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Unia Braci Mniejszych eUropy (UFMe).
XV  ZGROMADZENIE GENERALNE W MEDJUGORIE, W BOŚNI – HERCEGOWINIE. 

agenda kUrii generalnejagenda kUrii generalnej

W   dniach 27 lutego – 3 marca br. odbyło się w Medjugorie (Bośnia – Hercegowina) XV Zgroma-dzenie Generalne 
UFME (Unii Braci Mniejszych Europy). Hasło obrad brzmiało: „Przyszłość UFME: skąd wyszliśmy, gdzie dotarliśmy, 
kim chcemy być”. W spotkaniu uczestniczyło około 40 ministrowa prowincjalnych i kustoszy kontynentu, definitorium 

generalne i fr. Massimo Fu-sarelli, minister generalny.

UFME obejmuje różne konferencje kontynentu europejskiego: Konferencję Ministrowa Prowincjalnych Italii i Albanii (COMPI), 
Konferencję Prowincji Hiszpanii i Portugalii (CON-FRES), Franciszkańską Konferencję Transalpejską (COTAF), Konferencję Pół-
nocno – Sło-wiańską (SLAN) oraz Konferencję Południowo-Słowiańską (SLAS).

• Od 6 do 17 marca definitorium generalne znajduje się w 
Rzymie, na czas Tempo Forte.

• Biuro prokuratury generalnej uczestniczyło w dniach 
13-14 marca 2023r w XI Kursie na temat przestępstw 
zastrzeżonych Dykasterii Nauki Wiary, zorganizowanym 
przez Wydział Pra-wa Kanonicznego Papieskiego Uni-
wersytetu Urbanianum.

• W dniach 17-19 marca, fra Massimo, minister generalny 
i fra Fabio César Gomez, asy-stent generalny dla mni-
szek, będą uczestniczyli w Hiszpanii w spotkaniu z asy-
stentami i prze-wodniczącymi federacji Zakonów świętej 
Klary.

• 18 marca, Fr. John Wong, definitor generalny, poprzez 
platformę zoom, przewodniczy spotkaniu Komisji ds. 
Służby i Dialogu.

• W dniach 20-25 marca odbędzie się, wizyta w prowincji 
Matki Bożej Anielskiej w Pol-sce, z okazji 400 rocznicy 
założenia. Będą uczestniczyli w nim minister generalny 
i definitor generalny dla konferencji Północno-Słowiań-
skiej, fra Konrad Cholewa.

• W dniach 21-24 marca, Fr. Daniel Rodríguez Blanco, 
dyrektor Biura SPOS, uczestniczy w spotkaniu Sieci 
Franciszkańskiej Komitetu Morza Śródziemnego, które 
odbędzie się w kurii generalnej.

• W dniach 24 i 25 marca, Sekretarz Generalny ds. For-
macji i Studiów, Fr. Darko Tepert, uda się z wizytą do 
USA. Odwiedzi Franciscan School of Theology w San 
Diego i nowicjat sześciu prowincji tego kraju.

• Od 27 marca do 1 kwietnia definitorium generalne od-
prawi rekolekcje w klasztorze w Monteluco.

>>

https://www.ofm.org/conclusa-la-xv-assemblea-ufme.html
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Rozpoczęcie. 

DRugi Dzień

W  poniedziałek, 27 lutego, spotkanie rozpoczęto Mszą 
św., której przewodniczył fr. Miljenko Šte-ko, OFM, 
przewodniczący UFME. W swojej homilii mówił o Wiel-

kim Poście – czasie, w któ-rym Kościół, poprzez liturgię, zapra-
sza wiernych do bardziej zdecydowanego przeżywania swej wia-
ry oraz gorliwszego pełnienia pokuty oraz czynów miłosierdzia. 
   
„świat jest pełen ludzi, którzy nie wiedzą, co to radość”, stwier-
dził fra Fr. Miljenko. „Wielu chodzi ze smutną twarzą, na której 
nigdy nie widać uśmiechu” (…) A jednak Pismo św. mówi nam 
często: ‘Raduj się!’. Już na początku dziejów ludzkości bóg 
pyta Kaina: «Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja 
jest ponura? 7 Przecież gdybyś postępował dobrze, miał-byś 
twarz pogodną» (Rdz 4,6-7). Tu (w Medjugorie), dzięki sakra-
mentowi spowiedzi, miliony ludzkich grzechów zostało oczysz-
czonych i zniknęło na zawsze. Tu, miliony dusz płakało przed 
czymś, co przewyższa ich jako istoty ludzkie” – powiedział  fra 
Miljenko Šteko, który zakoń-czył swa refleksję mówiąc o Zgro-
madzeniu UFME: „My, franciszkanie, rozpoczynamy tego wie-
czoru nasze zebranie w cieniu Matki Bożej: potrzebujemy jej 
wstawiennictwa w niebie, aby moc żyć pośród wyzwań nasze-

go świata. Wśród trosk i obaw Europy i współczesnego świata. 
Przybyliśmy do naszej Matki, Maryi, która jest pośredniczką 
wszystkich łask!”. 

Drugi dzień obrad UFME został 
otwarty wyświetleniem filmu krót-
kometrażowego o historii parafii 

w Medjugorie oraz Pieśń Słonecznna, 
zaśpiewana przez proboszcza, fra Zvo-
nimira Pavičića. 

Na-stępnie przekazano pozdrowienia 
JE Francisa Assisi Chullikatta, nuncju-
sza apostolskiego, JE Aldo Cavallego, 
wizytatora apostolskiego w Medjugorie, 

JE Petera Palića, biskupa Mostaru i fra 
Massimo Fusarellego, ministra general-
nego. 

Ks bp Cavalii zechciał podkreślić łaskę 
Maryjnego miejsca, w którym obraduje 
zgroma-dzenie: „To jest miejsce łaski i 
wiary (…) Dziewica Maryja ‘znalazła ła-
skę u Boga’, również Franciszek z Asy-
żu, dzięki łasce, został wybrany przez 
Pana. Swą wolną i twórczą odpowiedzią 

głosił Ewangelię ludziom swego czasu. 
Tak samo dziś, dzięki łasce, otrzymali-
śmy powołanie i misję głoszenia Ewan-
gelii ludziom żyjącym dziś w świecie”.

Fra Massimo Fusarelli zachciał przypo-
mnieć, jak w ciągu ostatniego miesiąca 
miał moż-liwość osobistego spotkania 
ze wspólnotą Ameryki Południowej a też 
z Europy: „W minionym miesiącu, w Sao 
Paolo w Brazylii, zgromadzili się wszy-
scy prowincjałowie Ameryki Łaciń-skiej; 
teraz przeżywamy to zgromadzenie 
w Europie. W krótkim czasie, zebrała 
się w różnych częściach świata prawie 
połowa ministrów i kustoszów całego 
Zakonu. Dla nas, braci z defini-torium 
generalnego jest to cenna okazja do 
zobaczenia i spotkania Zakonu nie tylko 
w tak wielu listach nadchodzących do 
kurii generalnej, lecz w twarzach braci, 
aby lepiej poznać różne sytua-cje, prze-
żywane przez naszą międzynarodową 
wspólnotę”. Dodał następnie: „Jeste-
śmy tu w miejscu na pograniczu kultur, 

>>

https://www.ofm.org/xv-assemblea-generale-dell-ufme.html
https://www.ofm.org/il-messaggio-del-ministro-generale-all-assemblea-ufme.html
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pRzewoDniczący i wice pRzewoDniczący uFMe. 

historycznych doświadczeń i różnych 
światów. Gdy wspólnie się spotykamy, 
jesteśmy zobowiązani do przekraczania 
granic, do coraz głębszego oddechu”. 

Podczas późniejszego spotkania dys-
kusyjnego, zatytułowanego: „Historia i 
życie UFME: skąd wyszliśmy i dokąd do-
szliśmy”, głos zabrali: fra Miljenko Šte-
ko, przewodniczący UFME i organizator 
spotkania, JE José Rodriguez Carballo, 

były minister generalny Zakonu oraz JE 
Sabino Iannuzzi, były przewodniczący 
UFME.

Po południu Zgromadzenie wysłuchało 
relacji ministra generalnego: „Przyszłość 
Zako-nu w Europie i przyszłość UFME: 
gdzie jesteśmy i kim chcemy być na 
kontynencie europej-skim dziś i jutro”. 

 
iść jako 

„poszUkiwacze dUcha”. 
Orędzie ministra generalnego.

Było to orędzie, którego ramy wy-
znaczały pojęcia: „granicy” i „kryzy-
su”. Jego treścią było bycie braćmi 
i mniejszymi, obecność wiary i 
Ducha Świętego w życiu, zmiany 
klimatyczne i potrzeba dialogu, gra-
nice wzmacniane nacjonalizmami i 
„przerzucaniem mostów”.

„Uznanie dynamicznej i ciągłej 
obecności Ducha Chrystusa Zmar-
twychwstałego w nas i wokół nas, 
w postawie ciągłego rozeznania: 
oto droga, która mamy kroczyć 
jako „szukający ducha”, w czasie 
epokowej zmiany, domagającej się 
od nas przejrzenia bez odkładania 
na póź-niej naszych paradygmatów 
myęlenia i działania” – powiedział 
między innymi fra Massi-mo.Mówił 
dalej: „Świat się zmienia, to żadna 
nowość. Przeciwnie: stawianie 
czoła przemianom w sposób racjo-
nalny, dysponując długoterminową 
wizją, nowością jest. Tym, kto musi 
stawić im czoła nie są pokolenia, 
które żyły w trudnych latach 60-
tych i 70-tych, w latach Soboru i 
nadziei, które z niego wynikały, 
wśród świateł i cieni. To nowe po-
kolenia będą m usiały stawić czoła 
skutkom wyborów motywowanych 
wiecznym teraz, pozbawionych 
wyobraźni przyszło-ści”. 
Przeczytaj całe orędzie ministra 
generalnego:   
Español – Italiano – English

2  marca 2023r, nowym przewodniczą-
cym UFME został wybrany fra Alard 
Krzysztof Maliszewski, minister pro-

wincjalny prowincji św. Jadwigi (Polska).  
Zgromadzenie wybrało także nowego wice 
przewodniczącego w osobie fra Mario 
Chiarello, ministra prowincjalnego prowin-
cji VII Męczenników w Calabrii (Włochy). 
 
zakończenie obRaD. 

W ostatnim dniu obrad zosta-
li wybrani nowi radcy UFME, 
którzy razem z nowym prze-

wodniczą-cym (Fr. Alardem Krzysz-
tofem Maliszewskim) i nowym wice 
przewodniczącym (Fr. Mario Chiarello), 
utworzą radę stałą, i urzędującą do roku 
2025, kiedy to ponownie zostanie zwo-
łanie zgromadzenie generalne UFME.  
Zatwierdzony dokument końcowy zawie-
ra kilka propozycji, które pojawiły się w 
czasie pracy w grupach, jak np. opraco-
wanie mapy, na której zostaną uwidocz-
nione inicjatywy w za-kresie środowisk 
ubogich wykluczonych. Mama pomogła 
w rozwijaniu projektów i doświad-czeń 
polegających na dzieleniu ich życia. 
Zasugerowano realizację nowej formy 
„bratania się” między prowincjami. Pro-
jekt przewiduje wzajemną wymianę braci 
oraz udział w różnych do-świadczeniach 
i wydarzeniach (marsz franciszkański, 
misje ludowe, przedsięwzięcia o charak-
te-rze ekologicznym, itd.), oraz promo-
wanie kursów języka włoskiego, angiel-
skiego i hiszpań-skiego, we współpracy 
z sekretarzami ds. formacji i studiów. Po-

jawiło się także pragnienie promocji na 
terenie Europy wiedzy na temat doświad-
czeń duszpasterstwa pokoleniowego w 
celu wypracowania wspólnych propo-
zycji głoszenia powołania i charyzmatu. 

„Spotkanie to było przede wszystkim 
okazją do bycia razem, do przeżywania 
wspólnoty, razem ze wszystkimi mini-
strami prowincjalnymi i kustoszami kon-
tynentu, do osobistego po-znania się, 
do wymiany opinii i myśli, w jaki sposób 
Zakon ma kontynuować swa drogę na 
kontynencie europejskim” – stwierdził od 
koniec prac fra Konrad Cholewa, defini-
tor generalny. „Było ważną sprawą do-
świadczanie wspólnoty w takim miejscu 
jak to, w którym się spotkali-śmy. Jest to 
miejsce bardzo ważne dla naszego Za-
konu i dla całej Europy. W Medjugorie tak 
wielu wiernych przychodzi, aby modlić 
się o pokój: my także modliliśmy się o po-
kój, którego świt tak bardzo potrzebuje”.  
Zgromadzenie zakończyło się Msza św., 
której przewodniczył fra Alard oraz bło-
gosła-wieństwo ministra generalnego dla 
wszystkich prowincji i kustodii Europy. 

https://ofm.org/uploads/112048%20MG_ASAMBLEA%20UFME23_ES.pdf
https://ofm.org/uploads/112048%20MG_ASSEMBLEA%20UFME23_IT.pdf
https://ofm.org/uploads/112048%20MG_ASSEMBLY_UFME23%20_EN.pdf
https://www.ofm.org/il-messaggio-del-ministro-generale-all-assemblea-ufme.html
https://www.ofm.org/ufme-fr-alard-krzysztof-maliszewski-nuovo-presidente.html
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UNIA BRACI MNIEJSZYCH EUROPY.

UFME jest organizmem powołanym do życia w celu uła-
twienia znajomości i współpracy między konfe-rencjami 
i prowincjami Europy; w celu rozwijania franciszkańskiej 

tożsamości dzielonej z in-nymi oraz wspierania obecności, 
świadectwa i misji Zakonu na kontynencie Europejskim; w celu 
realizowania wspólnych projektów formacyjnych, zwłaszcza 
braci młodych, studiów, ewangelizacji, SPOS-u. 

UFME nie została pomyślana jako „konferencja konferencji”, 
lecz raczej jako prawdziwa „Unia”, obejmująca całość obec-
ności Zakonu w Europie. Gromadzi ministrów prowincjalnych, 
kustoszów, definitorów generalnych dla kontynentu Europej-
skiego, oraz ewentualnie innych delegatów, jak np. ESC, bę-
dącej konferencją „poprzeczną”, jako że została ustanowiona 
w opar-ciu nie o kryteria geograficzne, ale językowe. Obecnie 
do UFME należą: Konferencja Ministro-wa Prowincjalnych Italii 
i Albanii (COMPI), Konferencja Prowincji Hiszpanii i Portuga-
lii (CONFRES), Franciszkańska Konferencja Transalpejska 
(COTAF), Konferencja Północno – Słowiańska (SLAN), Kon-
ferencja Południowo-Słowiańska (SLAS), oraz delegat ESC 
(konfe-rencji języka Angielskiego).

UFME ma dwa zasadnicze organizmy: zgromadzenie, obradu-
jące co dwa lata i radę sta-ła, złożoną z przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego, delegatów poszczególnych konferen-
cji. Podczas każdy obrad, zgromadzenie pogłębia zagadnienie, 
będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania, na pozio-
mie społecznym, kulturowym kościelnym, w miarę możliwości 
łączą-cym się z sytuacją kraju goszczącego zgromadzenie. 

Ciało to podejmuje ewentualne inicjatywy, wybiera przewodni-
czącego i wiceprzewodniczącego oraz radę stałą.

Ze swej strony rada stała troszczy się o aktualizację decyzji 
Zgromadzenia oraz przygo-towuje kolejne spotkanie, utrzy-
muje kontakty z konferencjami i promuje współpracę między 
samymi konferencjami, troszcz y się o relacje z Rodziną Fran-
ciszkańską orz z różnymi instytu-cjami kościelnymi i zakonny-
mi w Europie; wybiera sekretarza, mianuje ekonoma spośród 
członków rady. 

Przewodniczący zwołuje zgromadzenie i przewodniczy jego 
obradom. Jest wspierany przez wiceprzewodniczącego. Obaj 
pozostają na urzędzie przez dwa lata.

Dzialalnośc UFME opiera się na następującym artykule Statu-
tów Generalnych Zakonu:

Art. 209 §2 Zaleca się tworzenie stałego narzędzia mię-
dzy konferencjami tego samego kontynentu (np. przewod-
niczenie, sekretariat, razem z definitorami generalnymi 
każdego kontynentu) w celu animacji wspólnych form dzia-
łalności, np. na polu formacji, studiów, ewangelizacji, spra-
wie-dliwości, pokoju i ochrony stworzenia. Takie organizmy 
powinny gromadzić się w określonych ramach czasowych.

________________

Fr. Claudio Durighetto, OFM, prokurator generalny Zakonu

konFeRencja połuDniowo-SłowiańSka. 
ODWIEDZINY MINISTRA GENERALNEGO SE SWOIM DEFINITORIUM.

Za zakończenie XV Zgromadze-
nia UFME, w dniach 3-5 marca, 
minister generalny ze swoim 

defi-nitorium spotkali się z ministrami 
prowincjalnymi konferencji Południowo-
-Słowiańskiej (SLAS). Otrzymaliśmy i pu-

blikujemy opowiadanie fra Konrada Cho-
lewy, definitora generalne-go konferencji 
południowo-słowiańskiej (SLAS) i kon-
ferencji północno-słowiańskiej (SLAN). 
Konferencja SLAS obejmuje prowin-
cje św. Krzyża i Wniebowzięcia NMP 

w Bośni-Hercegowinie, Prowincję 
najświętszego Odkupiciela, św. Cyryla i 
Metodego, św. Hieronima w Chorwacji, 
prowincję św. Krzyża w Słowenii. Spo-
tkanie był okazją do poznania się i 
doświad-czenia rzeczywistości życia 

BRACIA ZMARLI.
• 7 marca: Fr. Jorge Iván Robledo Velásquez, prowincja Santa Fe – Medellín, Kolumbia.
• 25 lutego: Fr. Anthonius Peters, prowincja św. Męczenników z Gorkum, Nijmegen, Beneluks.
• 19 lutego: Fr. Maurizio Albano, prowincja Salernitańska – Lukańska Niepokalanego Poczęcia NMP -  Sarno, Italia. 

>>
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Wstąpienie do aspirandatu sześciu 
kandydatów do życia franciszkańskiego 

w Três Pas-sos, Brazylia.

Spotkanie młodych dorosłych w Franciscan 
Chapel Center – Tokio, Japonia

Spotkanie nowych gwardianów w 
Dżakarcie, Indonezja.

Marsz pokutny Rodziny Franciszkańskiej 
w Gwatemali.

Spotkanie foramcji permanentnej nt. 
reguły braci mniejszych z braćmi w 

Portugalii.

ŚWIAT OFM

Dar dla Escuela Gabriela Mistral w 
Montegrande, Chile

braci w tej części Europy, poprze dialog, 
wymianę doświadczeń, idei i wyzwań na 
przyszłość.

Program wizyty pozwolił definitorium nie 
tylko na konfrontację z ministrami prowin-
cjalnymi sześciu prowincji tworzących 
SLAS, lecz także na spotkanie i dialog z 

młodymi braćmi odbywającymi formację 
początkową, aby razem z nimi wsłuchać 
się w rzeczywistość świata i naszej 
w nim misji. Spotkaliśmy się z braćmi 
studentami w Spalato. Odwiedziliśmy 
także Hu-mac, gdzie odbywa nowicjat 
dwunastu braci z dwóch prowincji 
Bośni-Hercegowiny oraz z prowincji 

Najświętszego Odkupiciela w Chorwacji. 
W Humacu sprawowaliśmy Eucharystię, 
której przewodniczył minister generalny 
razem ze współbraćmi i parafianami, 
dzieląc z nimi ten naprawdę szczególny 
moment.
______________
Fr. Konrad Cholewa, definitor generalny.

https://www.ofm.org/il-ministro-generale-e-il-suo-definitorio-visitano-la-conferenza-slas.html
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REFLEKSJA NT. NOWYCH FORM ŻYCIA FRANCISZKAŃSKIEGO 
W EUROPIE. 

Wdniach 21-22 lutego 2023r w Rzymie odbyło się 
spotkanie animatorów nowych form życia i ewange-
li-zacji na kontynencie Europejskim. Fra Francisco 

Gomez Vargas, Sekretarz Generalny ds. Ewangelizacji Misyj-
nej Zakonu wyjaśnił, że „po spotkaniu przedstawicieli nowych 
form, które odbyło się w Rzymie w październiku 2022r, defi-
nitorium generalne zostało poproszone o po-wołanie komisji 
animatorów nowych form w Europie”.

Fr. Bernardo Ondrai Mlecka, członek komisji streścił wykona-
ną pracę: „W ciągu minio-nych dwóch dni omówiliśmy kwestię 
tożsamości i celu tejże komisji, oraz co możemy uczynić w celu 
animacji nowych form życia franciszkańskiego w Europie”.

Fr. Ferdinand Van Der Reiken przedstawił inicjatywy przewi-
dziane do realizacji w przy-szłości: „Na przyszłość chcieliby-
śmy zgromadzić braci, chcemy, aby poprzez dzielenie się 
zro-dziły się nowe inicjatywy, nowe formy życia. Chcemy nieść 
światu braterską radość. Najbliższe spotkanie odbędzie się w 
październiku 2023r”.

Minister generalny, za zgodą definitorium generalnego, dnia 
11 listopada 2022r ustano-wił komisję ds. koordynacji nowych 
form obecności, życia i ewangelizacji w Europie. Zadaniem tej 
komisji jest ocena, zachęta i towarzyszenie przedsięwzięciom 

i nowym doświadczeniom ży-cia, pojawiających się w Zakonie 
na poziomie europejskim. 

Do komisji należą: Fr. Francisco Gomez Vargas, Sekretarz 
Generalny ds. Ewangelizacji Misyjnej, Fr. Gabriele Dall’Acqua, 
z prowincji św. Antoniego Italii Północnej, Fr. Bernard Ondrai 
Mlecka, z prowincji św. Wacława w Republice Czeskiej, Fr. 
Andraz Arko, z prowincji św. Krzyża w Słowenii oraz Fr. Ferdi-
nand Van der Reiken, z prowincji św. Męczenników z Gorkum 
w Beneluksie.

zaproszenie do pokojU Fr. gianMaria polidoriego. 
„ZAPRASZAMY PUTINA I ZEŁEŃSKIEGO DO ASYŻU DLA ABY ODNOWIĆ POKÓJ”. 

Na zakończenie pierwszego EcuFilm Fest, kino na rzecz 
dialogu międzyreligijnego, w Maenzy, w dniach 23-25 
lutego, franciszkanin, ojciec Gianmaria Polidoro – który 

w 1984r spotkał się z Reaganem w Białym Domu i który udał 

się także na Kreml, aby błagać o koniec zimnej wojny – wysłał 
listy do prezydentów: rosyjskiego oraz ukraińskiego, oraz do 
patriarchów Moskwy i Kijowa, zapraszającego ich do miasta 
w Umbrii. 

Prawie czterdzieści lat temu, w lutym 1984r, brat mniejszy, oj-
ciec Gianmaria Polidoro, wraz z trzema franciszkanami, także 
konwentualnymi i kapucynami, z Międzynarodowego Cen-trum 
Pokoju Między Ludami w Asyżu, wyruszyli w pielgrzymce do 
Waszyngtonu i Moskwy, aby w imię Boże prosić o zakończenie 
zimnej wody. W Biay Domu spotkali się z prezydentem Ronal-
dem Reaganem, a w Moskwie z pełniącym wtedy obowiązki 
głowy państwa Wasilijem Kuzniecowem (Andropow niedawno 
zmarł i nie został jeszcze wybrany nowy sekretarz gene-ralny, 
Czernienko). Dziś dziewięćdziesięcioletni ojciec Gianmaria, 
nadal ożywiany duchem Asyżu, który w 1997r, podczas pierw- >>

https://www.ofm.org/riflessione-per-le-nuove-forme-di-vita-francescana-in-europa.html
https://www.ofm.org/invitiamo-putin-e-zelensky-ad-assisi-per-restaurare-la-pace.html
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szego EcuFilm Fest, kina na rzecz dialogu międzyreligij-nego, 
który miał miejsce w Maenzy (Latina), w dnach 23-25 lutego 
2023r, założył Stowarzy-szenie Assisi Pax International, napi-
sał do prezydentów Rosji i Ukrainy – Putina i Zełeńskiego, a 
także do patriarchy Moskwy i całej Rosji Cyryla oraz do patriar-
chy Kijowa, aby zaprosić ich do Asyżu dla „odnowy pokoju w 
świecie”, jak św. Franciszek uczynił to w Porcjunkuli oraz u św. 
Damiana.

„Proszę, aby przybyli do Asyżu, aby spotkać się – tak oj-
ciec Polidoro streszcza swoje orędzie w Radio Watykań-
skim - Vatican News – by moc powiedzieć światu: marzymy 
o poko-ju, który oby mógł rozciągnąć się na całą Europę, na 
cały świat”. Ojciec Polidoro, który w Ge-newie, w listopadzie 

1985r, z grupą czterech braci spotkał się także z delegacja-
mi Reagana i Gorbaczowa a wraz ze swym Stowarzyszeniem 
co roku przyznaje nagrodę dla osobistości z całego świata, 
zaangażowanych w troskę o pokój złotą palmą Assisi pax, 
prosi prezydenta Włoch aby zatroszczył się o przyjęcie przy-
wódców politycznych i religijnych Rosji i Ukrainy w Asyżu, aby 
„mogli znaleźć pokój, na które w tej chwili czeka cały świat”. 
   
A jako człowiek wiary zwraca się do przedstawicieli Kościołów 
w Moskwie i Kijowie, aby „mogli być pomocą w modlitwie i na-
pomnieniu, abyśmy wszyscy, ludzie tego świata, mogli uzyskać 
pokój, jaki obiecał Pana nasz, Jezus Chrystus, kiedy powiedział: 
„Pokój mój daję wam, nie taki, jaki daje świat, ale jaki daje Bóg”. 
źródło: www.vaticannews.it

Fr. MassiMo FUsarelli i Fr. césar külkaMp
ZAKOŃCZENIE ODWIEDZIN W AMERYCE POŁUDNIOWEJ.

Mszą świętą w środę popielcową, 
minister generalny, Fr. Massimo 
Fusarelli, w towa-rzystwie defi-

nitora generalnego, Fr. Césara Külkam-
pa, zakończył odwiedziny w prowincjach 
franciszkańskich w Brazylii, Kolumbii i w 
Peru.

Ostatnim etapem odwiedzin była kusto-
dia Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Brazylii, w dniach 18-21 lutego, gdzie 
minister generalny spotkał się braćmi w 
Bebedouro/SP, Olim-pia/SP, ze wspólne-
go międzynarodowego nowicjatu w Ca-
talão/GO oraz w klasztorze Matki Bożej 
Anielskiej w Franca/SP.

Fr. Fernando Aparecido dos Santos, 
OFM, kustosz kustodii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa dzielił radość prze-
żywaną przez wspólnotę w związku z 
odwiedzinami ministra general-nego: 
„Błogosąłwiony, który przychodzi w Imię 
Pańskie. Odnosząc się do tego cytatu, 
chcę podkreślić odwiedziny ministra 
generalnego w ciągu tych czterech dni, 
kiedy był razem z nami. Była to ważna 
chwila, którą przyjęliśmy jako dar Boży 
w chwili, w której świętujemy jubileusz 
kustodii, 75-lecie przy bycia braci, pierw-
szych misjonarzy w regionie San Paolo. 
Przybycie ministra jest dla nas wielkim 
darem”.

Jedną z najbardziej pamiętnych chwil 
obecności ministra generalnego były 
odwiedziny w międzynarodowym 
wspólnym nowicjacie, znajdującym się 
w Fattoria San Bonaventura w Catalão. 
W tym nowicjacie minister rozmawiałz 
nowicjuszami, formatorami, kustoszami 
i mini-strami prowincjalnymi prowincji z 
tego regionu: z prowincji Najświętszego 
Imienia Jezus w Brazylii, z franciszkań-
skiej kustodii Siedmiu Radości Matki 
Bożej w Brazylii, z franciszkańskiej ku-
stodii Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Brazylii, z prowincji Najświętszej 
Trójcy w Chile, z prowincji Wniebowzię-
cia NMP z  Rio de la Plata w Argentynie 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2023-02/appello-pace-ucraina-padre-polidoro-ecu-film-fest-2023-dialogo.html
https://www.ofm.org/conclusa-la-visita-del-ministro-generale-in-america-del-sud.html
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i w Paragwaju.

„Było to owocne i wzruszające spotka-
nie. Minister dzielił jego zatroskanie o 
wszystkich nowicjuszy Zakonu, podkre-
ślając jego pragnienie zobaczenia Za-
konu lżejszego w swych struk-turach.” – 
powiedział Fr. Lucas Souza z prowincji 
Najświętszego Imienia Jezus.

Dla Fr. Rafaela Mezy, nowicjusza z 
chilijskiej prowincji franciszkańskiej, 
minister gene-ralny podkreślał wymiar 

życia braterskiego: „Było  to owocne 
spotkanie, który zmotywowało nas, jako 
Zakon, do żywienia nadziei i do prowa-
dzenia życia braterskiego, podkreśla-
jąc, że ważne są nie struktury, ale życie 
braterskie i powołaniowe”.

Oprócz odwiedizn u braci, minister ge-
neralny spotkał się z Rodziną Francisz-
kańską do sanktuarium Nostra Signora 
Aparecida, w Olimpii. Podczas spotka-
nia i Mszy św. minister rozważał komu-
nię w pracy Rodziny Franciszkańskiej, 

podkreślając terminologię „synodalno-
-ści”, którą papież Franciszek posługuje 
się w swym rozważaniach, zapewniając 
o znaczeniu słuchania wszystkich.

Po zakończeniu wizyty w kustodii, mi-
nister i definitor udali się do San Paolo, 
gdzie uczestniczyli w liturgii Środy Po-
pielcowej, by następnie powrócić do 
Rzymu. 

Dzień kobiet.
ZAANGAŻOWANIE SIÓSTR FRANCISZKANEK NA RZECZ KOBIET Z 
MARGINESU.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, obchodzonego 8 marca, przedstawiamy świadectwa siostry Miriam Oyarzo, Fan-
ciszkanki Misjonarki Najświętszego Serca Pana Jezusa (FMSC) oraz siostry Stella Balthasar, Franciszkanki Misjonarki 
Maryi (FMM). Obydwie zakonnice są zaangażowane w posługę na rzecz kobiet z marginesu.

SioStRa MiRiaM oyaRzo, tuRcja 

Od 2015r Siostra Miriam pracuje z kobietami w więzieniu Ba-
kirkoy, w Istambule w Turcji. „Chcę podkreślić, że kobiet te nie 

są przestępczyniami; są ofiarami przestępczego syste-mu, 
bardzo potężnego, wykorzystującego ich ubóstwo oraz bez-
bronność”, opowiada przez tele-fon głosem pełnym miłości 
wobec tych kobiet.

Kobiety te, w 80-90‰, zostały aresztowane na lotnisku z po-
wodu handlu narkotykami. „Jestem Chilijką i kiedy poproszono 
mnie o uczestnictwo w tej posłudze towarzyszenia więź-niar-
kom południowoamerykańskim i posługujących się językiem 
hiszpańskim, przyznaję, że miałam wiele wątpliwości. Kiedy 
jednak spotkałam się z tymi kobietami, z tymi matkami, z tymi 
starszymi paniami, zrozpaczonymi i osamotnionymi, pomyśla-

łam, że może to być rozeznanie całego mojego życia, powie-
rzyłam się Bożej Opatrzności i powiedziałam, że się zgadzam”.

Zespół do którego należy Siostra Miriam jest wzywany aby 
„zapewnić obecność” w Ba-kirkoy; w więzieniu o zaostrzonych 
środkach bezpieczeństwa. „Naszym zadaniem jest przede 
wszystkim słuchać. Nasza grupa jest wspólnotą obecności, 
nasze zgromadzenie misyjne posiada charyzmat międzynaro-
dowy. Jest to posługa ekumeniczna, ponieważ do więzienia 
przychodzi z nami także franciszkanin, Fr. Eleuthere Makuta, 
pastor protestancki, Ali Kalkandelen i siostra Ormianka, Kayia-
ne Dulkadiryan. Naszym zadaniem jest być blisko kobiet i 
udzielić im konkret-nej pomocy w więzieniu i poza nim”.

Projekt narodził się 15 lat temu, kiedy ówczesny dyrektor wię-
zienia, dając dowód men-talność prawdziwie otwartej, posta-
nowił pozwolić na towarzyszenie duchowe nie tylko kobie-tom 
narodowości tureckiej albo wyznającej islam, lecz także innym 
kobietom obcokrajowczy-niom i wyznającym inne religie. Wi-
kariat apostolski Istambułu podjął tę możliwość i po kilku od-
mowach ze strony innych kościołów, zwrócił się do kościoła 
łacińskiego, w szczególności do franciszkanów.

„Wydaje się to banałem, ale pierwszą rzeczą, jaka mnie ude-
rzyła, była samotność tych kobiet: znajdowały się w więzieniu 
o najwyższym poziomie bezpieczeństwa w obcym kraju, ich 

https://www.ofm.org/8-marzo-festa-della-donna.html
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bliscy nie mogli ich widzieć ani słyszeć. Trwa bardzo długo 
czasu, zanim list napisany do swo-ich bliskich trafi do adresa-
tów. Dlatego wysyłają je do nas (w więzieniu zabronione jest 
przeka-zywanie jakichkolwiek przedmiotów odwiedzającym). 
My skanujemy listu i wysyłamy drogą elektroniczną do ich 
rodzin. W ten sposób tworzymy most z ich rodzinami, dialog 
bardziej bez-pośredni, możemy też pokazywać skazanym ko-
bietom zdjęcia ich bliskich, ich dzieci”. 

Wsparcie nie zatrzymuje się w murach więzienia, ponieważ 
kiedy kara zostaje odbyta, pojawia się niepewność przyszło-
ści. „Stoi za nami wielka sieć dobroczyńców: dzięki nim mo-
-gliśmy wysłać do domu bardzo wele kobiet, możemy tez po-
magać im w Istambule. Przyjmuje-my je do naszego klasztoru 

w czym pomaga bardzo moja przełożona, siostra Zita Gutang, 
pra-cująca w Caritasie. Bardzo trudno jest odbudować kobietę 
opuszczającą więzienie również dla-tego, że nie można zaim-
prowizować miłości. Jeżeli jakaś kobieta skończyła w siatce 
handlarzy narkotykami albo w świecie prostytucji to dlatego, 
że potrzebowała pieniędzy, że była bezbron-na. Często wer-
bowane są kobiety ciężarne, bo nie mogą przechodzić przez 
bramki, jednak bar-dzo często, pod koniec długiej podroży, 
podczas której nie mogą ani jeść, ani pić, wpadają i tak a ich 
wolność kończy się gdy tylko opuszczają samolot w Turcji. Po 
odbyciu kary muszą sobie stworzyć nowe życie, poczynając 
od dokumentów. Nie obawiamy się przyjmować ich do na-sze-
go klasztoru, żyć z nimi, być żywą obecnością u ich boku, po-
nieważ one są częścią nas a my częścią ich”.

Siostra Stella żyje w Indiach, w prowincji Ootacamund (stan 
Tamil Nadu), gdzie jest za-angażowana wraz ze swymi pół-
siostrami w projekt “Empowering Widows”, którego celem jest 
wspieranie wdów, odtrąca-
nych przez społeczeństwo 
jak nosicielki nieszczęścia. 

„Społeczeństwo Hinduskie 
uważa wdowy za zły omen. 
Postrzega je jak obciążone 
prze-kleństwem Boga. Wdo-
wa musi płynąc pod prąd 
uprzedzeń i pokonać wie-
le przeszkód, aby obronić 
swą tożsamość i domagać 
się uznania swej godności” 
– pisze nam siostra Stella. 
Projekt zrodził się w 2016r 
i w krótkim czasie włączy-
ło się w niego ponad 1500 
osób z zachodniej części 
stanu Tamil Nadu. Wspie-
rane przez Misjonarki mary, 
wdowy przede wszyst-kim uświadamiają sobie swoją sytuację, 
które z całą pewnością nie są winne. Zaczynają się sprzeci-
wiać niesprawiedliwemu traktowaniu, jakiego doznawały.  
 „23 czerwca 2017r, w Międzynarodowym Dniu Wdówy, usta-

nowionym przez ONZ, przez Stowarzyszenie Wdów Nazareth 
Neela, została zorganizowana ceremonia. Pani syndyk miasta 
Ootacamund, podczas ceremonii pogrzebowej męża, zwróciła 

kobietom to, co zostało im 
zabrane z powodu ich wdo-
wieństwa. Ludzie obecni 
podczas ceremonii przestali 
widzieć w niej wdowę, a 
zaczęli dostrzegać osobę z 
pełnym potencjałem ludzkim 
i bogactwem, które może 
wnieść we wzrost ludzkości. 
Poczucie wolności pozwoli-
ło im odzyskać zaufanie do 
siebie i pozwoliło tak wie-
lu kobietom podejmować 
przedsięwzięcia obliczone 
na polepszenie warunków 
życiowych poprzez wyko-
nywanie drobnych prac, 
oszczędzania na przy-
szłość, obronę przed mole-
stowaniem w miejscu pracy. 

Czerpią się ze wspólnoty, ofiarowującej im wzajemne wspar-
-cie. Pracują także przy sprzątaniu ulic, sadzeniu drzew. Budza 
świadomość ekologiczną w prze-strzeni publicznej. Ruch kobiet 
– wdów nieustannie wzrasta liczebnie”.

SioStRa Stella balthaSaR, inDie.
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