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Międzynarodowe Wiadomości OFM

PRZESŁANIE MINISTRA GENERALNEGO
NA TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

(5 październik 2016: Papież Franciszek i arcybiskup Canterbury Justin Welby. Foto: REUTERS / Tony Gentile.)

Drodzy Bracia Zakonu Braci Mniejszych,
Drodzy Bracia, Siostry i Przyjaciele Rodziny
Franciszkańskiej,
Niech Pan obdarzy Was wszystkich pokojem!
Miłość Chrystusa z pewnością przynagla nas,
pobudza nas, abyśmy z wszystkimi członkami ludzkiej
rodziny dzielili się tym, co przeżyliśmy i zobaczyliśmy,
a mianowicie, że Jezus Chrystus, Boże Słowo, stał się
człowiekiem, abyśmy mogli pojednać się między sobą
i z Bogiem, naszym Ojcem niebieskim (por. 1J 1,3). To
jest nasze powołanie jako franciszkanów. Zasadniczo to
właśnie Dobrą Nowinę ślubujemy zachowywać w naszej
Regule i życiu. Co więcej, jest to nasze chrześcijańskie

powołanie; i w świecie spragnionym miłości, jest to
odpowiedni temat na najbliższy Tydzień modlitw o
jedność chrześcijan. […]
Papież Franciszek i abp Justin Welby, we wspólnej
deklaracji, podpisanej z okazji 50 lecia spotkania Pawła
VI z ówczesnym abp Canterbury, stwierdzają: “Jezus
oddał swoje życie z miłości, a zmartwychwstając,
pokonał nawet śmierć. Chrześcijanie, którzy przyjęli
tę wiarę, spotkali Jezusa i zwycięstwo Jego miłości
w swoim życiu, i są ponaglani, by dzielić się z innymi
radością tej Dobrej Nowiny”.
Pełny tekst na stronie:
http://www.ofm.org/ofm/?p=12081

MODLITWA DZIECI O POKÓJ:

LIST MINISTRA GENERALNEGO I KUSTOSZA ZIEMI ŚWIĘTEJ

Drodzy bracia i siostry, niech Pan obdarzy was
pokojem!
Od dłuższego czasu, jako Bracia Mniejsi, jesteśmy
zaniepokojeni sytuacją, w jakiej żyją nasi współbracia
wraz z chrześcijanami i całą ludnością Syrii. Nie tak dawno
wystosowaliśmy do wspólnoty międzynarodowej
apel o wzmożenie wysiłków, by położyć kres wojnie
oraz cierpieniom ludności cywilnej oraz aby uczynić
wszystko celem osiągnięcia pokoju.
Prosimy każdą wspólnotę, by stosownie do

możliwości, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca,
ofiarować mszę św. dla dzieci, lub najbardziej
uczęszczaną przez dzieci, w intencji o pokój. To samo
można uczynić w oratorium lub angażując społeczność
szkolną, starając się podkreślić charakter ekumeniczny i
międzyreligijny tej inicjatywy.
Jeśli modlitwa będzie miała miejsce poza mszą św.,
można zapalić świecę oraz odmówić proste modlitwy i
śpiewać pieśni w intencji o pokój (tłumacząc dzieciom,
że modlitwę tę ofiarujemy w łączności z wszystkimi
dziećmi na świecie w intencji o pokój w Syrii, a
szczególnie w Aleppo i o pokój na całym świecie).
Wszystkich, którzy podejmą to wyzwanie prosimy o
informację na stronie Facebooka:
www.facebook.com/Children-in-prayer-for-peace.
Niech Pan pobłogosławi wszelki wysiłek na rzecz
pokoju i wysłucha modlitewny krzyk swoich maluczkich.
Pełny tekst na stronie:
http://www.ofm.org/ofm/?p=11994
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Maroko – Franciszkańska
obecność na COP22

W dniach 8-18 listopada 2016
roku w Marrakeszu (Maroko) miała
miejsce 22 sesja Konferencji Stron
(COP22), zorganizowana przez
Ramową Konwencję Narodów
Zjednoczonych w Sprawie Zmian
Klimatu (UNFCCC).
Bracia w habitach uczestniczyli
w sesjach przypominając o
męczennikach
franciszkańskich
z Maroko. Była to okazja do
dialogu z miejscową ludnością
oraz z uczestnikami konferencji.
Dnia 8 listopada w kościele
franciszkańskim w Marrakeszu
odbyło
się
międzyreligijne
spotkanie modlitewne w intencji
sprawiedliwości klimatycznej.

W

dniach 14-17 listopada
w
sanktuarium
w
Kalwarii
Zebrzydowskiej zebrało się ponad
80 gwardianów na dorocznym
spotkaniu.
Podczas
zebrania
omawiano współczesne wyzwania
związane z posługą sakramentu
pokuty,
które
poprowadzili
ojcowie z kapucyńskiej «Szkoły
dla spowiedników». Wydarzenie
to było stosownym zakończeniem
Nadzwyczajnego
Jubileuszu
Miłosierdzia.
Rzym – Komisja ds. dialogu z
islamem

Irlandia – targi rolnicze

Każdego roku w jesieni od
1931 roku w Tullamore (Irlandia)
odbywają się Krajowe Mistrzostwa
Orki. Jest to największa impreza
targowa w Europie (około 300.000
odwiedzających i ponad 1.500
wystawców).
Od wielu lat bracia irlandzcy
mają bardzo ważną funkcję. To
oni właśnie przyjmują osoby,
które
pragną
podyskutować,
napisać prośbę o modlitwę lub
porozmawiać o ich wierze. Kościół
katolicki w Irlandii w ostatnich
25 latach przeżywa kryzys, ale to
wydarzenie pokazuje, że nadal
istnieje głód wiary i wielki szacunek
dla braci!
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Polska – Spotkanie gwardianów

W dniach 21-25 listopada 2016
roku w Kurii Generalnej zebrała
się Komisja ds. dialogu z islamem.
Komisja ustaliła plan działalności
oraz opracowała projekty na
sześciolecie,
przygotowała
różnorodny materiał w wielu
językach, mający na celu pomoc
Zakonowi w drodze ekumenicznej
i międzyreligijnej oraz uczczeniu
osiemsetnej rocznicy spotkania św.
Franciszka z sułtanem Malikiem al
Kamilem w 1219 roku.
Murcja – akademicki akt uznania

Na Wydziale Teologicznym w
Murcji, dnia 28 listopada 2016
roku, miał miejsce uroczysty akt
uznania dla Fr. Francisco Víctor
Sánchez Gil, emerytowanego
profesora niniejszego instytutu.
W przeszłości był on redaktorem
naczelnym trzech franciszkańskich
czasopism: Carthaginensis, Archivo
Ibero-americano
i
Archivum
Franciscanum Historicum.
Rzym – Dzień skupienia
niektórych braci studentów z
Antonianum

3 grudnia 2016 roku wspólnota
“La Verna”, do której należy 12
braci studentów, pochodzących
z 7 krajów, uczestniczyła w dniu
skupienia, który poprowadził Fr.
Federico Rodriguez Schmädke.
Przedstawił
on
teologiczną
koncepcję ubóstwa według tekstu
Reguły zatwierdzonej (rozdział VI).
Po mszy św. odprawionej w kaplicy,
uczestnicy zjedli obiad z braćmi z
Kurii Generalnej.
Sudan Południowy – Bracia
proszą o modlitwę o pokój

Bracia z Południowego Sudanu
zwracają się ze szczególną prośbą
o modlitwę o pokój, pisząc: «wojna
wciąż trwa i nie ma dnia, w którym
nie byłoby słychać odgłosów broni
zarówno w nocy jak i w dzień. Bracia
naszego ukochanego Zakonu,
złączmy nasz głos z głosem braci
i sióstr, którzy żyją w tej sytuacji,
tak bardzo złożonej i niespokojnej,
a mimo wszystko starają się
ukazywać Chrystusa».

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Od 30 stycznia
1 lutego 2017
roku, w “Studium
teologicznym” w
Weronie
będzie
miał
miejsce
kurs biblijny na
temat «Listu do
Hebrajcz yków».
Kurs poprowadzi DON CESARE MARCHESELLI,
wykładowca Pisma św. Papieskiego Wydziału
Teologicznego Północnych Włoch.
Dokładnych informacji udziela: Fr. Lorenzo Raniero
[tel. kom. +39 349 3991195 lub e-mail ranierolorenzo@
gmail.com].

ani ziemi, ani żadnej rzeczy, lecz
jako pielgrzymujące i obce na tym
świecie, służą Panu w ubóstwie i
pokorze».
Ale my możemy wesprzeć je
przez wpłatę na konto bankowe:
“Monastero Santa Chiara” IBAN IT74
C076 0113 4000 0001 1235 629 lub
CCP 11235629, “Monastero Santa
Chiara”, Via Gorgonero, 20 - 62027
SAN SEVERINO MARCHE
Klasztor klarysek w Camerino
legł z gruzach

Po trzęsieniu ziemi w dniach
od 26 do 30 października 2016
roku siostry klaryski z Camerino,
jak wiele innych, musiały udać się
na “wygnanie”, ponieważ runął ich
klasztor. Schroniły się w klasztorze
w San Severino w Marchii, który
również został uszkodzony.
Oprócz modlitwy i współczucia
proszą o zimowe ubrania: lniane
swetry (półgolfy), rajstopy i
pidżamy (odpowiednie miary).

Można również wesprzeć małą
(lub większą) ofiarą. W tym wypadku
wpłaty można dokonać na konto:
IBAN: IT77 H030 6968 83000 000
000 1032 na adres: Monastero S.
Chiara - Camerino w banku Intesa
– oddział w Camerino. Lub: CCP
17194606, Monastero S. ChiaraCamerino.
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Siostry klaryski dziękują za
okazaną przyjaźń i bliskość. W
swoim komunikacie jednak podają
następującą wiadomość: siostry
mają się dobrze. Ale klasztor jest
niedostępny w wielu ważnych dla
życia wspólnotowego miejscach,
takich jak: kościół, dormitorium,
refektarz i kuchnia. Dzięki Bogu mają
jednak miejsca, z których mogą
korzystać: infirmeria, foresteria do
spania, pracownia na wypełnianie
obowiązków i na posiłki, chór
zakonny do odprawiania mszy św,.
zakrystia na modlitwy i braterskie
spotkania.
Nie proszą o nic innego jak tylko
o modlitwę, by mogły przejść przez
cierpienia związane z trzęsieniem
ziemi w taki sposób, aby pomogło
to im żyć sercem ewangelicznego
życia, którego pragnęła św. Klara z
Asyżu: «Siostry niech niczego nie
nabywają na własność: ani domu,

«San Bernardino» – kurs biblijny

-

Klasztor w San Severino w
Marchii poważnie uszkodzony

Odnośnie do tego spektaklu biskup Jerozolimy
Pierbattista Pizzaballa napisał: «Nie jest łatwo mówić o
Franciszku, temu, kto go nie zna. Jeszcze trudniej temu,
któremu wydaje się, że go zna. Według mnie Riccardo
Tordoni potrafił to uczynić w obu przypadkach».

F R A T E R N I T A S

Spektakl teatralny podczas święta Uniwersytetu i
Wielkiego Kanclerza
Dnia
16
stycznia
2017
roku będzie miało
miejsce święto
Uniwersytetu
(Papieskiego
Uniwersytetu
Antonianum)
i
jego Wielkiego
Kanclerza,
m i n i s t r a
generalnego
Zakonu Braci Mniejszych, Fr. Michaela A. Perry’ego.
Z tej okazji przygotowano bogaty program.
Prowadzony przez Prof. Cavalli porządek dnia ma w
planie wystąpienia: Prof. Burigana i Sgroi, arcybiskupa
luterańskiego z Uppsala Antje Jackelén, Rektor Prof.
Mary Melone.
Wszystko zakończy się popołudniu teatralnym
spektaklem Riccardo Tordoni: «Franciszek Boży pył».

Szczegółowe Statuty
sekretariatu ds. ewangelizacji
misyjnej

Sekretarz
generalny
ds.
ewangelizacji misyjnej, Fr. Luis
Gallardo, na stronie Zakonu
ogłasza
szczegółowe
Statuty
dla
ewangelizacji
misyjnej:
«Zamieszczamy je do waszej
dyspozycji, aby służyły pomocą
w posłudze, którą pełnicie, jako
odpowiedzialni
za
animację
ewangelizacji misyjnej w waszych
Jednostkach». Pełny tekst na
stronie:
http://www.ofm.org/
ofm/?p=12062
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ERNESTO DEZZA,
La dottrina della creazione in
Giovanni Duns Scoto (Doktryna o
stworzeniu Jana Dunsa Szkota),
Edizioni Antonianum,
Roma 2016, pp. 476.
Jan Duns Szkot jest interpretatorem
absolutnej darmowości stworzenia ze
strony całkowicie wolnego Boga. To
ukazuje autor na stronach publikacji.
Jednak najbardziej oryginalną część książki stanowi
tłumaczenie na język włoski kwestii, w których Subtelny
Doktor bada naturę świata jako stworzenia i jego
nieodzowny związek z Pierwszą Zasadą, którą jest jego
Stwórca.

AGENDA MINISTRA GENERALNEGO
Styczeń 2017
1-5:

USA
Czas osobistego skupienia i refleksji

6:

RZYM
Ara Cœli, Uroczystość Objawienia Pańskiego

9-27:

NOWI MINISTROWIE PROWINCJALNI:

Fr. Phillip Miscamble

Prowincja Ducha Świętego,
Australia i Nowa Zelandia

Fr. Adrianus Sunarko

Prowincja Św. Michała Archanioła,
Indonezja

Fr. Daniel Alejandro Fleitas Zeni,

Prowincja Św. Franciszka Solano,
Argentyna

WIZYTATORZY GENERALNI
Fr. Emmanuel Musara,

RZYM, Tempo Forte

z Kustodii Dobrego Pasterza, Zimbabwe,

16: PUA, Święto Uniwersytetu

dla Prowincji Naszej Pani,

17-27: Spotkanie z nowymi ministrami
prowincjalnymi i kustoszami
30-31: AFRYKA

Królowej Pokoju, Republika Południowej Afryki

Fr. Romuald Kośla,

z Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP, Polska,
dla Papieskiego Uniwersytetu

Antonianum

Braterskie odwiedziny

Fundacja Bł. Idziego z Asyżu: Wspólnota misyjna dla
Europy
Aktualnie wspólnota w Palestrinie
(Rzym, Włochy) składa się z 5 braci,
wszyscy Włosi, z których 4 jest
inkardynowanych do Fundacji (Jacopo
Pozzerle, Paul Iorio, Arturo Milici,
Maurizio Pagliari) oraz 1 ma roczną
obediencję
swojego
prowincjała
(Giuseppe Frasca z prowincji rzymskiej).
Tego lata, po uważnym rozważeniu,
został otwarty nowy dom naszej
wspólnoty w Chorwacji (Pazin, Istria),
do którego należą 3 chorwaccy bracia
(Drago Vujevic, Marinko Klaic, Josip Vlasic).
Żyć pośród osób znajdujących się w trudnej
sytuacji, bardziej niż prowadzić lub pełnić posługę w
strukturach charytatywnych, jest jedną z najbardziej
charakterystycznych cech wspólnoty w Palestrinie.
Zachęceni wezwaniem papieża Franciszka do
przyjmowania ubogich, udostępniliśmy nasz dom, by
przyjmować w pierwszym rzędzie uchodźców, a teraz osoby,
które nie są samowystarczalne ekonomicznie. Codziennie
jemy z nimi obiad: jest to okazja do wzajemnego poznania
i dialogu.
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ÉLOI LECLERC,
La fraternità come testamento
(Wspólnota jako testament),
Edizioni Biblioteca Francescana,
Milano 2016, pp. 128.
W tomie zostały opublikowane,
w formie wywiadu, ostatnie refleksje
Leclerca, głębokie i istotne, jak
wszystkie jego pisma, oraz antologia
jego najważniejszych tekstów.

Ewangelizować: doświadczenie z Brazylii
Fr.
Augusto Luiz Gabriel
ofm, przysłał nam nagranie,
na którym opowiada nam o
doświadczeniu niektórych braci
profesów czasowych z prowincji
Niepokalanego Poczęcia NMP
w Brazylii. Po pięciu miesiącach
intensywnej
pracy,
wreszcie
ukończyli nagranie i udostępniają je
wszystkim.
W nagraniu opowiadają o swoim
życiu, pełnią różnorodną aktywność duszpasterską w
regionie Curitiba. Poza zajmowaniem się klasztorem,
odwiedzają chorych w szpitalach, starszych w domach
opieki, pomagają w pracy parafialnej, udzielają duchowej
opieki osobom, które żyją na ulicach, itd.
«Tak, posługa duszpasterska – piszą – ożywia nasze
powołanie i prowadzi nas do istoty życia chrześcijańskiego
i zakonnego».
* Link:
http://www.franciscanosrondinha.com.br/pastorais/
https://www.youtube.com/watch?v=gntgNmhahEM
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