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Dnia 31 października papież Franciszek w 
Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego w 
Watykanie przyjął na audiencji członków komitetu 
obchodów franciszkańskiego osiemsetlecia Rodziny 
Franciszkańskiej oraz inne należące do Rodziny 
Franciszkańskiej osoby. W audiencji uczestniczyło 
około 300 osób: oprócz członków Rodziny 
Franciszkańskiej, obecni byli również biskupi Asyżu, 
Rieti, Arezzo oraz przedstawiciele władz państwowych 
związanych z miejscami franciszkańskimi we 
Włoszech.

W imieniu uczestników słowa pozdrowienia do 
papieża skierował Br. Massimo Fusarelli, minister 
generalny Zakonu: “Zwracam się do Jego Świątobliwości 
wraz z ministrem generalnym Braci Mniejszych 
Konwentualnych oraz ministrem Franciszkańskiego 
Zakonu Świeckich. Przygotowujemy się do inauguracji 
franciszkańskiego jubileuszu, który pozwoli nam 
na nowo przeżyć ostatnie lata życia Biedaczyny, 
naznaczone ważnymi wydarzeniami jego ludzkiej i 
chrześcijańskiej drogi”. 

Papież podziękował br. Massimo za skierowane do 
niego słowa i wyraził swoją radość, że może spotkać 

się z Rodziną Franciszkańską, która wkrótce będzie 
obchodzić “franciszkańskie osiemsetlecie (2023-
2026), przybierając postać pielgrzymki, wiodącej z 
Doliny Reatyńskiej przez La Vernę, docierając do 
Asyżu, gdzie wszystko się zaczęło”

Papież dodał: “Po ośmiu wiekach św. Franciszek 
jest nadal tajemnicą”; aby znaleźć odpowiedź, “trzeba 
uczyć się w szkole Biedaczyny”, który odkrywa gorącą 
miłość Chrystusa przez słuchanie, wędrowanie i 
głoszenie aż po peryferie.

Ojciec Święty przypomniał o konieczności 
“kroczenia razem naśladując Chrystusa i w miłości 
do ubogich”, aby nie pozwolić, by franciszkański 
jubileusz stał się jedynie zwykłym rytuałem. 

Papież zakończył zachęcając Franciszkańską 
Rodzinę, aby “w pełni przeżywała osiemsetlecie 
franciszkańskie” życząc, aby “ta duchowa i kulturowa 
droga mogła włączyć się do Roku Świętego 2025, 
będąc przekonanym, że św. Franciszek również 
dzisiaj pobudza Kościół, aby był wierny Chrystusowi i 
swojej misji we współczesnym świecie”.

 “IŚĆ RAZEM, NAŚLADUJĄC CHRYSTUSA I W MIŁOŚCI DO UBOGICH”

Pełny tekst przemówienia papieża Franciszka:  Italiano – Español – Português
Pełny tekst wystąpienia ministra generalnego: italiano

Papież Franciszek do członków komitetu obchodów franciszkańskiego osiemsetlecia

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/october/documents/20221031-viiicentenario-francescano.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2022/october/documents/20221031-viiicentenario-francescano.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2022/october/documents/20221031-viiicentenario-francescano.html
https://ofm.org/papa-francesco-sapere-declinare-insieme-l-imitazione-di-cristo-e-l-amore-per-i-poveri.html
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POZOSTAŁE 
WIADOMOŚCI

SPOTKANIE DEFINITORIUM 
GENERALNEGO Z WIZYTATORAMI 

2022
W dniach od 14 do 18 listopada 

2022 r. w Kurii Generalnej w Rzymie 
odbyło się spotkanie ministra 
generalnego Br. Massimo Fusarellego 
oraz jego definitorium z wizytatorami 
generalnymi mianowanymi w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy. W pierwszym 
dniu spotkania minister generalny 
powitał wizytatorów zachęcając, 
aby każdy z nich zweryfikował «czy 
w prowincji lub kustodii niezależnej 
są obecne wszystkie te elementy, 
niezbędne, aby właściwie mogło 
być prowadzone życie i wypełniana 
misja Zakonu; zalicza się to do 
jego szczególnych zadań» (SG 126). 
I, posługując się ewangeliczną 
metaforą, stwierdził, że istota 
wizytacji kanonicznej “tkwi, aby 
«dostrzec nowe pędy» i może mieć 
odwagę, aby «odciąć jakąś uschłą 
gałąź», ażeby życie mogło zakwitnąć 
na nowo. Chodzi o to, aby uchwycić 
nowe początki, których możemy nie 
dostrzegać, kiedy koncentrujemy 
się na takim Kościele i Zakonie, 
jakim były w przeszłości, również tej 
nieodległej”.  

W następnych dniach dogłębnie 
omawiano wszystkie wymiary 
wizytacji kanonicznej, jak: kapituła 
prowincjalne, kongres kapitulny, 
statuty szczegółowego do 
wizytacji kanonicznej, ekonomia 
prowincji oraz urzędy animacji 
franciszkańskich jednostek.

W ostatnim dniu spotkania, 
podczas wspólnej celebracji 
eucharystycznej, minister generalny 
mówił o potrzebie świadectwa. 
“Świadectwo jest możliwe – 
powiedział w homilii – ponieważ 
przyjęliśmy i uczynili naszym, 
nawet zjedliśmy, małą książeczkę 
Bożego Słowa”. Cytując następnie 
list do hebrajczyków, Br. Massimo 
podkreślił, że “tylko w ten sposób, 
jeśli Bóg zechce i pozwoli, będziemy 
mogli dotrzeć do serca i życia naszych 
braci, przede wszystkim tych, którzy 
nazywamy trudnymi”.

Zwracając się bezpośrednio do 
wizytatorów, którzy w najbliższych 
miesiącach udadzą się do prowincji i 
kustodii Zakonu, minister generalny 
życzył wszystkim, aby własnym życiem 
i spojrzeniem, “dyspozycyjnością i 
otwarciem na miłosierdzie” potrafili 
ukazać Ewangelię, aby “wspierać to 
wszystko, co znajdziemy pozytywne, 
nawet w niewielkim stopniu”.

KROKI POKOJU: BR. MASSIMO 
I BR. KONRAD Z WIZYTĄ W 

PROWINCJI ŚW. MICHAŁA NA 
UKRAINIE

Dal Od 27 do 30 października 
minister generalny br. Massimo 
Fusarelli wraz z definitorem 
generalnym Konferencji 
Północnosłowiańskiej br. Konradem 
Cholewą, okazując braterską 
solidarność, odwiedzili Ukrainę, 
spotykając się z braćmi Prowincji 
św. Michała Archanioła, dając 

świadectwo bliskości z narodem 
ukraińskim, który od miesięcy 
przeżywa dramat wojny. 

Były to intensywne dni, w 
czasie których br. Massimo i br. 
Konrad mogli odwiedzić między 
innymi kurię prowincjalną Braci 
Mniejszych w Żytomierzu, gdzie 
na własne oczy mogli zobaczyć 
zniszczenia spowodowane wojną. 
W Szarogrodzie minister generalny 
spotkał się z większością braci 
prowincji, do których skierował 
swoje przesłanie pokoju: “Drodzy 
Bracia! Niech was wszystkich, 
którzy żyjecie na tej umęczonej i 
napadniętej ziemi, wspiera siła, 
którą daje nam Jezus: niech wam 
pomoże kroczyć zjednoczonymi 
z waszym narodem”, powiedział 
podczas Mszy św. W Rawie Ruskiej 
br. Massimo poświęcił klasztor i 
miał okazję, aby spotkać się z innymi 
braćmi prowincji, słuchając ich relacji 
o udzielaniu pomocy wojennym 
uchodźcom, zachęcając, aby byli 
świadkami pokoju i miłosierdzia 
wobec tych, którzy nie mają żadnych 
środków do godnego życia. Przed 
powrotem do Włoch, br. Massimo 
i br. Konrad zatrzymali się we 
Lwowie na śniadaniu u arcybiskupa 
Mieczysława Mokrzyckiego, aby 
wysłuchać jego świadectwa o życiu w 
czasie toczącej się wojny.

W dniach poprzedzających wizytę 
na Ukrainie minister generalny wraz 
z definitorem generalnym odwiedzili 
Czechy, Słowację i Polskę. Była to 
okazja, aby spotkać ze wspólnotami i 
zanieść im obecność św. Franciszka: 
“Uderzyły mnie słowa ministra – 
powiedział br. Jakub Sadilek, minister 
prowincjalny Prowincji Czeskiej 
– które zachęciły nas, aby żyć i 
pogłębiać modlitwę kontemplacyjną, 
ewangelizację oraz aby mieć kontakt 
z ubogimi, żyjąc wśród nich”. 
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PAOLO RAFFAELE PUGLIESE 
Costruire in noi una casa per Dio. 
La Regola non bollata di Francesco 
di Assisi (Budować w nas dom dla 
Boga. Reguła niezatwierdzona św. 
Franciszka z Asyżu)
Porziuncola, 2022, ss. 318

Książka stanowi cenne i dotąd 
niepublikowane wprowadzenie do 
Reguły niezatwierdzonej, tekstu, 
który ostatecznie powstał w 
1221 r. To właśnie Regule, wśród 
wszystkich Pism św. Franciszka, 

przypisywana jest szczególna rola: dla historyków jest 
ona najbardziej autentyczną narracją doświadczenia 
wiary Świętego z Asyżu oraz fundamentalnym dziełem 
w historii duchowości. Paolo Raffaele Pugliese we 
wzruszający sposób komentuje tekst Reguły: z jednej 
strony ukazuje głębokie przekonanie Franciszka, jego 
chrześcijańską przygodę, świadectwo pierwszych 
braci; z drugiej tłumaczy te wartości w kontekście 
kulturowym naszych czasów, potrafiąc dotrzeć do 
wszystkich. Autor, poprzez wciągający i płynny styl, 
zwraca się do czytelnika z głębokim przekonaniem: 
stać się uczniami Pana Jezusa, wczoraj jak i dziś, jest 
najpiękniejszym ludzkim wyzwaniem.

CARLO DALLARI
Non ho fatto niente di male. Come 
e perché confessarsi (Nie zrobiłem 
nic złego. Jak i dlaczego mamy się 
spowiadać)
Porziuncola, 2022, ss. 68

Powiedzmy prawdę, nie jest 
łatwo spowiadać się oraz mamy 
liczne obiekcje:

- “Czemu to służy? I tak zawsze 
popełniam te same błędy”;

- “Kiedy zaczynam mówić przed 
kapłanem ogarnia mnie niepokój”;

- “Nie chodzę opowiadać moich grzechów 
człowiekowi, mówię je bezpośrednio Bogu”.  

Można by wydłużyć listę.  
Carlo Dallari próbuje nieco wyjaśnić ten ważny 

temat: prostym językiem, dostępnym dla wszystkich 
wraz z przykładami codziennego życia, prowadzi 
czytelników do ponownego odkrycia “zapomnianego 
sakramentu” oraz do pokonania różnych obaw. 
Doświadczenie wiary, które otwiera na przebaczenie, 
pokój i odzyskaną wolność.

DOMENICO PAOLETTI
Accoglienza: lo stile di 
Francesco (Gościnność: styl 
Franciszka)
Edizioni Biblioteca 
Francescana, 2022, ss. 
160

Książce tej br. Domenico 
Paoletti, franciszkanin 
k o n w e n t u a l n y , 
przedstawia ostatnie 
studium dotyczące 
podstawowych wartości 

“stylu Franciszka”, zebranych w trzech kluczowych 
słowach, które równocześnie stanowią trzy książki 
tworzące małą trylogię: minoritas, bliskość i 
gościnność.

Autor w gościnności odnajduje syntezę jego 
drogi, zdolnej w prosty sposób utrzymać razem trzy 
podstawowe motywy inspiracji: chrześcijańską wiarę, 
odkrytą w Słowie Bożym i oczyszczoną z wszelkiego 
doktrynalnego zamknięcia; franciszkański charyzmat, 
ustalony jako radykalne odkrycie Ewangelii; 
zwrócenie uwagi na wartość ludzkiej gościnności, 
biorącej pod uwagę warunki każdej osoby, która 
pojawia się na świecie i jest apelem o uznanie równej 
godności każdego człowieka.

FRANCISZKAŃSKIE NOWOŚCI 
WYDAWNICZE

LIST MINISTRA GENERALNEGO NA VI ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
“Podobnie jak w ubiegłym roku, proszę wszystkich, aby wykonali – 

z kilkoma braćmi lub przynajmniej z jednym bratem – jakiś uczynek 
wypływający z naszego bycia braćmi mniejszymi, z zawierzenia 
Opatrzności, z pragnienia służby i dzielenia się z ubogimi. Będzie 
to najlepsze przygotowanie do obchodów Osiemsetlecia Reguły i 
Bożego Narodzenia w Greccio”. Słowa te czytamy w liście ministra 
generalnego br. Massimo Fusarellego na VI Światowy Dzień Ubogich, 
który w tym roku obchodzony był 13 listopada.

Pełny tekst listu:  Polski - Italiano - English - Español - Français - Português -  Deutsch - Hrvatski

https://ofm.org/uploads/Polski.pdf
https://ofm.org/uploads/Italiano.pdf
https://ofm.org/uploads/English.pdf
https://ofm.org/uploads/Espan%CC%83ol.pdf
https://ofm.org/uploads/Franc%CC%A7ais.pdf
https://ofm.org/uploads/Portugue%CC%82s.pdf
https://ofm.org/uploads/Deutsch.pdf
https://ofm.org/uploads/MG_LettGiornPoveri22CRO.pdf
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WYDARZENIA

AGENDA 
MINISTRA GENERALNEGO 

Grudzień 2022
1 - Rzym: Msza św. i spotkanie z Międzynarodową Komisją 
 ds. rewizji Konstytucji Generalnych Ubogich  
 Sióstr
2-10 - Angola: Wizyta w Fundacji Niepokalanej Matki  
 Bożej w Angoli
12-17 - Rzym: Tempo Forte
14 - Rzym: Spotkanie z międzynarodową wspólnotą św.  
 Antoniego
17 - Rzym: Klasztor św. Klary, Msza św. i odwiedziny  
 wspólnoty
18 - Latina: Msza św. i wizyta w więzieniu oraz parafii  
 Niepokalanego Poczęcia NMP
20 - Rzym: Konferencja ministrów generalnych Pierwszego 
 Zakonu
25 - Greccio: Pasterka
31 – L’Aquila: Msza św. i Te Deum

RATIO EVANGELIZATIONIS: INSTRUMENTUM 
LABORIS

Drodzy ministrowie prowincjalni i kustosze, 
drodzy sekretarze ds. misji i ewangelizacji 
konferencji, POKÓJ I DOBRO!

Z niektórymi z was zaczęliśmy już współpracę 
w opracowaniu Ratio evangelizationis, ale wiem 
również, że niektórzy z was dopiero rozpoczynają 
swoją posługę. Przesyłam wam list ministra, 
list sekretariatu ds. misji i ewangelizacji oraz 
Instrumentom laboris, w trzech językach: 
hiszpańskim, włoskim i angielskim. Zwracamy się 
z prośbą o poświęcenie uwagi na realizację tego 
dzieła w każdej prowincji, ażeby odpowiedzialny 
sekretariatu ewangelizacji w prowincji mógł 
zachęcić do działania każdą wspólnotę w prowincji, 
tak, aby każdy sekretarz mógł zebrać odpowiedzi 
wysłanego kwestionariusza i przesłać je do Kurii 
Generalnej na adres wskazany w liście przed 8 
marca 2023 r.

Dziękujemy wam za wasz wysiłek włożony w to 
dzieło, które będzie niezmiernie pożyteczne dla 
Zakonu.

Z braterskim pozdrowieniem,
Br. Francisco Gómez Vargas OFM
sekretarz generalny ds. ewangelizacji misyjnej

List ministra generalnego i sekretariatu generalnego ds. 
misji i ewangelizacji: Italiano – English - Español

Instrumentum Laboris: Italiano – English - Español

PAMIĘCI BISKUPA IRINEU SÍLVIO WILGES (1936 – 2022)

NOWI MINISTROWIE 
PROWINCJALNI I KUSTOSZE

Br. Xavier Durai Raj, Prowincja św. Tomasza w Indiach;
Br. Edilson Rocha da Silva, Kustodia św. Benedykta w 

Amazonii w Brazylii.

NOWI WIZYTATORZY 
I DELEGACI GENERALNI

Br. Ignacio Ceja, wikariusz generalny Zakonu, 
mianowany delegatem generalnym dla Prowincji św. 
Franciszka w Quito w Ekwadorze;

Br. Jimmy Zammit, definitor generalny, mianowany 
delegatem generalnym dla Domu św. Izydora w Rzymie;

Br. Victor Luís Quematcha, definitor generalny, 
mianowany delegatem generalnym dla Fundacji św. 
Franciszka w Południowym Sudanie;

Br. John Puodziunas, ekonom generalny Zakonu, 
mianowany delegatem generalnym dla Prowincji św. 
Kazimierza na Litwie;

Br. Francesco Ielpo, z Prowincji św. Antoniego 
Północnych Włoch, mianowany wizytatorem generalnym 
dla włoskich Prowincji: Najświętszego Serca Jezusowego 
w Neapolu; Niepokalanego Poczęcia NMP w Salerno; 
Matki Bożej Łaskawej w Benewencie; Prowincji VII 
Męczenników w Catanzaro.

“My, Franciszkańscy Bracia z Rio Grande do Sul, z żalem 
informujemy o śmierci naszego współbrata biskupa 
Irineu Sílvio Wilges OFM, który odszedł w czwartek 17 
listopada 2022 r.”
Wiadomość ta dotarła z Prowincji św. Franciszka z Asyżu 
w Brazylii, informując o śmierci w wieku 86 lat br. Irineu, 
emerytowanego biskupa Cachoeira do Sul w Brazylii

Czytaj dalej
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