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Fraternitas
Międzynarodowe Wiadomości OFM

TROSKA O FRANCISZKAŃSKIE SIOSTRY
“Bracia, będąc świadomi, że dzielą z mniszkami Drugiego i Trzeciego Zakonu ten sam charyzmat i że łączą
ich z nimi wzajemne więzy, niech zawsze otaczają je szczególną opieką i serdeczną troską.” (KG 56)

Nasz Zakon otacza troską drogie siostry, z
którymi związany jest tym samym charyzmatem.
Generalny delegat, Fr. Fernando Mendoza
Laguna, odpowiedzialny za biuro ds. Mniszek (Pro
Monialibus), regularnie wizytuje liczne klasztory,
uzdrawiając wewnętrzne relacje oraz wspierając
w rozwiązywaniu różnych problemów, z którymi
borykają się wspólnoty. Biuro pełni również
posługę informowania Stolicy Apostolskiej o
rozmaitych trudnościach Sióstr.
Biuro Pro Monialibus, z radością donosi, że
wydawany przez nie Biuletyn cTc (Comunione e
Comunicazione) – jest teraz również dostępny

w formacie PDF na stronie Zakonu w zakładce
Pro Monialibus (pagina web di Pro Monialibus
sul Sito OFM)Biuletyn ma na celu ożywienie
wzajemnych relacji i dialogu między siostrami
klaryskami. Biuletyn redaguje Delegat generalny
przy współpracy z Sekretariatem; obecnie swoją
siedzibę ma w klasztorze
“Santa Chiara” w Cortonie
(Arezzo, Włochy). Siostry
Klaryski i Bracia Mniejsi z
całego świata współpracują
pisząc artykuły i rozważania
oraz dokonując tłumaczeń.

TWORZYĆ POMOSTY BRATERSTWA
Dnia 12 marca 2016 roku, w ramach braterskich odwiedzin, wizytę w Kurii generalnej Braci Mniejszych
złożyli Franciszkanie Konwentualni, którzy pełnią posługę w ich Kurii generalnej.
Bracia Mniejsi i Bracia Mniejsi Konwentualni, o godz. 19, wspólnie odmówili Nieszpory, a następnie
udali się do refektarza na wspólną kolację. Na zakończenie miała miejsce rekreacja przeżywana w duchu
radości z faktu przynależenia do tej samej Rodziny.
Spotkanie było okazją do tworzenia braterskich pomostów, by w ten sposób przyczynić się do dialogu,
a na przyszłość do jeszcze lepszej współpracy wewnątrz Rodziny Franciszkańskiej.
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INNE WIADOMOŚCI
Spotkanie moderatorów formacji
ciągłej COMPI

inauguracyjnym
biskupa
Rieti
Domenico Pompili, głos zabiorą:
Marco Bartoli, Filippo Sedda i Diego
Di Paolo. W sesji popołudniowej na
zakończenie wystąpi Abp Agostino
Marchetto. Natomiast 7 maja w sesji
porannej głos zabiorą: Fortunato
Iozzelli OFM, Letizia Pellegrini i Sofia
Boesch oraz Tersilio Leggio.

W dniach 1-2 marca 2016
roku w Kurii generalnej odbyło
się
spotkanie
moderatorów
formacji
ciągłej
Konferencji
Prowincji Włoskich (COMPI), by z
jeszcze większą skutecznością i
odpowiedzialnością pełnić swoją
posługę w prowincjach, jak również
podjąć szerszą współpracę między
moderatorami formacji ciągłej w
konferencji.
Spotkanie było nadto okazją do
wspólnej modlitwy z Braćmi, którzy
w sposób szczególny pełnią swoją
posługę na rzecz całego Zakonu.
Dzięki pomocy O. Giuseppe Crea
i ks. Gian Franco Poli, uczestnicy
mogli pogłębić fundamenty pracy
w formacji ciągłej.
Na zakończenie uczestnicy starali
się znaleźć sposób, by jeszcze w
większym stopniu podejmować
inicjatywy
zaproponowane
w
poszczególnych Prowincjach.

Otwarte spotkanie o Miłosierdziu

XIV Konferencja w Greccio – Włochy

podkreślił nieodzowne znaczenie
formacji do stworzenia kultury
formacyjnej. Formacja ciągła w
pierwszym rzędzie skupiona jest
na wewnętrznej dyspozycji osoby
będącej w formacji: formacja jest
ponadczasowa i obejmuje aspekt
psychiczno-duchowy, afektywnoemocjonalny oraz egzystencjalny
osoby (mieć te same uczucia co
Chrystus).
Salta, Argentyna – Franciszkańskie
muzeum

Z okazji “Jubileuszowego Roku
Miłosierdzia”, dnia 10 maja 2016 roku
w Audytorium Antonianum zostanie
zorganizowane otwarte spotkanie
pod hasłem zaczerpniętym z
Testamentu św. Franciszka «... et feci
misericordia cum illis».
Będzie to z pewnością szczególne
spotkanie – nie tylko z racji faktu, że
odnosi się do Roku Miłosierdzia, lecz
także dzięki wybitnym prelegentom.
Moderatorem będzie Prof. Mario
Cucca, OFMCap.
Po rozpoczęciu spotkania przez
Rektora PUA, Prof. S. Mary Melone,
głos zabiorą: kardynał Walter Kasper
oraz znany filozof Massimo Cacciari.
Formacja ciągła i Studia

W naszym klasztorze św.
Franciszka w Salta, w Argentynie,
znajduje się muzeum “Fray Luis
Giorgi”, z 7 salami ze sztuką
kościelną, meblami z XVIII i XX
wieku, relikwiami św. Franciszka, św.
Antoniego, św. Józefa z Kupertynu,
eksponatami z Ziemi Świętej oraz
pozostałościami etruskimi.
Dzięki współpracy miejscowej
wspólnoty z grupą świeckich, dnia 10
marca 2016 roku, otwarto muzeum,
by w ten sposób «wspominając
historię przywrócić jej “oblicze”»,
poprzez obrazy, dokumenty i teksty
ukazujące franciszkańską obecność
w Ameryce Łacińskiej, w Argentynie
i w Salta.
Promocja publikacji o La Vernie
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W dniach 6-7 maja 2016 roku w
Greccio, w «Oasi Gesù Bambino»,
odbędzie się XIV Konferencja w
Greccio na temat: «Franciszkańskie
szlaki, od Rieti do Rzymu».
Konferencja, organizowana przez
“Centro Culturale Aracoeli” oraz
przez inne instytucje, stawia sobie
za cel analizę prawdy historycznej
oraz wspomnień biograficznych
odnoszących się do miejsc, które
jako “pielgrzym” odwiedził św.
Franciszek z Asyżu.
Po pozdrowieniach Ministrów
prowincjalnych OFM z Lacjum
i Abruzji, konferencja, którą
poprowadzi
Alvaro
Cacciotti
OFM, będzie miała następujący
przebieg: 6 maja, po przemówieniu

Dnia 2 marca 2016 roku odbyło
się spotkanie formacyjne studentów
wspólnoty “Bł. Gabriela M. Allegro”.
Spotkanie rozpoczęło się o godz.
19 w kaplicy “Maryi Niepokalanej”,
gdzie przy relikwiach bł. Gabriela M.
Allegro miała miejsce modlitwa na
rozpoczęcie.
Następnie
wspólnota
przeszła na miejsce spotkania.
Po pozdrowieniu gwardiana, Fr.
Eulalio Gomez, głos zabrał Fr. Siniša
Balajić, Wicesekretarz generalny
ds. Formacji i Studiów. Starał się
przede wszystkim przybliżyć ideę
formacji ciągłej: wychodząc od
wyjaśnienia wspomnianej idei,

10 marca 2016 roku w “Stanza
delle Laudi”, we Florencji, miało
miejsce spotkanie prezentujące
książkę wydaną pod redakcją Patrizi
Stoppacci «Due libri di entrata e
uscita del Convento della Verna».
Moderatorem
spotkania
był
Fortunato Iozzelli OFM, Dyrektor
czasopisma «Studi Francescani».
Głos zabrali: Barbara Sibilio Parri
(z Uniwersytetu we Florencji) oraz
Franco Franceschi (z Uniwersytetu w
Sienie).

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
Międzynarodowy kurs SPOS 4-15 kwietnia 2016
Biuro ds. “Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia” (SPOS) Kurii generalnej Zakonu Braci Mniejszych, we współpracy z Katedrą SPOS Papieskiego
Uniwersytetu Antonianum w Rzymie, zapraszają do wzięcia udziału w dorocznym kursie SPOS.
W tym roku tematem przewodnim będzie Encyklika papieża Franciszka Laudato si’. Kurs składał się będzie z dwóch części. W pierwszym tygodniu będzie
bardziej systematyczny i otwarty dla wszystkich. Będzie miał na celu dostarczyć istotne narzędzia służące do uchwycenia gwałtownych zmian we współczesnym świecie.
Drugi tydzień (11-15 kwietnia) w sposób szczególny będzie poświęcony formacji animatorów SPOS w Zakonie.
Będzie okazja by zastanowić się wspólnie oraz debatować, w jaki sposób w duchu Ewangelii, franciszkańskim i klariańskim stawić czoła zachodzącym zmianom. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.ofm.org/jpic
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Irlandia: kurs języka angielskiego
Prowincja Irlandzka, na prośbę Braci OFM, organizuje kurs języka
angielskiego. Posługa ta dla Zakonu ma swój początek, kiedy w 1979
roku Fr. Louis Brennan został wybrany Definitorem generalnym. Wówczas,
zaraz po wyborze, Fr. Louis zwrócił się z prośbą do Prowincji Irlandzkiej, by
zorganizowała kurs języka angielskiego dla Braci, którzy ze względu na studia
lub dla posługi pastoralnej, pragnęli posiąść znajomość języka angielskiego.
Pierwsza grupa pięciu Braci, trzech z Ameryki Łacińskiej i dwóch z Europy,
przyjechała do Irlandii na jeden miesiąc w 1981 roku. Ta hojna oferta (cały czas bezpłatna) nadal jest kontynuowana.
Obecnie Prowincja Irlandzka w lipcu przyjmuje około 15 Braci, zapewniając pokrycie kosztów kursu języka. Jeśli
jakiś Brat po ukończeniu kursu, nadal potrzebuje udoskonalać znajomość języka angielskiego, istnieje możliwość,
po wcześniejszych uzgodnieniach, kontynuacji nauki w jednym z klasztorów. Od 1981 roku Prowincja Irlandzka
bezpłatnie gościła w celu nauki języka angielskiego być może ponad 500 Braci. Prowincja Irlandzka cieszy się, że może
kontynuować jak najdłużej tę tradycję i z radością przyjmuje w Irlandii Braci, którzy własnym sumptem nie mogliby
pozwolić sobie na odbycie kursu w kraju angielskojęzycznym.
Dla zainteresowanych (również by uzyskać bardziej szczegółowe informacje oraz otrzymać formularz zgłoszeniowy),
najpóźniej do 29 kwietnia 2016 roku, podajemy adres email: info@franciscans.ie
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Spotkanie Międzynarodowej Rady ds. Ewangelizacji i Misji
W dniach od 18 marca do 22 kwietnia 2016 roku w Kurii generalnej Braci
Mniejszych odbędzie się spotkanie Międzynarodowej Rady ds. Ewangelizacji i
Misji (MREM). Celem spotkania jest:
•
przyjrzeć się aktualnej sytuacji Zakonu w odniesieniu do Ewangelizacji
i Misji;
•
zaplanować na najbliższe sześciolecie, wraz z Sekretarzami ds.
Ewangelizacji i Misji, różne formy działalności 14 Konferencji Ministrów
Prowincjalnych w Zakonie;
•
poddać analizie Statuty szczegółowe Sekretariatu generalnego ds. Ewangelizacji Misyjnej oraz MREM.

12° Kurs Formacji ciągłej na temat dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego w Stambule
Międzynarodowa wspólnota organizuje 12° Kurs Formacji ciągłej na temat
dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego w Stambule oraz Smyrnie w Turcji.
We współpracy z Sekretariatem generalnym ds. Ewangelizacji i Misji, oferuje
się Braciom Mniejszym i innym zainteresowanym z Rodziny Franciszkańskiej
kurs Formacji ciągłej na temat dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego
w Stambule w języku angielskim i francuskim. Kurs odbędzie się od 13 do 28
października 2016 roku.
Proponuje się następującą tematykę: Formacja do dialogu w duchu
franciszkańskim; Dialog ekumeniczny, islamsko-chrześcijański i żydowskochrześcijański. Podczas kursu trzydniowa wycieczka ze zwiedzaniem “Kościołów Apokalipsy”. Koszt kursu wynosi €
600,00. Zainteresowani Bracia mogą już wysyłać zgłoszenia do odpowiedzialnego za zorganizowanie kursu Fr. Rubén
Tierrablanca OFM: rtierrablanca@ofm.org lub faxem +90-212-2432791 najpóźniej do 31 sierpnia 2016 roku. Pierwsze 20
zgłoszonych osób otrzyma potwierdzenie i szczegółowy program kursu. Taki sam kurs w języku włoskim i hiszpańskim
zaplanowano na październik 2017 roku.
Międzynarodowa wspólnota w Stambule podaje adres nowej strony internetowej: http://www.istanbulofm.org/
oraz facebook: https://www.facebook.com/istanbulofm/
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PIETRO MARANESI – MASSIMO RESCHIGLIAN, Beato il servo che… Intorno alle Ammonizioni di frate Francesco (Błogosławiony jest ten sługa,
który... Wokół Napomnień brata Franciszka), Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2014, pp. 128.
Publikacja zawiera wystąpienia podczas Tygodnia Studiów Franciszkańskich w Studium Teologicznym “S.
Bernardino” w Weronie, poświęconego Napomnieniom brata Franciszka:
tekstowi niezbyt często omawianemu,
który jednak, choć pozornie prosty, kryje w sobie bogactwo spostrzeżeń oraz zaskakującą mądrość.
Historycznie ugruntowane opracowania Pietro Maranesi OFMCap i Massimo Reschiglian OFM tworzą istotny
wkład w analizę tych tekstów, które określane są jako
franciszkańskie błogosławieństwa.
Fr. John Anglin, OFM, The Wandering Friar (Wędrujący Brat), Tate
Publishing, Mustang 2013, pp. 218.
Książka ukazuje pozytywny obraz Kościoła, nie dzięki jego strukturze jako
instytucji czy też wskazując na liczne fakty pozytywne lub negatywne
przedstawione przez środki masowego przekazu, lecz dzięki doświadczeniu ludzi związanych z Kościołem,
których autor spotkał podczas swoich
licznych podróży i 40 lat swojej pracy.
Dzięki The Wandering Friar będziesz miał możliwość
spotkać ludzi bogatych i ubogich, mieszkających w miastach, przedmieściach i na wsiach. Spotkasz Latynosów,
Afroamerykanów oraz rdzennych Amerykanów, niektórych odznaczających się silną wiarą, innych słabszą lub
coraz mocniejszą, lecz wszystkich katolików.
DANIELE SOLVI, Uomini celesti ed angeli terrestri. Una lettura francescana
dei Fioretti (Ludzie nieba i ziemscy
aniołowie. Franciszkańska lektura
Kwiatków św. Franciszka), Edizioni Biblioteca Francescana, Milano
2015, pp. 146.Kwiatki św. Franciszka
są najprawdopodobniej najbardziej
znanym w naszych czasach średniowiecznym tekstem. Jakie jednak mają
odniesienie do życia św. Franciszka?
Na to pytanie stara się odpowiedzieć
Autor, analizując niektóre najbardziej znane fragmenty
Kwiatków św. Franciszka, w których elementy boskie i
ludzkie zdają się tworzyć harmonijne relacje.

AGENDA KWIECIEŃ 2016
MINISTER GENERALNY
1-8:		
CHICAGO, USA
		Czas osobistych refleksji
10-12:
LECCE
		Wizyta braterska w Prowincji
		
“Wniebowzięcia NMP”
13-19:
KUBA
		Wizyta braterska w Kustodii
		Karaibskiej
20-25:
BOLIWIA
		Wizyta braterska w Prowincji
		
“Św. Antoniego”
26-28:
LA PAZ, BOLIWIA
		Spotkanie UCLAF
29-30:
WENEZUELA
		Wizyta braterska w Kustodii
		
“Niepokalanego Poczęcia NMP”

BIURO SPRAWIEDLIWOŚCI, POKOJU
I OCHRONY STWORZEŃ (SPOS)

4-15: 		

Kurs SPOS w PUA-Rzym

SEKRETARIAT DS. EWANGELIZACJI
I MISJI

18-22:
		
		

Spotkanie Międzynarodowej
Rady (MREM)
w Kurii generalnej

NUWY MINISTER PROWINCJALNY
FR. JUAN MANUEL MUÑOZ CURIEL OFM

PROWINCJA “ŚW. FRANCISZKA I JAKUBA”
W MEKSYKU

ŚLEDŹ
NAS NA TWITTERZE
CONSTRUYENDO
PUENTES FRATERNOS

I frati conventuali
e minori,
insieme nella Curia
di Roma @ ofmorgIT
INGLESE: @ofmdotorg
SPAGNOLO:
@ofmorgES
ITALIANO:
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