadzenie reprezentantów prowincji z genera³em (konwokacja) odbywaæ siê bêdzie oko³o piêtnastego listopada, chyba ¿e prze³o¿ony generalny uzna³ inny termin za bardziej w³aœciwy226 .
W tym spotkaniu powinni uczestniczyæ przedstawiciele poszczególnych prowincji,
a mianowicie delegowany prokurator b¹dŸ wys³annik wspólnoty prowincjalnej. Ka¿da prowincja musia³a kanonicznie wybraæ swego przedstawiciela w toku obrad konwentu prowincjalnego, który prze³o¿ony prowincji powinien zwo³aæ na piêtnasty dzieñ
po Wielkiej Nocy227 . Ustalona w instytucie czêstotliwoœæ oficjalnych spotkañ wybranych reprezentantów prowincji z prze³o¿onym generalnym, obligowa³a równie¿
wizytatorów, jako prze³o¿onych wspólnot lokalnych, do regularnych spotkañ z konfratrami na szczeblu prowincji, w trosce rozwój osobistej postawy ka¿dego cz³onka
Zgromadzenia Misji oraz realizacjê powierzonych im dzie³ apostolskich228 . W trakcie obrad konwentu prowincjalnego, który nale¿a³o odbywaæ zgodnie z formu³¹ prawn¹
przyjêt¹ uprzednio dla gremium konwentu generalnego, zebrani reprezentanci prowincji powinni dyskutowaæ, a nastêpnie wiêkszoœci¹ g³osów podj¹æ decyzjê w trzech
224

W tym uk³adzie regularne spotkania z obowi¹zkowym stawiennictwem, co mia³o swoje Ÿród³o
znaczeniowe w starszym rozumieniu terminu – convocatio-ionis (zwo³anie, wezwanie). Por. J.
SONDEL, S³ownik ³aciñsko-polski dla prawników i historyków, s.224.
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Por. DE TRIENNALI CONGREGATIONE seu Convocatione, s.112-114.
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Spotkania powinny odbywaæ siê regularnie co trzy lata. Potwierdzaj¹ to ustalenia szczegó³owe o
konwencie prowincjalnym. Por. DE CONGREGATIONE PROVINCIALI, s.111.
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„Congregatio triennalis circa decimum quintum Novembris, nisi aliud tempus Generali magis
idoneum videatur, eaque ex singulis singularum Provinciarum Procuratoribus seu deputatis habebitur, ob. Eorum autem Procuratorum vel deputatorum electionem provincialis conventus in singulis Provinciis ex singularum Provinciarum superioribus et deputatis compositus et a Visitatore
quindecim diebus a Paschate convocatus celebrabitur”. DE TRIENNALI CONGREGATIONE seu Convocatione, s.112-113.
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Por. RWZM, II, 1-18.
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kwestiach. Prawodawca zobowi¹za³ zebranych, aby udzielili odpowiedzi w nastêpuj¹cych kwestiach: 1 – czy nale¿y ju¿ zwo³aæ konwent generalny; 2 – jakie s¹
aktualne problemy prowincji, których wspólnota prowincjalna nie mo¿e samodzielnie rozwi¹zaæ i ostatecznie nic wi¹¿¹cego postanowiæ wy³¹cznie z braku kanonicznych kompetencji, bowiem ich prawne rozstrzygniêcie pozostaje w zakresie uprawnieñ prze³o¿onego generalnego; 3 – w sprawie wyboru prokuratora, który, jako urzêdowy przedstawiciel prowincji otrzyma zadanie przedstawienia prze³o¿onemu generalnemu opinii zebrania prowincjalnego, zarówno w kwestii konwentu generalnego, jak i rozwi¹zania istotnych i pilnych problemów swojej prowincji229 . Powy¿sze
regu³y szczegó³owe znajduj¹ siê równie¿ w tej czêœci Rêkopisu Sarzana, któr¹ œw.
Wincenty à Paulo poœwiêci³ wy³¹cznie okolicznoœciom zwo³ania konwentu prowincjalnego230 .
Pierwotny zamys³ prawodawcy, odnosz¹cy siê do porz¹dku obrad konwokacji
generalnej w instytucie okreœla³, ¿e prokuratorzy, zebrani w dniu i miejscu wyznaczonym na inauguracjê spotkania przez dwa lub trzy dni wy³¹cznie w swoim gronie,
podejmowaæ bêd¹ obrady i wzajemnie zaprezentuj¹ sobie wnioski i argumenty za
zwo³aniem konwentu generalnego. Nastêpnie trzeciego lub czwartego dnia prokuratorzy wraz z prze³o¿onym generalnym udadz¹ siê na miejsce wyznaczone, gdzie
genera³ postawi pytanie, czy problemy stoj¹ce przed Zgromadzeniem Misji wymagaj¹ zwo³ania konwentu generalnego. Reprezentanci poszczególnych prowincji instytutu udzielali odpowiedzi w ten sposób, ¿e do puszki stoj¹cej na stole przed
prze³o¿onym generalnym ka¿dy prokurator powinien wrzuciæ bia³y lub czarny bób.
Bia³y oznacza³ g³osowanie za zwo³aniem konwentu, natomiast bób czarny g³os
przeciwny. Po zakoñczeniu g³osowania pierwszy spoœród asystentów, siedz¹cych
obok genera³a wyj¹³ bób z puszki, na oczach pozosta³ych asystentów i wszystkich
zebranych, przeliczy³ ziarna, aby sprawdziæ czy ich liczba zgadza siê z liczb¹
g³osuj¹cych prokuratorów. Gdyby siê okaza³o, ¿e nie zgadza³a siê sprawê nale¿a³o
uregulowaæ, aby liczba wrzuconego bobu zgadza³a siê z liczb¹ g³osuj¹cych prokuratorów. Nastêpnie asystent powinien publicznie oddzieliæ bób bia³y od czarnego i
przeliczyæ ziarna. W przypadku kiedy bia³ego bobu by³o wiêcej ni¿ czarnego, wówczas prze³o¿ony generalny potê¿niejszym g³osem powinien oznajmiæ, ¿e konwent
generalny w Zgromadzeniu Misji odbêdzie siê, natomiast jeœli czarnego bobu by³o
wiêcej ni¿ bia³ego, ¿e konwent generalny nie odbêdzie siê. Po tych czynnoœciach
prawodawca zobowi¹za³ prze³o¿onego generalnego, do udzielenia kompetentnej
229

„In hoc Provinciali conventu ex suffragiorum pluralitate iuxta formam in generali convocatione
negotiorum causa congregata observatam tria agitabuntur et decernentur. Primum est utrum Conventum generalem fieri expediat. 2 – quae nam sint Provinciae negotia quae, quoniam de iis
nihil statuere potest, Prepositi Generalis conclusionem desiderant. 3 – de Procuratoris electione,
qui Provinciae sententiam tum de primo puncto tum etiam de eius negotiis Superiori Generali
deferat”. DE TRIENNALI CONGREGATIONE seu Convocatione, s.113.
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Por. DE CONGREGATIONE PROVINCIALI, s.112.
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odpowiedzi w istotnych kwestiach ka¿dej prowincji, a nastêpnie – jak tylko to by³o
mo¿liwe – powinien on odes³aæ prokuratorów do ich macierzystych prowincji231 .
Analiza treœci powy¿szych regu³ szczegó³owych potwierdza, ¿e przyjêta w Zgromadzeniu konwokacja trwa³a zwykle kilka dni, a zgromadzeni na niej przedstawiciele prowincji europejskich œciœle realizowali dwupunktowy porz¹dek obrad, a mianowicie udzielili odpowiedzi na pytanie prze³o¿onego w kwestii zwo³ania lub nie
konwentu generalnego, jak równie¿ zaprezentowali sprawy istotne dla swoich prowincji, w pos³uszeñstwie przyjmuj¹c decyzjê genera³a232 .
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ te regu³y koñcowe tycz¹ce konwokacji, w
których prawodawca zastrzeg³, ¿e prokuratorzy udaj¹cy siê na wspólne obrady z
prze³o¿onym Zgromadzenia nie byli zwi¹zani opiniami i argumentami swoich prowincji w sprawie zwo³ania b¹dŸ nie obrad konwentu generalnego ani te¿ odnoœnie
problemów, przedstawionych do rozstrzygniêcia oraz okreœlaj¹cych porz¹dek prawny
zgromadzenia. Prawodawca przyzna³ prokuratorom prawo prezentowania opinii przeciwnej wobec uprzednich ustaleñ podjêtych w swoich prowincjach. Wyjaœniono równie¿, i¿ konwenty prowincjalne formuj¹c g³os za zwo³aniem konwentu generalnego,
powinny uwzglêdniaæ powody, koniecznie motywuj¹ce cz³onków prowincji do takiego dzia³ania. Za zwo³aniem konwentu generalnego przemawia³y trzy podstawowe
okolicznoœci: po pierwsze, po³o¿enie kresu faktycznym roz³amom powstaj¹cym w
jakiejœ prowincji; po drugie, zachowanie w Zgromadzeniu jednolitoœci w obliczu ró¿nych metod postêpowania, które rozprzestrzeniaj¹ siê nawet powoli i niepostrze¿enie; po trzecie, w celu zastosowania œrodków zaradczych we wszystkich sprawach, w których prze³o¿ony generalny dzia³aj¹c osobiœcie a nawet korzystaj¹c z
pos³ugi lub poœrednictwa wizytatorów oraz specjalnych wys³anników, nie zdo³a³ sobie
poradziæ233 . Powy¿sze regu³y prawne mog¹ utwierdziæ w przekonaniu, ¿e prawodawcy rzeczywiœcie zale¿a³o, aby prokuratorzy delegowani przez swoje prowincje
231

„Procuratores autem eo die, quo indicta est generalis convocatio, congregati conferent inter se et
sibi mutuo suarum provinciarum sententias et rationes de Conventu Generali convocando duorum
aut trium dierum spatio declarabunt. Tertio aut quarto post die coram Praeposito Generali in locum
destinatum se recipient. Tum Praepositus Generalis questionem hanc utrum Congregationis negotia generalem convocationem requirant proponet et erit ante dictum Generalem pyxis mensae
superposita in qua singuli Procuratores fabam albam bel nigram mittent; alba partem affirmativam,
negativam vero nigra significabit; tum primus ex Assistentibus qui Generali assidebunt sumet fabas
ex pixide in conspectu caeterorum assistentium et omnium qui aderunt easque numerabit, ut utrum
fabarum numerus Procuratorum numero sit aequalis deprehendat; postea, si numerus aequalis non
reperiatur, toties fabae in pixidem donec earum numerus procuratorum numero respondeat mittentur; tum albas a nigris segregabit easque numerabit. Si albarum numerus numerum nigrarum
excedat, Superior Generalis alta voce fore conventum generalem, si vero nigrae plures sunt, non
fere declarabit, quibus peractis cuilibet provinciae respondebit et Procuratores ubi primum commode fieri poterit dimittet”. DE TRIENNALI CONGREGATIONE seu Convocatione, s.114.
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Por. DE CONGREGATIONE PROVINCIALI, s.111.
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„Observandum est dictos Procuratores non teneri sequi sententias et rationes suarum provinciarum
pro affirmatione vel negatione conventus generalis habendi, neque etiam quoad negotia et regimen Congregationis, imo eis esse liberum contrariam sententam dicere. Hae autem sunt precipuae
rationes propter quas Conventus Provinciales convocationem generalem habendam esse opinari
debent. 1 – est ut ponatur ordo divisionibus in aliqua provincia ortis. 2 – ut in diversis agendi
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podjêli w czasie obrad konwokacji generalnej szczególn¹ troskê o instytut oraz
istotne sprawy Zgromadzenia. Zapewne w pierwszych dniach konwokacji czas poœwiêcony przez delegatów na swobodn¹ dyskusjê pe³niej inspirowa³ cz³onków tego
gremium do podjêcia w³aœciwych i odpowiedzialnych decyzji234 . Sprzyja³o temu
niew¹tpliwie zapewnienie prawodawcy o ca³kowitej wolnoœci w podejmowaniu wypowiedzi i osobistego g³osowania przez delegatów prowincji, choæby ich aktualnie
wypracowane stanowisko by³o przeciwne postulatom gremium prowincjalnego. W
wypowiedziach delegatów musia³y siê zapewne pojawiaæ doœæ b³ahe argumenty za
zwo³aniem konwentu generalnego, st¹d prawodawca wskaza³ na okolicznoœci upowa¿niaj¹ce do wniesienia postulatów zwo³ania zgromadzenia urzêdowych przedstawicieli ca³ego Zgromadzenia.
Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e odbywaj¹ca siê regularnie i praktycznie co
trzy lata misjonarska konwokacja, mia³a swoje kanoniczne i praktyczne uzasadnienie. Wydaje siê, ¿e prawodawca wyraŸnie szuka³ prawnych sposobów zapewnienia
pe³nego rozwoju dla dzie³ apostolskich wpisanych ju¿ urzêdowo w charyzmat œw.
Wincentego à Paulo, stabilizacji jakoœciowej dla instytutu w zakresie kszta³towania
siê prawa w³asnego oraz anga¿owania cz³onków ka¿dej prowincji do wypracowywania coraz to nowych form wspólnotowej odpowiedzialnoœci za ca³e Zgromadzenie
Misji. W tej materii szczególn¹ misjê do spe³nienia mieli prze³o¿eni wspólnot podstawowych, a wiêc superiorzy domów misjonarskich.
Wprowadzenie przez œw. Wincentego à Paulo instytucji konwentu generalnego, prowincjalnego, konwokacji prokuratorów i wys³anników prowincji, jak równie¿
praktyczne korzystanie z konwentu domowego pozwoli³o na przestrzeni wieków
wypracowaæ kanoniczn¹ ró¿norodnoœæ form wspólnotowej odpowiedzialnoœci wszystkich misjonarzy za powierzone ich trosce nowe stowarzyszenie ¿ycia apostolskiego. Dok³adniejsza analiza wspomnianych instytucji pomog³a wzmocniæ istotne przekonanie, ¿e przy dokonywaniu wspó³czesnej oceny pierwszych inspiracji wincentyñskich zawsze nale¿y sumiennie dostrzegaæ harmonijne wspó³brzmienie tych
wartoœci i instytucji, które ju¿ od pocz¹tku decydowa³y o fakcie powstania Zgromadzenia Misji, kszta³cie jego charyzmatu, praktycznym i zbawczym wymiarze funkcjonowania wszystkich urzêdów we wspólnocie, tak na poziomie generalnym, prowincjalnym i domowym. Takie patrzenie bêdzie równie¿ pomocne w dok³adniejszym odczytywaniu i realizowaniu woli œw. Wincentego à Paulo oraz obiektywniej
umocni sam¹ to¿samoœæ wszystkich cz³onków misjonarskiego instytutu235 .
rationibus quae sensim sine sensu serpserint Congregatio uniformis reddatur. 3 – est ut iis omnibus
rebus remedium adhibeatur, quas Praepositus Generalis tum per Visitatores et Commissarios extraordinarios tum etiam per se ipsum componere non potuit”. DE TRIENNALI CONGREGATIONE seu Convocatione, s.114.
234

Por. DE TRIENNALI CONGREGATIONE seu Convocatione, s.113.
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Por. P. LISZKA, Charyzmat za³o¿ycielski instytutu ¿ycia konsekrowanego, w: ¯ycie Konsekrowane
4(28)2000, s.58-74.

Zakoñczenie
W Adhortacji Apostolskiej Vita consecrata z 25 marca 1996 roku Jan Pawe³ II
zwróci³ siê do wszystkich mê¿czyzn i kobiet dobrej woli z zachêt¹, aby d¹¿yli do
Boga drogami wytyczonymi przez ¿ycie konsekrowane, które w Chrystusie dopomaga osobie ludzkiej stawaæ siê pe³niej cz³owiekiem. Apel Ojca Œwiêtego ma szczególn¹ wymowê, bowiem pozwala zauwa¿yæ w ¿yciu zwyk³ych ludzi, równie¿ poprzednich pokoleñ, zachwycaj¹ce owoce zrodzone z obecnoœci Zbawiciela: „Przyjrzyjcie siê tym ludziom, którymi Chrystus zaw³adn¹³ ca³kowicie: ukazuj¹ oni, ¿e
panowanie nad sob¹, wspomagane przez ³askê i mi³oœæ Bo¿¹, jest lekarstwem
przeciw ¿¹dzy posiadania, przyjemnoœci, w³adzy. Nie zapominajcie o charyzmatach, które ukszta³towa³y wspania³ych „poszukiwaczy Boga” i dobroczyñców ludzkoœci, to oni bowiem wskazali nieomylnie drogi tym, którzy szczerym sercem szukaj¹ Boga. Spójrzcie na wielk¹ rzeszê œwiêtych, którzy wyroœli w œrodowisku ¿ycia
konsekrowanego, zwa¿cie na ich dobro wyœwiadczone œwiatu – wczoraj i dziœ –
przez tych, którzy poœwiêcili siê Bogu! Czy¿ œwiat nie potrzebuje radosnych œwiadków i proroków dobroczynnej mocy Bo¿ej mi³oœci? Czy nie potrzebuje tak¿e ludzi,
którzy swoim ¿yciem i dzia³aniem zasiewaj¹ ziarna pokoju i braterstwa?1
Bez pow¹tpiewania osoba i dzie³o œw. Wincentego à Paulo sta³y siê w historii
¿ycia konsekrowanego rzeczywistoœci¹ poch³oniêt¹ ca³kowicie przez Chrystusa,
którego Ojciec Ubogich obra³ dla nowego stowarzyszenia jako jedyn¹ Regu³ê ¿ycia. Konsekwencje tego wyboru zosta³y okreœlone nie tylko przez duchowy wymiar
charyzmatycznej dzia³alnoœci œw. Wincentego à Paulo na rzecz ubogich i opuszczonych, lecz w równej mierze znalaz³y swoje odzwierciedlenie w fundamentalnych
w³asnych aktach prawnych Zgromadzenia Misji, wœród których pierwszymi s¹ Regu³y Wspólne Zgromadzenia Misji (1658), uwa¿ane za kodeks doskona³oœci ka¿dego misjonarza, stanowi¹cy od pocz¹tku niezmienny fundament dziedzictwa oraz
to¿samoœci nowej wspólnoty wincentyñskiej. Powstanie tego kodeksu doskona³oœci poprzedzi³a d³uga i ¿mudna droga prowadz¹ca do uzyskania apostolskiej aprobaty2 , inspiruj¹cej podjêcie prac nad stworzeniem struktury prawno-organizacyjnej
Zgromadzenia Misji (Konwenty Generalne: I – 13-23 X 1642 i II – 1 VII – 11 VIII 1651),
jak równie¿ podanie wspólnocie regu³ szczegó³owych, okreœlaj¹cych prawny i kanoniczny zakres obowi¹zków oraz uprawnieñ, które mia³y obligowaæ najistotniejsze
dzia³ania prze³o¿onych powo³anych na wszystkich szczeblach w³adzy wincentyñ1

JAN PAWE£ II, Adhortacja Apostolska Vita Consecrata z 25 marca 1996 r., nr 108, w: Adhortacje Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II, t. II, s.747.

2

Por. URBANUS VIII, Bulla Salvatoris nostri z 12 stycznia 1632 roku, w: AACM, s.3-9.
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skiego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, realizuj¹cych w powierzonych im wspólnotach swoje urzêdowe pos³ugiwanie (regu³y prze³o¿onego generalnego, wizytatora
i superiora zachowane w Rêkopisie Sarzana 1655). W takich okolicznoœciach u œw.
Wincentego à Paulo, czerpi¹cego z osobistego duchowego doœwiadczenia oraz z
sta³ej koœcielnej praktyki ¿ycia wspólnotowego, zrodzi³o siê bardzo sugestywne
przeœwiadczenie, dotycz¹ce utrwalenia zaaprobowanego przez Koœció³ bogactwa i
piêkna misjonarskiego trudu, to¿samoœci instytutu, nowego charyzmatu i oryginalnych form pos³ugiwania. St¹d ten charyzmatyk i ‘wspania³y poszukiwacz Boga’
podj¹³ energiczne dzia³ania kanoniczne i prawne, aby poprzez wspomniane regu³y
szczegó³owe zapewniæ wszystkim sprawuj¹cym w³adzê w erygowanym instytucie
tworzenie wspólnoty braterskiej, w której sprawowanie w³adzy powinno byæ Ÿród³em jednoœci.
Podjêta próba nowego spojrzenia na strukturê w³adzy w ujêciu œw. Wincentego à Paulo, dokonana na gruncie ówczesnego prawa koœcielnego oraz w kontekœcie wp³ywu jego pierwotnej struktury na wspó³czesny model sprawowania w³adzy
w Zgromadzeniu Misji, pozwala na sformu³owanie kilku zasadniczych stwierdzeñ,
jak siê wydaje, wa¿nych dla g³êbszego zrozumienia samych poczynañ prawodawcy Zgromadzenia, jak równie¿ dla wspó³czesnej troski o zachowanie to¿samoœci
misjonarskiego instytutu, który w tym roku prze¿ywa 350 lecie pracy kap³anów i
braci Zgromadzenia Misji w Polsce3 .
Postawienie w rozprawie problemu odnosz¹cego siê do struktury w³adzy w
ujêciu œw. Wincentego à Paulo i jej determinuj¹cego wp³ywu na wspó³czesny model
rz¹dzenia w Zgromadzeniu Misji, z koniecznoœci musiano rozpocz¹æ od wskazania
na uwarunkowania prawne i historyczne, wa¿ne dla osobistej formacji prawodawczej œw. Wincentego à Paulo i jego zamys³u o za³o¿eniu nowego stowarzyszenia
¿ycia apostolskiego. W postawie tego œwiêtego nale¿a³o dostrzec zmys³ ¿ywej
wiary i bezwzglêdnej uleg³oœci wobec dyscypliny kanonicznej Koœcio³a, ale te¿
ca³kowit¹ determinacjê w podjêciu trudnych czynnoœci, które mia³y zapewniæ stworzenie prawnej gwarancji dla zaproponowanych Koœcio³owi nowych form troski o
ubogich i potrzebuj¹cych. Dla wielu projekt osobistej drogi i dzia³añ œw. Wincentego
à Paulo by³ nierealny, zwa¿ywszy na utrwalon¹ ju¿ prawn¹ strukturê ¿ycia zakonnego po Soborze Trydenckim (1545-1563), wymogi stawiane ¿yciu wspólnotowemu
przez soborowy dekret De regularibus et monialibus (3-4 XII 1563), bardzo radykalne ustawodawstwo Papie¿a Piusa V, a zw³aszcza jego konstytucje apostolskie
Circa pastoralis (29 V 1566) i Lubricum vitae genus (17 XI 1568), w których zawarto
przekonanie o praktycznej niemo¿liwoœci powo³ania nowej wspólnoty zakonnej, czego
Koœció³ chcia³ przestrzegaæ od czasów Soboru Laterañskiego IV (1215). Œw. Win3

Por. M. N[OWODWORSKI], Ksiê¿a Misjonarze w Polsce, w: Encyklopedia Koœcielna, t. 14, s.432-451;
Por. M. N[OWAKOWSKI], Misjonarze œw. Wincentego à Paulo w Polsce, w: Podrêczna Encyklopedia
Koœcielna, t. 27-28, s.95-100.
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centy à Paulo nie by³ jedynym ówczesnym ‘poszukiwaczem Boga’, pragn¹cym
erygowania w ³onie Koœcio³a katolickiego nowej wspólnoty ¿ycia apostolskiego,
choæ dla innych proces ten zakoñczy³ siê koniecznoœci¹ przyjêcia starych i utrwalonych ju¿ prawnych rozwi¹zañ (Wizytki – œw. Franciszka Salezego–(1568-1622).
Na podstawie dokonanej g³êbszej analizie Ÿród³owej nale¿y obecnie przyj¹æ tezê,
¿e o prawodawczym powodzeniu œw. Wincentego à Paulo zadecydowa³a zdobyta
przez niego formacja kanoniczna (licencjat z prawa kanonicznego) i doœwiadczenie
praktyczne, w którym niew¹tpliwie dominowa³a nadprzyrodzona intuicja dotycz¹ca
mo¿liwoœci zaistnienia takich prawnych rozwi¹zañ, które powinny zapewniæ w ³onie
wspólnoty eklezjalnej szacunek dla istniej¹cej ró¿norodnoœci charyzmatów. Dlatego œw. Wincenty à Paulo, choæ z atencj¹ odnosi³ siê do ówczesnego kanonicznego
stanu zakonnego i dobrze zna³ charyzmat uznanych przez Koœció³ rodzin zakonnych, bowiem czynnie anga¿owa³ siê w ich ¿ycie osobiœcie im pos³uguj¹c, to jednak zdecydowanie nie chcia³, aby jego wspólnota po uzyskaniu aprobaty apostolskiej stanowi³a w Koœciele integraln¹ cz¹stkê ¿ycia konsekrowanego. Zabiega³ raczej o to, by nowe stowarzyszenie ¿ycia apostolskiego wy³¹cznie uczestniczy³o w
œwiêtoœci stanu zakonnego. Realnie widzia³ tak¹ mo¿liwoœæ, w oparciu o analizê i
sta³¹ obserwacjê prawnych struktur oraz apostolskiej dzia³alnoœci Towarzystwa
Jezusowego œw. Ignacego Loyoli, jezuickich konstytucji (pocz¹tek prac 1549 r.),
jak równie¿ w takim kontekœcie ocenia³ historycznie korzystn¹ decyzjê Papie¿a
Grzegorza XIII (1572-1585) w sprawie uznania œlubów prostych we wspólnocie jezuitów. Œw. Wincenty à Paulo, poznaj¹c szczegó³owo dzieje i historiê zakonu œw.
Ignacego, z przekonaniem chcia³ skorzystaæ z owoców powy¿szych doœwiadczeñ,
dostosowuj¹c je do swojej wizji ¿ycia wspólnotowego i apostolskiego zaanga¿owania. To konstytucje Towarzystwa Jezusowego sta³y siê Ÿród³em dla Regu³ Wspólnych Zgromadzenia Misji i regu³ szczegó³owych, zw³aszcza w zakresie wype³niania
urzêdu prze³o¿onego generalnego i kierowania ca³ym Zgromadzeniem Misji. Równie¿ zabiegi prawne œw. Wincentego à Paulo, w kwestii sk³adanych przez cz³onków
misjonarskiego instytutu œlubów œwiêtych, zosta³y w ca³ym zakresie zaakceptowane przez ich apostolsk¹ aprobatê4 . Nale¿y tak¿e dodaæ, ¿e równie wa¿nym motywem dla œw. Wincentego à Paulo, zapewniaj¹cym stosowne gwarancje, ¿e jego
wspólnota w przysz³oœci nie zostanie w³¹czona do istniej¹cych ju¿ rodzin zakonnych, by³o podjêcie decyzji o zachowaniu stroju u¿ywanego przez duchowieñstwo
diecezjalne. Prawodawca mia³ w pamiêci stosowne wymaganie konstytucji Piusa V
Lubricum vitae genus (z 17 XI 1568), w której papie¿ zobowi¹zywa³ wszystkich
cz³onków wspólnot mêskich, nosz¹cych inny strój ni¿ kap³ani diecezjalni a pielêgnuj¹cych praktykê wspólnotowoœci ¿ycia, do obowi¹zkowego z³o¿enia uroczystych œlubów zakonnych. Rekapituluj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e wyj¹tkowym Ÿród³em

4

Por. ALEKSANDER VII, Breve Ex commissa nobis z 22 wrzeœnia 1655 r., w: AACM, s.16-18.
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inspiruj¹cym œw. Wincentego à Paulo do powo³ania odpowiednich struktur w³adzy
w za³o¿onym nowym stowarzyszeniu ¿ycia apostolskiego by³o umiejêtnie dostosowanie rozwi¹zañ, preferowanych przez Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, praktykê ¿ycia i zwyczaje ignacjañskiej wspólnoty zakonnej (m.in. upomnienie braterskie, publiczne wyznawanie win, powo³anie admonitora, relacje chorych wobec lekarza, powierzanie listów superiorowi, zasady okreœlaj¹ce prawo g³osu czynnego i
biernego, codzienne relacje z osobami spoza wspólnoty i praktyka przyjmowania
ich w domu Zgromadzenia, skromnoœæ w ubiorze, stosownoœæ w zachowaniu ubioru poza swoim pokojem). Odkrycie w zawartoœci Rêkopisu Sarzana wincentyñskich regu³ szczegó³owych, odnosz¹cych siê wprost do osób sprawuj¹cych w³adzê
w Zgromadzeniu Misji, umo¿liwi³o podjêcie badañ i postawienie powy¿szych wniosków w zakresie Ÿróde³ i uwarunkowañ w tworzeniu siê wincentyñskiej struktury
w³adzy.
Koncentruj¹c siê wokó³ drugiego celu rozprawy dokonano szczegó³owej analizy podstawowych dokumentów prawnych, stanowi¹cych istotny zbiór norm pierwszego prawa w³asnego Zgromadzenia Misji w zakresie kanonicznej w³adzy, realizowanej w trzech przedzia³ach kompetencyjnych, a wiêc urzêdu prze³o¿onego generalnego, wizytatora i superiora prawnie erygowanego domu. Nale¿y stwierdziæ, ¿e
œw. Wincenty à Paulo decyduj¹c o uk³adzie struktury norm i wskazañ prawnych nie
waha³ siê czerpaæ z daru Chrystusowej mi³oœci. By³ przekonany, ¿e ona powinna
warunkowaæ ukszta³towanie siê i zagospodarowanie ca³ej przestrzeni sprawowania
w³adzy, jak równie¿ jej praktycznego funkcjonowania na p³aszczyŸnie dzia³añ prze³o¿onego generalnego, wizytatora i superiora. St¹d poszczególne regu³y w relacjach wewnêtrznych i zewnêtrznych zdecydowanie stawia³y prze³o¿onemu wymóg
zachowania mi³oœci wobec pojedynczych konfratrów, osób spoza Zgromadzenia i
ca³ej wspólnoty, obecnie tak oczywisty dla prawa w³asnego Zgromadzenia Misji i
nauki Koœcio³a5 . Prawodawca traktowa³ mi³oœæ jako miarê dobrego prawa w³asnego, bazuj¹c na nauce Chrystusa, wspieraj¹c siê osobistym doœwiadczeniem duchowym, z pokor¹ odnosz¹c siê do zaleceñ pap. Urbana VIII, które wskaza³y na
Zgromadzenie jako na dynamiczn¹ wspólnotê w organizmie Koœcio³a katolickiego,
z w³asn¹ to¿samoœci¹, równie¿ w zakresie realizacji funkcji rz¹dzenia. Œw. Wincenty à Paulo rozpoczynaj¹c od norm ostatecznie konstytuuj¹cych cel instytutu
podj¹³ pracê szczegó³owego okreœlenia regu³ warunkuj¹cych dobre kierowanie wspólnot¹, która oficjalnie zyska³a osobowoœæ prawn¹ w Koœciele jako stowarzyszenie
¿ycia apostolskiego. Takie rozwi¹zanie prawne istotnie warunkowa³o obowi¹zki i
uprawnienia genera³a, wizytatora i superiora domu, jak równie¿ postawienie konkretnych warunków przed kandydatami na te urzêdy w zakresie osobowych przymiotów i sprawnoœci, zdolnoœci prawnej do sprawowania urzêdu, poddania siê dys5

Por. PAWE£ VI, Adhortacja Apostolska Evangelica testificatio z 29 VI 1971, nr 25, w: AAS 63:1971,
s.497-526.
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cyplinie Koœcio³a i prawa w³asnego w zakresie ochrony charyzmatu, umiejêtnoœæ
wspó³¿ycia i wspó³dzia³ania z konfratrami wspieraj¹cymi prze³o¿onego w realizacji
jego podstawowych uprawnieñ kanonicznych. Analiza porównawcza regu³ szczegó³owych œw. Wincentego à Paulo w kontekœcie ewolucji prawnej wykaza³a, ¿e
obecne prawo w³asne Zgromadzenia praktycznie wch³onê³o wszystkie szczegó³owe normy wincentyñskie, dotycz¹ce trzech p³aszczyzn pos³ugiwania: wobec ca³ego Zgromadzenia, prowincji i domu. W najnowszym prawie w³asnym konstytucyjnym i statutowym misjonarskiego stowarzyszenia zauwa¿ono zdecydowan¹ determinacjê dotycz¹c¹ recepcji pierwotnych norm wincentyñskich, do czego z rezerw¹
w niektórych przypadkach podchodzi³o prawo fundamentalne Zgromadzenia promulgowane w 1954 roku, jako normy dostosowane do wymagañ konstytucji apostolskiej Conditae a Christo (8 XII 1900) Papie¿a Leona XIII i Kodeksu Piusa X i
Benedykta XV (1917). Nale¿y równie¿ stwierdziæ, ¿e normy szczegó³owe dotycz¹ce wspomnianych urzêdów powinny zostaæ ocenione jako bardzo trafne decyzje
prawodawcze œw. Wincentego à Paulo, œwiadcz¹ce o posiadaniu szczególnego
charyzmatu i intuicji prawnej, pozwalaj¹cej mu z w³aœciwym wyczuciem i wewnêtrznym przekonaniem wskazaæ na ponadczasowe istotne prawid³owoœci kreuj¹ce wa¿ne
zasady i normy prawne, kszta³tuj¹ce do dziœ – równie¿ w zakresie sprawowania
w³adzy – oryginaln¹ to¿samoœæ misjonarskiego pos³annictwa wobec ubogich i potrzebuj¹cych, ¿yj¹cych we wspólnocie Koœcio³a i œwiata. Aktualnoœæ jego koncepcji sprawowania w³adzy i ewangelicznego pos³ugiwania zosta³a uznana przez autorytet Stolicy Apostolskiej6 , jako odzwierciedlaj¹ca sensus Ecclesiae w opcji na
rzecz ubogich i sta³ych dzia³añ formacyjnych.
Wyznaczenie trzeciego celu w niniejszej rozprawie zobowi¹za³o do dok³adnego zaprezentowania obowi¹zuj¹cych form i sposobów wspólnotowej odpowiedzialnoœci wszystkich cz³onków Zgromadzenia za sta³¹ ¿ywotnoœæ misjonarskiego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, permanentne uto¿samianie siê z podstawowym
celem Zgromadzenia Misji, troska o wierne przestrzeganie Regu³ Wspólnych w kontekœcie ewoluuj¹cego prawa konstytucyjnego, statutowego i norm poszczególnych
prowincji. Wincentyñskie formy zintegrowanego dzia³ania wspólnoty to m.in. gremium konwentu generalnego, maj¹ce ka¿dorazowo dokonaæ wyboru prze³o¿onego
generalnego lub obraduj¹ce nad istotnymi sprawami ca³ego instytutu, konwent prowincjalny zwo³any dla wyboru delegatów na zgromadzenie generalne lub regularnie
obraduj¹c¹ konwokacjê misjonarsk¹. Natomiast najm³odsz¹ form¹ wspólnotowej
odpowiedzialnoœci za sprawy Zgromadzenia Misji jest instytucja konwentu domowego, maj¹ca jednak swoje Ÿród³o w troskliwym pos³ugiwaniu superiora dynamizuj¹cego swoj¹ wspólnotê, dziel¹cego siê w³adz¹, szanuj¹cego ka¿dego cz³onka domu
i roztropnego w dzia³aniu. Jako animator wspólnoty superior zawsze by³ postrzega6

Por. JAN PAWE£ II, Adhortacja Apostolska Vita Consecrata z 25 marca 1996 r., w: Adhortacje Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II, t. II, nr 82, s.721-722.
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ny jako osoba cementuj¹ca jej jednoœæ. Natomiast szko³¹ wspólnotowego dzia³ania
sta³o siê realizowanie procedury prawnej dotycz¹cej obrad konwentów i konwokacji, kanoniczne pe³nienie urzêdów w wincentyñskim stowarzyszeniu, korzystanie z
konsultacji i rad z cz³onkami wspólnoty, troska o wzmocnienie widzialnych struktur
w³adzy jak i duchowej jednoœci miêdzy konfratrami. Stabilizatorem w tej kwestii
by³o wierne przestrzeganie norm prawnych, zawartych integralnie w prawie powszechnym i w³asnym Zgromadzenia Misji, co korzystnie i twórczo wp³ywa³o na ochronê
ukszta³towanego duchowego dziedzictwa nowego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego. Przyjêta ju¿ na pocz¹tku w Zgromadzeniu Misji procedura odbywania prawnych zgromadzeñ przez wybranych przedstawicieli ca³ego Zgromadzenia, stanowi³a dla wspólnoty misjonarskiej stabilizuj¹cy j¹ fundament. Dlatego Wincenty czerpi¹c z doœwiadczenia Koœcio³a i dzia³aj¹cych wspólnot, podaj¹c swemu stowarzyszeniu regu³y szczegó³owe zawieraj¹ce œcis³y scenariusz odbywania spotkañ generalnych i prowincjalnych, na d³ugie wieki okreœli³ prawne ramy autentycznej ochrony
charyzmatu, przyjmowania form nowej dzia³alnoœci apostolskiej w s³u¿bie ubogim,
rozwijania duchowoœci instytutu, kreowania dynamicznej ¿ywotnoœci misyjnej wœród
wszystkich cz³onków Zgromadzenia. Rekapituluj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e wprowadzenie przez œw. Wincentego à Paulo kanonicznych instytucji: konwentu generalnego, prowincjalnego, jak równie¿ przyjêcie w misjonarskim prawie konstytucyjnym konwentu domowego, pozwoli³o skutecznie wypracowaæ ró¿norodnoœæ prawnych form wspólnotowej odpowiedzialnoœci misjonarzy wszystkich pokoleñ za powierzone ich trosce wincentyñskie stowarzyszenie ¿ycia apostolskiego.
W realizacji powy¿szych celów prezentowanej monografii spe³niono podstawowy zamys³ autora. Jednak¿e na kanwie podjêtych ju¿ badañ nad struktur¹ w³adzy w ujêciu œw. Wincentego à Paulo a jej wspó³czesnym modelem rz¹dzenia w
Zgromadzeniu Misji nale¿y podaæ jeszcze kilka stosownych wniosków. Otó¿ podstawowy Ÿród³owy materia³ badawczy stanowi³a treœæ zachowanych w Rêkopisie
Sarzana regu³ szczegó³owych, istotnych dla poznania pierwotnej struktury sprawowania w³adzy wed³ug zamys³u œw. Wincentego à Paulo, jak równie¿ Regu³y Wspólne oraz dokumenty promulgowanego w³asnego prawa konstytucyjnego, a¿ do czasów wspó³czesnych. Wspomniana baza Ÿród³owa umo¿liwi³a bli¿sze poznanie procesu kszta³towania siê prawa w³asnego jednego z pierwszych stowarzyszeñ ¿ycia
apostolskiego w Koœciele katolickim, co posiada bardzo istotne znaczenie dla prowadzonych badañ szczegó³owych w zakresie ewolucji prawa kanonicznego instytutów ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego, tym bardziej ¿e
prawodawstwo œw. Wincentego à Paulo wywiera³o póŸniej znacz¹cy wp³yw na powstaj¹ce akty prawa w³asnego innych zgromadzeñ i instytutów. Obecnie istnieje
ponad sto wspólnot wyros³ych z duchowoœci œw. Wincentego à Paulo i postêpuj¹cych jego œladami, dla których istota charyzmatu i to¿samoœci wincentyñskiej zachowuje wci¹¿ swoj¹ ¿ywotnoœæ. Przyk³adem wp³ywu prawa w³asnego misjonarzy
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na póŸniejsze wspólnoty s¹ konstytucje redemptorystów, szczególnie normy dotycz¹ce naœladowania Chrystusa7 ; salezjanów, zw³aszcza w zakresie przedstawienia podstawowych celów zgromadzenia8 i Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Niepokalanego Poczêcia NMP, którego dokumenty normatywne opieraj¹ siê niemal w
ca³oœci na prawie w³asnym fundamentalnym Zgromadzenia Misji9 . Podjête badania
porównawcze przyczyni³y siê tak¿e do g³êbszego poznania wa¿nej czêœci to¿samoœci instytutu, a zw³aszcza podstawowych regu³ prawnych Zgromadzenia Misji,
które wywar³y decyduj¹cy wp³yw na historyczny proces tworzenia siê dziedzictwa
œw. Wincentego à Paulo w strukturach prawnych sprawowania w³adzy w Koœciele.
Przeprowadzone badania mog¹ siê równie¿ przyczyniæ do pog³êbienia osobistej
œwiadomoœci wspó³czesnych cz³onków wspólnoty wincentyñskiej w zakresie poznania Ÿród³a pierwotnej struktury w³adzy w instytucie i jego wp³ywu na wspó³czesny model kierowania wspólnot¹ na p³aszczyŸnie struktur generalnych, prowincjalnych i domów Zgromadzenia. Trud podjêtej pracy i ukazanie jej owoców wynika³
jeszcze z papieskiego zalecenia zawartego w Kodeksie Prawa Kanonicznego, szczególnie w kan. 578, w którym Prawodawca zobowi¹zuje wszystkich cz³onków wspólnoty do wiernego zachowania myœli i zamierzeñ swoich za³o¿ycieli, zatwierdzonych przez kompetentn¹ w³adzê koœcieln¹, dotycz¹cych natury, celu, ducha i charakteru instytutu, jego zdrowych tradycji. Powy¿sze opracowanie przekonuje w ca³ej
treœci, ¿e regu³y szczegó³owe dotycz¹ce struktury w³adzy w ujêciu œw. Wincentego
à Paulo niew¹tpliwie odzwierciedlaj¹ wa¿ne zamierzenia prawodawcze, znamienne
dla dziedzictwa wincentyñskiego i jego apostolskiego trudu i wskazuje na wypracowanie zdrowych tradycji i zorganizowanych form wspólnotowej odpowiedzialnoœci
za Zgromadzenie Misji.
W toku badañ poznano równie¿, ¿e na uwagê i cierpliwoœæ badaczy zas³uguj¹
szczegó³owe regulaminy i prawne zalecenia œw. Wincentego à Paulo, dotycz¹ce
dzie³ apostolskich podejmowanych przez poszczególne wspólnoty misjonarskie.
Równie¿ zachowana i opublikowana korespondencja ks. Wincentego zawiera liczne miejsca, które mog¹ znacz¹co uzupe³niæ dotychczas zdobyt¹ wiedzê na temat
kanonicznej formacji za³o¿yciela Zgromadzenia Misji, a tak¿e jego wra¿liwoœci i
determinacji do cierpliwego i konsekwentnego stosowania w ¿yciu konsekrowanym
prawnej dyscypliny Koœcio³a. Podjêta w toku przygotowywania pracy analiza dziedzictwa wincentyñskiego wskaza³a, ¿e wielu nastêpców œw. Wincentego à Paulo
kontynuowa³o tradycjê opracowywania regulaminów szczegó³owych dla ró¿nych
7

Por. KONSTYTUCJE

8

Por. KONSTYTUCJE TOWARZYSTWA œw. Franciszka Salezego, 1-6, w: Konstytucje i Regulaminy, Rzym
1986, s.21-27.

9

Prawodawstwo wincentyñskie to równie¿ regu³y podstawowe i szczegó³owe u³o¿one dla Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia, na którym wzorowa³y siê póŸniejsze wspólnoty czynne. Por. Regole
particolari delle Figlie della Carita, w: La Regola delle Carita S. Vincenzo de’ Paoli, Milano 1986,
s.117-145.
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funkcji i urzêdów w Zgromadzeniu, np. admonitora prze³o¿onego generalnego, furtiana, kucharza czy te¿ specjalne dyrektoria dla podejmowanych przez misjonarzy
dzie³ apostolskich, do czego bezpoœrednio nawi¹zuje aktualna praktyka prowadzenia misji ludowych i rekolekcji, tym bardziej ¿e dziêki trosce poprzednich pokoleñ
misjonarzy zachowa³a siê w tym zakresie pokaŸna baza Ÿród³owa.
Problematyka struktury w³adzy w ujêciu œw. Wincentego à Paulo a jej wspó³czesny model w Zgromadzeniu Misji nie wyczerpuje ca³ego problemu udzia³u prze³o¿onych i instytucji kanonicznych w sprawowaniu œwiêtej w³adzy. Dlatego w zamyœle poznawczym niniejszej pracy odniesiono siê wy³¹cznie do pierwotnej struktury
i jej ewolucji, której uwieñczeniem s¹ normy w³asnego prawa konstytucyjnego Zgromadzenia Misji, poœwiadczone autorytetem Stolicy Apostolskiej, co zapewnia rzeteln¹ kontynuacjê charyzmatycznego pos³annictwa œw. Wincentego à Paulo i troski o dynamiczny rozwój jego dziedzictwa.
Rozprawa powsta³a w roku Jubileuszu 350 lat pracy cz³onków Zgromadzenia
Misji na ziemi polskiej.

Summarium
Joannes Paulus II in Exhortatione Apostolica Vita consecrata, die die 25 Martii 1996 a. ad omnes
viros et feminas bonae voluntatis appellavit, ut ad Deum viis a vita consecrata probatis tenderent,
quae in Christo evolutionem plenitudinis personae humanae faciliorem reddunt. Exhortatio Summi
Pontificis singulare momentum habet, quia etiam in vita omnibus hominibus, etiam generationum
praeteritorum, ineffabiles fructus praesentiae Redemptoris demonstrat: „Videte homines, quibus
Christus totaliter potitus est: illi demonstrant, quod dominium sui ipsius roboratum gratia et caritate
Dei, remedium desiderii possidendi, hedonismi et dominii est. Oblivioni non date charismata, quae
magnificos „inquisitores Dei” et befnefactores humanitatis efformaverunt, ipsi enim infallibiles vias
illis monstraverunt, qui Deum sincero corde quaerunt. Videte magnam turbam sanctorum, qui in
ambitu vitae consecratae creverunt, videte bonum, quod personae consecratae Deo mundo
praestiterunt –heri et hodie-! Nonne mundus laetis testibus et prophetis beneficiis caritatis Dei eget?
Nonne eget etiam homines, qui vita sua et activitate sementem pacis et fraternitatis faciunt?”
Sine dubio persona et opus Sancti Vincentii a Paulo in historia vitae consecratae totaliter a
Christo absorpta effecta est, quem Pater pauperum suae novae congregationis unicam regulam
elegit. Effectus huius decisionis non solum suum influxum in charisma activitatis Sancti Vincentii a
Paulo, id est pro pauperibus et derelictis, exercuerunt, sed etiam in omnes fundamentales actus
iuridicos Congregationis Missionis, inter quos primi sunt Regulae Communes Congregationis Missionis
/1958/, quae ut codex perfectionis et ab initio fundamentum immutabile identitatis uniusciuiusque
missionarii novae communitatis Vincentianae accipiebantur. Origo huius codicis perfectionis longam
et difficilem viam habuit, quae ad obtinendam approbationem apostolicam perduxit, sed eodem tempore tamen occasionem tum ad construendam structuram iuridicam et institutionalem Congregationis
Missionis /Convnetus Generales: -I – 13-23 X 1642 et II – 1 VII-11 VIII 1651/, tum ad elaborationem
regularum particularium praebuit, in quibus efformata sunt iura et officia omnium praepositorum
communitatum Congregationis /Regulae superioris generalis, visitatoris et superioris in Manuscripto
Sarzani 1655/. His in circumstantiis in Sancto Vincentio a Paulo orta est persuasio, fundata in eius
personali experientia spirituali, in probata ecclesiastica praxi vitae communis, in approbata ab
Ecclesia abbundantia et puchritudine varietatis activitatis missionariae, de erigendo novo instituto,
cum sua identitate, novo charismate et originalibus formis servitii. Ea de causa iste charismaticus et
„magnificus inquisitor Dei” strenua conamina canonica et iuridica subiit, ut per illas particulares
regulas possibilitatem superioribus extruendi communitatem in Congregatione redderet. Secundum
enim eum munere superioris fungere efformare communitatem significat.
Conamen Sancti Vincentii a Paulo novae visionis structurae potestatis, in fundamento iuris
ecclesiastici illius temporis et eius influxus in modum eius exercitii in Congregatione Missionis illius
temporis possibilitatem efformandi aliquas conclusiones dat, quae momentum habent tum quoad
intelligendas certas initiativas ipsi legislatoris Congregationis, tum quoad prasesentem curam
conservationis identitatis missionarii ipsius instituti, qui hoc anno 350 anniversarium servitii in
Polonia celebrat.
Problema structurae potestatis in visione Sancti Vincentii a Paulo et eius influxus in modum eius
hodierni exertitii in Congregatione Missionis, quod in dissertatione proponitur, ex natura sua incohari
debuit ab indicatione conditionum iuridicarum et historicarum, quae tum in personali formatione
iuridica sancti Vincentii a Paulo, tum etiam in eius proposito erectionis novi instituti vitae apostolicae
momentum habent. In habitu huius sancti sensum vivae fidei et inconditionatam obsequentiam disciplinae
canonicae Ecclesiae vidimus, sed etiam totalem determinationem in susceptis actionibus difficilibus
ad obtinendam iuridicam certitudinem pro novis formis curae pauperum et egentium, quas Ecclesiae
tunc proposuit. Personalis audacia et activitas Sancti Vincentii a Paulo pro multis hominibus irrealis
fuit, si prae oculis habebatur stabilita iam structura iuridica vitae religiosorum post Concilium Tridentinum
/1545-1563/; requisita quae vitae religiosae proponebantur in Decreto Concilii De regularibus et
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monialibus /3-4 XII 1563/; valde radicalis legislatio Pii Papae V, praesertim tamen eius Constitutiones
Apostolicae Circa pastoralis /29 V 1566/ et Lubricum vitae genus /17 XI 1568/, in quibus expressa est
practice impossibilitas istituendi novam communitatem religiosam et quod Ecclesia iam ab Concilio
Lateranensi IV /1215/ observare voluit. Sanctus Vincentius a Paulo unicus tunc temporis „inquisitor
investigator Deii” fuit, qui in seno Ecclesiae catholicae novam formam communitatis vitae apostolicae
erigere voluit, quamquam pro aliis tentamina haec finita sunt cum necessitate accipiendi formas
vitae, quae illo tempore iam accepta et stabilita iuridice fuerunt: / v.gr. Congregatio Sororum Visitationis
BMV –Sancti Francisci Salesii – 1568-1622/. Proinde dicendum est, quod fundamentum successus
tentaminum Sancti Vincentii a Paulo in eius praeparatione et formatione iuridica /licentiatus in iure
canonico/ originem habuit et eius experientia practica, in qua decisivam partem habuit eius
supernaturalis intuitio quoad possibilitatem existentiae novarum iuridicarum solutionum, quae debitum
respectum varietati existentium charismatum in Ecclesia redderent. Qua de causa, quamquam Sanctus
Vincentius a Paulo cum magna reverentia omnes canonicas formas vitae religiosae tractavit et bene
charismata vitae consecratae illius temporis ab Ecclesia probata cognovit, tamen decisive noluit, ut
eius communitas, quam erecturus est obtenta approbatione Apostolica, partem integralem formarum
vitae consecratae tunc temporis existentium constitueret. In animo habuit, ut novum institutum vitae
apostolicae exclusive in sanctitate vitae status religiosi participaret. Hanc possibilitatem realem vidit
in fundamento analysis et continuae observationis structurarum iuridicarum et activitatis Societatis
Jesu Sancti Ignatii Lojola, eorum constitutionum /initium elaborationum 1549 a./ et in hoc contextu
historice propitium decisionem Papae Gregorii XIII /1572-1585/, quoad possibilitatem votorum simplicium
in communitate Jesuitarum, aexistimavit. Sanctus Vincentius a Paulo scrupulose historiam et res
gestas ordinis Sancti Ignatii cognovit et experientiis illorum usufruire voluit, tamen cum debita
accomodatione ad visionem vitae communis et apostolicae, quam habuit. Constitutiones Societatis
Jesu quidem fons Regularum Communium et praescriptorum particularium, praesertim quoad implendum
munus superioris generalis et regimen totius Congregationis Missionis ab eo acceptae sunt. Etiam
conamina iuridica Sancti Vincentii a Paulo in his, quae ad vota referuntur, plene ab Sede Apostolica
probata sunt. /4/. Addendum est etiam, quod magni momenti motivum, ne eius communitas in aliquam
familiam religiosam tunc temporis existentem adnumeretur, eius decisio de servato in communitate
habitu sacerdotum dioecesanorum fuit.. Legislator in mente habuit postulatum constitutionis Pii Papae
V Lubricum vitae genus /de die 17 XI 1568/, in qua Summus Pontifex obligavit omnia membra regularium,
quae alium habitum, quam sacerdotes dioecesani induebant et insimul communem vitam gerebant, ut
necessarie vota sollemnia emitterent. Concludendo dicendum est, quod singularis fons inspirans
sanctum Vincentium a Paulo in formandis debitis structuris potestatis in novo instituto vitae apostolicae
habilitas accomodationis solutionum, quae in Societate Jesu existebant, praxis vitae et consuetudo
communitatis Ignatianae vitae religiosae fuit / v.gr. correctio fraterna, publica confessio culparum,
functio admonitoris, relationes aegrorotum cum medico, commissio epistolarum superiori, praescripta
quoad votum activum et passivum, cotidianae relationes cum personis, quae ad communitatem non
pertinent et eorum visitationes in domibus Congregationis, modestia in habitu et eius usus extra
cellam/. Inventae in textu Manuscripti Sarzani Vincentianae regulae particulares, quae immediate ad
personas potestate in Congregatione Missionis fungentes respiciebantur reddiderunt possibilem
investigationem et conclusiones in campo fontium et conditionum, quae ad efformandam structuram
potestatis Vincentianae influebant.
Quoad secundum scopum dissertationis illic accurata analysis documentorum fundamentalium
iuridicorum facta est, quae essentialem collectionem normarum primi legis propriae Congregationis
Missionis quoad canonicam potestatem in tribus campis competitionis constituunt, scilicet munus
superioris generalis, visitatoris et superioris domus iuridice erectae. Notandum est, quod sanctus
Vincentius a Paulo in sua decisione quoad structuram normarum et indiciorum iuridicorum haurire ex
dono caritatis Christi non haesitavit. Persuasus enim fuit, quod illa caritas conditionare deberet
formationem et praxim exerctitii omnis potestatis et etiam practicam executionem huius potestatis a
superiore generali, visitatore et superiore domus. Unde perticulares regulae quoad relationes internas
et externas superiori ante omnia in contactibus cum confratribus, personis extraneis et cum tota
communitate praeceptum caritatis imponebant, quod nunc tam evidens est tum in iure proprio
Congregationis Missionis, quam in tota Ecclesia. Legislator caritatem mensuram boni iuris proprii
habuit, in fundamento doctrinae Christi, in propria experientia spirituali, et etiam in cum humilitate
ecceptata effata Urbani Papae VIII, quae Congregationem indicabant ut dinamicam communitatem in
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organismo Ecclesiae catholicae, cum propria identitate, etiam in campo exertitii potestatis. Sanctus
Vincentius a Paulo de normis generalibus descendit ad elaborationem regularum particularium, quae
debitum regimen communitatis, quae iam officialem approbationem iuridicam Ecclesiae ut institutum
vitae apostolicae obtinuit, tutarentur. Haec solutio iuridica modo essentiali iura et officia non solum
superioris generalis, visitatoris et superioris domus praescribebat, sed etiam concretas conditiones
personales quoad indoles, capacitatem iuridicam ad munus explendum, subordinationem disciplinae
Ecclesiae et iuris proprii in campo tutelae charismatis, capacitatem convivii et cooperationis cum
confratribus adiuvantibus superiorem in realizatione eius fundamentalibus competitionibus canonicis
efformabat. Analysis comparativa regularum particularium Sancti Vincentii a Paulo in contextu
evolutionis iuris demonstravit, quod hodiernum ius proprium Congregationis practice omnes normas
particulares Vincentianas absorbuit, quae ad tres campos servitii pertinent, scilicet erga totam
Congregationem, provincias et domos. In ultimo iure proprio constitutionali et statutis Congregationis
Missionis decisiva determinatio animadvertitur in receptione primaevarum normarum Vincetianarum,
quod cum cautione in nonnullis casibus tractabat ius fundamentale Congregationis promulgatum
anno 1954, ut normae accomodatae ad praescripta Constutionis Apostolicae Conditae a Christo /8 XII
1900/ Leonis XIII et Codicis Iuris Canonici Pii X et Benedicti XV /1917/. Affirmandum est etiam, quod
normae particulares, quae ad supranominata munera referuntur, ut felices decisiones iuridicae
Sancti Vincentii a Paulo aestimandae sunt, et indicia eius peculiaris charismatis et intuitionis iuridicae
constituunt, quod cum debito sensu et interna persuasione permisit ei indicare duraturam indolem
principiorum, quae praecepta et normas iuris magni momenti efformant et quae usque ad hodiernum
tempus – etiam quoad exeertitium potestatis- originalem identitatem missionarii spiritus erga pauperes
et egentes in mundo et in Ecclesia conservant. Actualitas eius visionis exeretitii potestatis et
evangelici servitii ut accuratus sensus Ecclesiae in optione erga pauperes et ut stabilis activitas
secundum statuta ab auctoritate Sedis Apostolicae comprobata est.
Tertius copus huius dissertationis constrinxit ad praecisam praesentationem vinculantium
formarum et modum responabilitatis communis omnium membrorum Congregationis pro
permanenti vivacitate missionaria instituti vitae apostolicae, quae identificantur cum fundamentali
fine Congregationis Missionis, cura fidelis observantiae Regularum Communium in contextu
evolutionis iuris constitutionalis, statutorum et normarum singularium provinciarum. Vincentianae
formae integralis activitatis communitatis sunt: gremium conventus generalis eligens superiorem
generalem vel discutiens de essentialibus negotiis totius instituti; conventus provincialis
convocatus ad electionem delegatorum in conventum generalem vel regulariter functionans
convocatio missionaria. Tamen recentissima forma responsabilitatis communitatis pro negotia
totius Congregationis Missionis institutum conventus domus est, quod fontem suum habet in
strenua cura superioris ad efformanda dinamica suae communitatis, qui suam potestatem
dividens, omne membrum respectat et prudenter agit. Superior semper animator unitatis in
communitate percipiebatur. Schola autem activitatis communis facta est exeretitium procedurae
iuridicae quoad discussionem in conventibus et convocationibus, canonicum exeretitium
munerum in instituto Vincentiano positivos fructus percipere ex consultationibus et consiliis
cum membris communitatis, cura de roborandis visibilibus structuris potestatis et internae
unitatis inter confratres. Elementem stabilitatis in hac quaestione fidelis observantia normarum
iuridicarum est, quae inveniuntur in iure universali et proprio Congregationis Missionis, et quod
positivum et creativum influxum in tuenda iam formata haereditate spirituali novi instituti vitae
apostolicae exercuit. Accepta iam ab initio in Congregatione Missionis procedura in conventibus
iuridicis ab electis repraesentantibus totius Congregationis elementum stabilitatis totius
communitatis missionariae constituit. Propterea Sanctus Vincentius a Paulo ex experientia
Ecclesiae et tunc existentibus communitatibus hauriens et novas instituto regulas particulares
dans, quae modum procedendi in conventibus generalibus et provincialibus stabiliunt, ad
multa saecula formas iuridicas authenticae tutelae charismatis praebuit quoad accipiendas
formas novae activitatis apostolicae erga pauperes, evolutionis spiritualitatis instituti, promovendi
dinamicae vivacitatis missionariis in omnibus membris Congregationis. Consequenter dicendum
est, quod introductio ab sancto Vincentio a Paulo institutionum canonicarum: conventus generalis, provincialis, et etiam in iure missionario conventus domus, efficaciter elaborationem
varietatem formarum iuridicarum responsabilitatis communitariae omnium generationum de
collata eis cura Vincentiani instituti vitae apostolicae possibilem reddit.
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In perficiendo fine huius dissertationis fundamentale propositum auctoris peractum est. Tamen in
hoc themate id est in comparatione perquisitionum structurae potestatis secundum mentem sancti
Vincentii a Paulo et eius praesentis formae in Congregatione Missionis aliqua opportuna adhuc
dicenda sunt. Nempe fundamentalis fons perquisitionum auctoris argumentum servatarum in
Manuscripto Sarzani regularum particularium fuit, quod essentiale momentum in cognoscenda
structura exertitii potestatis secundum mentem Sancti Vincentii a Paulo habet, sed insuper etiam
Regulae Communes necnon documenta promulgati proprii iuris constitutionalis, usque ad hodiernum
diem. Supradictus fons fundamentalis meliorem cognoscentiam processus formationis iuris proprii
unius ex primis institutis vitae apostolicae in Ecclesia catholica possibilem reddit, quod magnum
momentum in cognoscendo processu evolutionis iuris canonici institutorum vitae consecratae et
vitae apostolicae habet, eo magis, quod legislatio Sancti Vincentii a Paulo magnum influxum in acta
iuridica aliorum congregationum et institutorum, quae postea ortae sunt, exercuit. Nunc plus quam
centum communitates existunt, quae ex spiritualitate Sancti Vincentii hauriunt et eius vestigia sequuntur, pro quibus essentia charismatis et identitatisVincnetianae semper suam vivacitatem servat.
Exemplum influxus iuris proprii missionariorum in communitates posteriores constitutiones
Redemtoristorum sunt, praesertim normae, quae sequelam Christi respiciunt; Salesianorum, praesertim
quoad fundamentales fines congregationis; Congregationis Sororum Missionariarum Immaculatae
Conceptionis Beatae Mariae Virginis, cuius documenta normativa fere ex toto in iure proprio
fundamentali Congregationis Missionis fundatae sunt. Inceptae perquisitiones comparativae
contulerunt etiam ad profundiorem cognoscentiam magnae partis identitatis instituti, ante omnia
tamen ad cognoscentiam fundamentalium regularum iuridicarum Congregationis Missionis, quae
decisivum inflixum in processum formationis haereditatis Sancti Vincentii a Paulo in structuris iuridicis
exercitationis potestatis in Ecclesia habuerunt. Peractae perquisitiones etiam inferre possunt nunc
viventibus membris communitatis Vincentianae ad profundiorem personalem cognoscentiam eorum
primaevae structurae potestatis in instituto et eius influxus in hodiernum modum moderationis
communitatum in dimensione structurarum generalium, provincialium et Domorum Congregationis.
Intentus susceptae perquisitionis et demonstratio eius eventuum etiam profluebat ex praecepto
Pontificio, quod in Codice Iuris Canonici invenitur, praesertim in can. 578, in quo legislator urget omnia
membra communitatis ad fidelem conservationem mentis et propositorum eorum fundatorum in his,
quae ad naturam, finem, spiritum et charisma instituti et eius sanam traditionem referuntur et quae ab
autentica auctoritate ecclesiastica adprobata sunt. Perquisitio haec etiam in tota sua extensione
probat, quod regulae periculares, quae secundum mentem sancti Vincentii a Paulo structuram potestatis
prae oculis habent, certe imago sunt magni momenti intentorum legislativorum, qui haereditatis
Vincentianae, eius laboris missionarii proprii sunt et insimul indicant elaboratam sanam traditionem et
stabilitas formas communis responsabilitatis pro Congregatione Missionis.
In persursu perquisitionis etiam evenit, quod attentione et patientia perquisitorum dignae sunt
leges particulares et consilia iuridica Sancti Vincentii a Paulo, quae attinent opera apostolica ab
unaquaque communitate missionaria sumpta. Pariter in servato et publicato commercio litterarum
Sancti Vincentii a Paulo multi loci inveniuntur, qui notabiliter redintegrare possunt scientiam adhuc
obtentam quoad formationem iuridicam fundatoris Congregationis Missionis necnon quoad eius
profundum sensum et voluntatem introducendi in vita consecrata iuridicae disciplinae Ecclesiae.
Analysis haereditatis Vincentianae demonstravit, quod multi successores Sancti Vincentii a Paulo
traditionem elaborationis regularum particularium pro variis functionibus et muneribus in Congregatione
colebant, v.gr. admonitoris superioris generalis, ianitoris, coqui, vel etiam specialia directoria ad usum
missionariorum, qui exercitiis spiritualibus vel missionibus operam dant. Generationes antecedentium
missionariorum sua cura multos fontes in hac re servaverunt.
Problema structurae potestatis in Congregatione Missionis secundum mentem Sancti Vincentii a
Paulo et eius hodierna forma totum argumentum participationis superiorum et institutorum canonicorum
in exertitii sanctae potestatis non exhaurit. Propterea in hac dissertatione solum ad pristinam structuram
et eius evolutionem revocabatur, quae evolutio finem obtinuit in normis proprii legis constitutionalis
Congregationis Missionis, probatis auctoritate Sedis Apostolicae, quod adprobatio congruam
continuationem charismatici vocationis Sancti Vincentii a Paulo et curam dinamicae evolutionis huius
haereditatis securam reddit.
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Zusammenfassung
In der Adhortatio Apostolica „Vita consecrata” vom 25 März 1996 wendet sich Papst Johannes
Paul II an alle Menschen guten Willens mit der Anregung, in ihrem Streben nach Gott die Wege des
geweihten Lebens (vita consecrata) zu bestreiten. Diesem Appell des Hl. Vaters kommt eine
besondere Bedeutung zu. Er läßt nämlich im Leben ganz normal durchschnittlicher Menschen, auch
der vorangegangenen Generationen wunderbare Früchte des Wirkens des Erlösers gelten : „Schaut
auf diese Menschen, die von Christus ergriffen sind, die in der von der Gnade und der Liebe Gottes
getragenen Selbstbeherrschung auf das Heilmittel hinweisen, das von Habgier, Genuß- und
Herrschsucht befreit. Vergebt nicht die Charismen, die wunderbare „Gottsucher” und Wohltäter der
Menschheit geformt und denjenigen, die mit aufrichtigem Herzen Gott suchen, sichere Wege geöffnet
haben. Betrachtet die große Zahl von Heiligen, die in dieser Lebensform gewachsen sind, betrachtet
das Gute, das der Welt gestern und heute von denen erwiesen wurde und wird, die sich Gott
geweiht haben! Braucht diese unsere Welt etwa nicht frohe Zeugen und Propheten der segensreichen
Macht der Liebe Gottes? Braucht sie nicht auch Männer und Frauen, die es durch ihr Leben und ihre
Tätigkeit verstehen, Samen des Friedens und der Brüderlichkeit zu säen?”
Ohne Zweifel war die Person und das Werk des Hl. Vinzenz von Paul total durchgedrungen
durch den Geist Christi, den „der Vater der Armen” für die neugegründete „Missionsgesellschaft”
als die einzige „Lebensregel” ausgewählt hatte. Die Folgen dieser Wahl haben ihren Ausdruck
nicht nur in dem Charisma des caritativen Dienstes des Hl. Vinzenz von Paul an den Armen und
Verlassenen, sondern auch in den grundlegenden eigenen Regeln der „Missionsgesellschaft”
gefunden. An der ersten Stelle unter diesen Regeln stehen „Gemeinschafts- Regeln” der
Missionsgesellschaft, als der Verhaltenskodex eines jeden Mitglieds und als die Basis für die
Identitätsbestimmung und Erbgut der neuen Vinzenzgemeinschaft. Die Entstehung dieses
Kodexes hatte eine lange und mühselige Vorgeschichte, die letztendlich zum Erlangen der
Approbation durch den Apostolischen Stuhl führte. Diese wiederum inspirierte die Arbeiten
zur Schaffung der organisations-rechtlichen Struktur der „Missionsgesellschaft” (Convecta
Generalia. I -13-23 X 1642 und II - 1 VII -11 VIII 1651), und der einzelnen Regeln und bestimmte
den rechtlichen und kanonischen Katalog der Rechte und Pflichten aller Vorgesetzten auf
jeder Stufe der Leitungshierarchie der Vinzenzgesellschaft des Apostolischen Lebens (Regeln
für den Generaloberen, für den Visitator, für den Superior - enthalten in der „Handschrift von
Sarzan” vom Jahre 1655). Der Hl. Vinzenz von Paul, „der Charismatiker” und „der wunderbare
Gottsuchender”, hat sich zum Ziel gesetzt durch die erwähnten einzelnen Regeln, allen
Vorgesetzten des neugegründeten Instituts die Bildung einer brüderlichen Gemeinschaft zu
ermöglichen und den Gefahren gegen die Einheit der Gesellschaft vorzubeugen.
Aus diesem neuen Blick des Hl. Vinzenz von Paul auf die Struktur der Leitungsgewalt der
Kirchenämter unter Berücksichtigung des damals geltenden Kirchenrechts und im Hinblick auf dessen
Konsequenzen für die heutige Leitungsausübung innerhalb der „Missionsgesellschaft”, die im
laufenden Jahr auf ihre 350jährige Geschichte der Arbeit in Polen zurückblickt, lassen sich einige
Folgerungen formulieren:
Die Erörterung des Themas der Struktur der Leitungsgewalt nach dem Verständnis des Hl.
Vinzenz von Paul beginnt in der Abhandlung mit der Vorstellung der geschichtlichen und rechtlichen
Einflüsse auf seine persönliche Formation und die Idee der Gründung einer neuen Gesellschaft des
apostolischen Lebens. In der Haltung des Heiligen Vinzenz von Paul bemerkt man einen lebendigen
Glauben und eine bedingungslose Anerkennung der kanonischen Disziplin der Kirche, aber auch Mut
und gewisse Determinierung im Handeln, die eine rechtliche Garantie für die der Kirche neu
vorgetragenen Formen der Sorge für die Armen und Bedürftigen schaffen sollten. Für viele war der
Projekt des persönlichen Weges und des Handelns vom Hl. Vinzenz unrealistisch, vor allem angesichts
der mit den damals für die Ordensgemeinschaften geltenden Beschlüssen des Tridentiner Konzils
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(Dekret „De regularibus et monialibus” 3-4 XII 1563), radikale Gesetzgebung des Papstes Pius
V und seiner Apostolischen Konstitution „Circa pastoralis” (29. V 1566) und „Lubricum vitae
genus” (17. XI 1568), nach denen eigentlich eine Neugründung einer neuen Ordensgemeinschaft
praktisch unmöglich war.
Neben dem Hl. Vinzenz gab es auch andere zeitgenössische „Gottsuchende”, die auch neue
Gesellschaften innerhalb der katholischen Kirche gründen wollten. Sie mußten sich jedoch mit der
Übernahme der alten und bereits bestehenden Regeln und Modelle begnügen (z. B. „Wizytki vom Hl.
Franz Sales”). Ausschlaggebend für den rechtlichen Erfolg des Hl. Vinzenz scheint seine kanonistische
Vorbildung (Lizencjat im Kirchenrecht) und seine praktischen Erfahrungen zu sein, die von der
übernatürlichen Intuition erfüllt waren. Der Hl. Vinzenz kannte gut die Charismen der damals
bestehenden Ordensgemeinschaften und wollte nicht, daß seine neue Gemeinschaft nach der
Approbation durch den Heiligen Stuhl ein integraler Teil der geweihtes Lebens wird, sondern bemühte
sich darum, daß seine neue Gesellschaft des apostolischen Lebens ausschließlich an dem Heiligtum
des Ordensstandes teil hätte.
Eine reale Chance für die Durchführung seiner Vision sah der Hl. Vinzenz in der Umsetzung
seiner Schlussfolgerungen aus der Analyse der rechtlichen Strukturen und des apostolischen
Wirkens der „Gesellschaft Jesu”, ihrer Satzungen (Beginn der Arbeit im Jahre 1549) und der Analyse der Entscheidung des Papstes Gregor XIII (1572-1585) im Hinblick auf die Anerkennung der in
der „Gesellschaft Jesu” abgelegten einfachen Gelübde. Die Satzungen der „Gesellschaft Jesu”
wurden zur Quelle für die „Gemeinschaftsregeln” und für die „besonderen Regeln” der
„Missionsgesellschaft”, vor allem im Hinblick auf die Funktion des Generaloberen und Führung der
gesamten Gesellschaft (Gemeinschaft). Auch die Bemühungen bezüglich der heiligen Gelübde der
Mitglieder des missionarischen Instituts wurden in der Gesamtheit von dem Apostolischen Stuhl
akzeptiert. Ein anderer Garant, daß die „Missionsgesellschaft” nicht in den Bereich der
Ordensgemeinschaften eingegliedert wird, war die Regel, die bestimmte, daß ihre Mitglieder die
Bekleidung des Diözesanklerus zu tragen haben. Der Gründer hatte bei der Festsetzung dieser
Regel vor Augen gehabt, daß alle Männergemeinschaften, die andere Bekleidung als der
Diözesanklerus tragen, laut der Konstitution „Lubricum vitae genus” vom 17. XI 1568 zum Ablegen
der feierlichen Ordensgelübde verpflichtet sind.
Zusammenfassend kann man feststellen: als Inspiration und Quelle zur Schaffung entsprechenden
Leitungsstrukturen in der neugegründeten Gesellschaft des missionarischen Lebens waren für den
Hl. Vinzenz von Paul die Satzungen und alltägliche Praktiken aus dem Leben der „Gesellschaft
Jesu”. Die Auseinandersetzung mit den in den „Handschriften von Sarzan” enthaltenen vinzentinischen
„besonderen Regeln” im Hinblick auf die Führungspositionen in der „Missionsgesellschaft”, hat es
ermöglicht, die Aufnahme der Erörterungen und die Formulierung der oberen Schlüsse bezüglich
der Quellen und Einflüsse auf das vinzentinische Modell der Führung der Gesellschaft
vorzunehmen.
Im Bezug auf das zweite Ziel der Abhandlung wurde eine genaue Analyse der (grundlegenden)
Rechtsdokumente durchgeführt, die Sammlungen der ersten grundlegenden Normen des eigenen
Rechts der „Missionsgesellschaft” beinhalten. Diese Normen betrafen die Leitungsgewalt des Amtes
des Generaloberen, des Visitators und des Superiors (Vorgesetzten einer gültig gegründeten
Hausgemeinschaft). Es soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß der Hl. Vinzenz für die
Ausarbeitung der Normen und Regeln für seine Gemeinschaft das Prinzip der christlichen Liebe zu
Grunde legte. Sie soll die gesamte Ausübung der Leitungsgewalt der drei Führungspositionen des
Generaloberen, des Visitators und des Superiors durchdringen. Sie soll ein Maßstab für jeden
Vorgesetzten in seinem Handeln gegenüber den einzelnen Mitbrüdern, der gesamten
„Missionsgesellschaft” und Personen von Außen sein. Das Prinzip der christlichen Liebe geht wie
ein roter Faden durch das gesamte Recht der „Missionsgesellschaft” und der Kirche. Die christliche
Liebe also, die eigene Lebenserfahrung des Gründers und Empfehlungen des Papstes Urban VIII.
haben ihren Einfluß auf die Zusammenstellung der einzeln Regeln für die Leitung der
„Missionsgesellschaft”, die aktuell den Rechtsstatus in der Kirche als Gesellschaft des apostolischen
Lebens einnimmt, gehabt.
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Der Vergleich der einzelnen Regeln des Hl. Vinzenz mit anderen im Laufe der Geschichte
entwickelten Regeln, hat ergeben, daß das aktuelle eigene Recht der „Missionsgesellschaft” praktisch
alle Regeln des Hl. Vinzenz im Hinblick auf die Funktion des Generaloberen, des Provinzoberen und
den Hausgemeinschaftsoberen absorbierte. In dem neuesten Satzungsrecht der Gesellschaft laßt
sich eine deutliche Determinierung im Hinblick auf die Rezeption der ursprünglichen vinzentinischen
Normen feststellen, im Gegenteil aber zu den „Fundamentalen Normen der Gesellschaft, prolongiert
im Jahre 1954 in Anlehnung an die Apostolische Konstitution „Conditae a Christo” vom 08.XII 1900
und an den Kodex des Pius X und Benedikt XV vom 1917.
Es soll also festgehalten werden, daß auf Grund der Analyse der einzelnen Normen im Hinblick
auf die drei oben genannten Leitungsfunktionen sich Charisma und Rechtsverständnis in der Person
und im Handeln des Hl. Vinzenz von Paul feststellen lassen. Sein Konzept der Leitungausübung und
des evangelischen Dienstes haben sich als überzeitlich erwiesen und wurde vom Heiligen Stuhl als
Ausdruck des sensus Ecclesie im Hinblick auf den Dienst der Kirche an Armen in der Welt anerkannt.
Drittes Ziel der Abhandlung war die genaue Darstellung der aktuell geltenden „Gemeinsamen
Regeln” der Gesellschaft im Kontext der Evolution des Satzungsrechts und der eigenen Normen der
einzelnen Provinzen. Die Regeln und Normen sollen das Leben der Gemeinschaft aktivieren und
Verantwortung und Engagement jedes einzelnen Mitgliedes fördern. Die Regeln sehen drei Instrumente
dafür vor: das Generalkonvent mit dem Ziel der Wahl des Generaloberen und Entscheidungskompetenz
über grundlegende Themen betreffend der gesamten „Missionsgesellschaft”; das Provinzkonvent
mit dem Ziel der Wahl der Delegierten für den Generalkonvent oder für die Missionsversammlung;
das Hauskonvent mit dem Ziel der Regelung der Probleme und Themen der einzelnen
Hausgemeinschaften.
Durch die Schaffung dieser Strukturen und die genaue Festlegung ihrer Handlungsnormen hat
der Gründer für die kommenden Jahrhunderte bis heute dafür gesorgt, daß das Charisma der
Gemeinschaft und dessen praktische Umsetzungsformen garantiert sind.
Generell kann man feststellen, daß die Abhandlung, die von Verfasser gestellte Ziele erreicht hat.
Aus der Analyse des von dem Hl. Vinzenz von Paul dargebotenen Verständnisses der Struktur der
Leitungsgewalt innerhalb der „Missionsgesellschaft” lassen sich weitere folgende Schlußfolgerungen
ziehen:
- das grundlegende Material boten: „Die einzelne Regeln” sind enthalten in den „Handschriften
von Sarzan”, „Die gemeinsamen Regeln” und allen bis heute promulgierten Quellen des
Satzungsrechtes der Gesellschaft. Aus der Analyse dieses Quellenmaterials wird der gesamte
Entwicklungsprozeß des eigenen Rechtes der „Missionsgesellschaft” erkennbar und auch die
Berührungspunkte mit dem Entwicklungsprozeß des Kirchenrechts der katholischen Kirche im Hinblick
auf das kanonische Recht der Institute des geweihten Lebens und Gesellschaften des Apostolischen
Lebens. Das Recht der „Missionsgesellschaft” hat in der Geschichte einen großen Einfluß auf die
Entstehung des Rechtes anderer Gemeinschaften und Institute genommen. Als Beispiele könnten die
Satzungen der Redemptoristen, die Normen zur Nachfolge Christi der Salesianer, besonders in der
Darstellung der Hauptziele der Salesianer Gesellschaft und die fast vollständig auf dem fundamentalem
Recht der „Missionsgesellschaft” erstellten Satzungen der „Gesellschaft der Missionsschwestern
der Unbefleckten Empfängnis Mariae”.
- die durchgeführten Vergleichsuntersuchungen haben dazu beigetragen, die Identität des Instituts
tiefer kennenzulernen. Das kann sowohl für die Einschätzung des Einflusses der Normen des
Institutes auf die gesamtkirchlichen Rechtsregeln wie auch als Grundlage für die vertiefte Reflexion
für die Mitglieder über die eigene Gemeinschaft, ihre Ursprünge und das aktuelle Bild ihrer
Leitungsstrukturen dienen.
- die durchgeführte Untersuchung und ihre Ergebnisse entsprechen der Intention des can. 578
des CIC von 1983, in dem die Mitglieder der Gesellschaften verpflichtet werden das Erbe des
eigenen Instituts gründlich kennenzulernen und getreulich zu wahren.
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Die vorliegende Untersuchung der Leitungsgewalt /der Kirchenämter nach dem Modell des Hl.
Vinzenz von Paul soll nicht die gesamte Problematik endgültig behandeln. Deswegen konzentrierte
sich das Forschungsziel dieser Abhandlung hauptsächlich auf die Ursprungsstrukturen, ihre
geschichtliche Entwicklung und den aktuellen Stand der Normen des eigenen Satzungsrechts der
„Missionsgesellschaft”. Die heutigen Normen, bestätigt durch die Autorität des Apostolischen Stuhls,
sind Garant für die wahre Pflege der Tradition des geistigen Erbes und zugleich für die ständige
Entwicklung und Aktualisierung der charismatischen Sendung des Hl. Vinzenz von Paul.
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De Congregatione Generali, s. 429-439.
De Congregatione Generali, s.439-440.
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Wydawnictwa
Papieskiego Wydzia³u Teologicznego
we Wroc³awiu
Rozprawy Naukowe:
1. I. Dec (red.), Osoba, Koœció³, Spo³eczeñstwo , Wroc³aw 1992, s. 380 ( Cena 5 z³.)
2. E. J. Jezierska, ¯yjemy dla Pana, umieramy dla Pana. Proegzystencja
chrystocentryczna w myœli Paw³owej, Wroc³aw 1993, s.164 ((wyczerpane)
3. I. Dec, Transcendencja cz³owieka w przyrodzie, Wroc³aw 1994, s.287 (wyczerpane)
4. E. Janiak (red.),W prawdzie ku wolnoœci (W krêgu encykliki “Veritatis splendor”),
Wroc³aw 1994, s.312 (wyczerpane)
5. J. Czarny, Jana Paw³a II cywilizacja mi³oœci (Studium filozoficzne), Wroc³aw 1994,
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6. A. Nowicki, Koœció³ w horyzoncie Królestwa Bo¿ego (Studium eklezjologicznobiblijne), Wroc³aw 1995, s. 224 (wyczerpane)
7. I. Dec, Dwie antropologie. Tomaszowa a Marcelowa teoria cz³owieka, Wroc³aw 1997,
s.284 (Cena 12 z³.)
8. Z. Lec, Jezuici we Wroc³awiu (1581-1776), Wroc³aw 1995, s.195 (wyczerpane)
9. A. M³otek (red.) T. Reroñ (red.) ¯ycie - dar nienaruszalny (Wokó³ encykliki
“Evangelium vitae”), Wroc³aw 1995, s. 234 (wyczerpane)
10.P. Liszka, Charyzmatyczna moc ¿ycia zakonnego, Wroc³aw 1996, s.205
(wyczerpane)
11. M. Biskup, Teologia moralnoœci i prawa (Studium metateoretyczne), Wroc³aw 1996,
s.170 (wyczerpane)
12.A. Kie³basa, Salwatorianie ziem polskich w latach 1881-1903, Wroc³aw 1998, s.
250 (Cena 40 z³.)
13.A. Siemieniewski, Ewangelikalna duchowoœæ nowego narodzenia a tradycja
katolicka, Wroc³aw 1997, s.298 (wyczerpane)
14.W. Bochnak, Dzieje Zakonu Magdalenek od Pokuty na Dolnym Œl¹sku i £u¿ycach,
Wroc³aw 1996, s. 404 (wyczerpane)
15.E. Nawrot, Pierwszy Krajowy Kongres Eucharystyczny w Polsce, Wroc³aw 1997,
s.172 ( Cena 13 z³.)
16.R. Mroziuk, Teologiczne idee polskich kongresów eucharystycznych, Wroc³aw 1996,
s.217 (Cena 14 z³.)
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17.B. Ferdek, Sekty i nowe ruchy religijne jako problem teologiczny, Wroc³aw 1997,
s.291 (Cena 20 z³.)
18.M. Ch³opowiec, Wychowanie religijno-moralne dziecka w rodzinie. Aspekt
psychologiczno-teologiczny, Wroc³aw 1998, s. 208, (wyczerpane)
19.A. M³otek, Teologia katolicka na Uniwersytecie Wroc³awskim, Wroc³aw 1998, s.
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23.J. Pater, Wroc³awska Kapitu³a Katedralna w XVIII wieku, Wroc³aw 1998, s. 265
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24.J. Swastek, Rz¹dcy Archidiecezji Wroc³awskiej w latach 1945-1995, Wroc³aw 1998,
s.282. (wyczerpane)
25.I. Dec (red.) Na skrzyd³ach wiary i rozumu ku prawdzie, Wroc³aw 1999, s. 232
(Cena 22 z³.)
26.J. Machnacz, Cz³owiek religijny w pismach filozoficznych Jadwigi Conrad-Martius i
Edyty Stein, Wroc³aw 1999, s.338 (wyczerpane)
27.M. Kaczmarek, J.Swastek, A.Kie³basa, Kardyna³ Melchior von Diepenbrock (17981853). Odnowiciel ¿ycia religijnego na Œl¹sku, (Cena 20 z³.)
28.R. Liszkiewicz, Pos³annictwo profetyczne ludu Bo¿ego wed³ug nauki teologów po
Soborze Watykañskim II, Wroc³aw 1999 (Cena 12 z³.)
29.W. Wenz, Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji
Wincentyñskiej do powstania pierwszych „Regu³ Wspólnych” (1617-1656), Wroc³aw
1999, s.352 (Cena 15 z³.)
30.M. Wolicki, Relacje osoby a jej samorealizacja, Wroc³aw-Przemyœl 1999, s.300,
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31.J. ¯ytowiecki, B³ogos³awieni pokój czyni¹cy. Jana Paw³a II nauka o pokoju (w
druku)
32.M. Kogut, Koœció³ Katolicki w Achriprezbiteracie ¯migrodzkim w latach 1654-1945
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33.J. A. £ata, Cz³owiek troska ostateczna, Wroc³aw 2000
34 J. Lec, Jezuici w Legnicy (1689-1776) (w druku)
35.W. Wenz, Struktura w³adzy w ujêciu œw. Wincentego à Paulo a jej wspó³czesny
model w Zgromadzeniu Misji, Wroc³aw 2001, s.447
36.M. Wolicki, Podstawy filozoficzne analizy egzystencjalnej i logoterapii (w druku)
37.A. Brenk, Wp³yw duszpasterstwa parafialnego na ¿ycie duchowe w rodzinie w
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Seria: Sympozja i sesje naukowe (A5)
1. Misja Koœcio³a w œwiecie – Akcja Katolicka dzisiaj (materia³y z XXIV Wroc³awskich
Dni Duszpasterskich), praca zbiorowa pod red. ks. Ignacego Deca, Wroc³aw 1995,
(wyczerpane)
2. Ku odnowie cz³owieka i spo³eczeñstwa, (materia³y z XXV Wroc³awskich Dni
Duszpasterskich), Wroc³aw 1996, praca zbiorowa pod red. ks. Ignacego Deca,
Wroc³aw 1996 (Cena 10 z³.)
3. Praca nad prac¹. Kongres Pracy we Wroc³awiu, praca zbiorowa (materia³y
konferencyjne z Kongresu Pracy w 1991 roku), Wroc³aw 1996 (Cena 10 z³.)
4. Na drodze do Kongresu. Wyk³ady otwarte w ramach przygotowañ do 46.
Miêdzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, praca zbiorowa pod red. ks.
Ignacego Deca, Wroc³aw 1997 (Cena 7 z³.)
5. Ducha nie gaœcie. W stronê wielkiego jubileuszu roku 2000 (materia³y z XXVII
Wroc³awskich Dni Duszpasterskich), praca zbiorowa pod red. ks. Ignacego Deca,
Wroc³aw 1998 (Cena 10 z³.)
6. Abba – Ojcze. W stronê wielkiego Jubileuszu roku 2000 (materia³y z XXVIII
Wroc³awskich Dni Duszpasterskich), praca zbiorowa pod red. ks. Ignacego Deca,
Wroc³aw 1998, s. 237.(Cena 10 z³.)
7. Jezus Chrystus wczoraj, dziœ i na wieki. W stronê wielkiego Jubileuszu roku 2000
(materia³y z XXIX Wroc³awskich Dni Duszpasterskich), praca zbiorowa pod red. ks.
Ignacego Deca, Wroc³aw 1999, s.228 (Cena 10 z³.)

Katedra antropologii filozoficznej i etyki (A5)
1. Wokó³ filozofii Kardyna³a Karola Wojty³y, praca zbiorowa pod red. ks. Ignacego
Deca, Wroc³aw 1998, s. 258 (Cena 12 z³.)
2. J. Wadowski, Dramat pytañ egzystencjalnych, Wroc³aw 1999, s.255, (Cena 20 z³.)
3. A. P. Bator, Intencjonalnoœæ sztuki w filozofii R. Ingardena i M. A .Kr¹pca, Wroc³aw
1999, (Cena 24 z³.)

Inne
1. Patientia et caritas: w ho³dzie Ksiêdzu Kardyna³owi H. Gulbinowiczowi, Wroc³aw
1995, s.571, (Cena 10 z³)
2. W blasku Eucharystii: materia³y z Sympozjum Eucharystia w dziejach Koœcio³a
na ziemiach polskich ¿e szczególnym uwzglêdnieniem Œl¹ska oraz z XXVI
Wroc³awskich Dni Duszpasterskich, Wroc³aw 1996, s. 480 (Cena 15 z³.)
3. I. Dec, Na drodze do kap³añstwa: homilie i rozwa¿ania dla alumnów (Siejba s³owa
1), Wroc³aw 1996 (wyczerpane)
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(Siejba s³owa 2 ), Wroc³aw 1997, (Cena 15 z³.)
5. J. Pawlak, Maryjne drogi E. Stein, Wroc³aw 1998, s. 148 (Cena 8 z³.)
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8. I. Dec, Na niwie duszpasterskiej: homilie niedzielne i œwi¹teczne na rok A (Siejba
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12.A. Siemieniewski, Wiele dróg na ró¿ne szczyty. Mistyka religii, Wroc³aw 2000
13.I. Dec, Na niwie duszpasterskiej. Homilie niedzielne i œwi¹teczne na rok B, (Siejba
s³owa 4), Wroc³aw 2000 (Cena 15 z³.)
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15.I. Dec, Unxit et misit, Ksiêga Jubileuszowa ku czci Ksiêdza Biskupa Józefa Pazdura,
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