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Prezentacja

Drodzy bracia, niech Pan obdarzy was pokojem!

Kapituła generalna postulowała, abyśmy odnowili naszą wizję i objęli
naszą przyszłość. 
Definitorium generalne rozpoczęło refleksję, w jaki sposób podjąć się
tego zadania, aby przyniosło owoce wśród braci, w jednostkach i w kon-
ferencjach.
Jest to wielkie wyzwanie i bardzo ważnym jest obranie słusznej drogi.
Dlatego w czasie, w jakim znajduje się obecnie Kościół, wydawało nam
się właściwym zaproponować całemu Zakonowi drogę synodalną. 
Zauważamy pilną potrzebę zachęcania do wzajemnego słuchania między
nami braćmi, angażując również inne podmioty.

Dlatego po dokonaniu odpowiedniego rozeznania wraz z definitorium
generalnym i innymi biurami animacji w kurii generalnej, przedstawiając
Wytyczne na sześciolecie 2021-2027, niniejszym listem informuję, że
w 2025 roku odbędzie się Kapituła Namiotów.
Przygotowanie do niej rozpocznie się w styczniu 2022 r. i będzie oma-
wiane na spotkaniu z prezesami konferencji w maju 2022 r., a następnie
między braćmi na różnych poziomach Zakonu oraz z tymi wszystkimi,
z którymi z różnego tytułu dzielimy ten sam charyzmat, także z osobami
pozostającymi na peryferiach Kościoła.

Ufamy, że droga ta pomoże nam posiąść to, co jest konieczne, aby odno-
wić naszą wizję i objąć naszą przyszłość. Nie sami, ale razem z innymi, z
siostrami i z braćmi. Sądzę, że w ten sposób odpowiemy na wezwanie
Ducha św. skierowane do naszej Rodziny, aby w odnowiony i profe-
tyczny sposób przyjąć naszą tożsamość kontemplacyjnej wspólnoty w misji
w obecnych czasach. 
Jestem pewien, że ta nowa dla nas podróż pomoże nam poszerzyć nasze
spojrzenie i przygotować nas w nowy sposób na Kapitułę Generalną 2027.

Zawierzam naszą drogę słuchającej Dziewicy i obecności pośród nas
naszego najmniejszego brata – św. Franciszka, jego roślinki – św. Klary
i wielu braci i sióstr, którzy poprzedzili nas w drodze naśladowania
Chrystusa.

Pozdrawiam waz z żywą nadzieją na nowy krok na naszej drodze.

Po bratersku

BR. MASSIMO FUSARELLI, OFM
Minister generalny i sługa

Rzym, 8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Najświętszej Maryi Panny
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1. Na początek: wiara
Drodzy bracia, od czego na nowo zacząć drogę? Chcemy skupić się
przede wszystkim na tym, co jest fundamentem naszego bycia chrze-
ścijanami, a więc i naszego bycia braćmi: wiara.

Niech nas nie dziwi to przypomnienie na początku niniejszych wy-
tycznych. Nikt nie może przyjąć wiary za rzecz oczywistą; wiara do-
maga się od nas, abyśmy każdego dnia rozpoznali i przyjęli Bożą obec-
ność Jezusa Chrystusa, który mówi do nas w naszym osobistym życiu
oraz w historii, w której żyjemy.

Wydaje się, że wszyscy potrzebujemy tego powrotu do fundamentu
wiary; stąd możemy zawsze wyruszyć ponownie, od darów wiary, na-
dziei i miłości, które Duch Pański wzbudza w nas wraz z wszelkim
innym działaniem. Otwórzmy się na Jego działanie, które nas odradza
i podtrzymuje; jedynie dzięki Jego przemieniającej sile będziemy
zdolni przyjąć zaproszenia skierowane do nas przez kapitułę generalną.

2. Zaproszenie do wdzięczności, dzięki której wszystko staje się bardziej
świeże i nowe, ponieważ zdajemy sobie sprawę z wielkich darów, któ-
rych Bóg nam udzielił i czujemy się zobowiązani, aby odpowiedzieć
na nie z radością, ofiarując całe nasze życie jako dziękczynienie.

Zaproszenie do odnowy naszej wizji, pozwalając, aby wiara przemie-
niła nasze spojrzenie na świat i historię. Ona czyni nas zdolnymi do
profetycznego przyjęcia znaków i słów, które do nas Bóg dziś kieruje,
w obecnym czasie, nie zadawalając się nieustannym powtarzaniem
tego, co było.

Zaproszenie do nawrócenia i pokuty, których potrzebujemy, prosząc
o łaskę dokonania konkretnych wyborów, które przemienią i odnowią
to, co w nas, w naszych wspólnotach i naszych środowiskach, pozwala
dominować “duchowi ciała”.

Zaproszenie do misji i ewangelizacji, będącymi istotną częścią ewan-
gelicznego sposobu życia, jaki przyjęliśmy: naśladowanie Jezusa Chrys-
tusa, który przyszedł głosić dobrą nowinę ubogim i więźniom wolność.

Zaproszenie do objęcia naszej przyszłości, tego, co daje nam Pan, nie
tego czego oczekujemy, będąc pewnymi, że Boże pragnienia są lepsze
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od naszych. Jego projekty przynoszą pełne życie i pokój, ten pokój,
który głosił Franciszek, którego, dzięki Bogu, również i my niekiedy
doświadczamy w naszym życiu.

3. Niniejsze wytyczne będą dla nas wszystkich, braci mniejszych, pro-
pozycją pewnej całościowej wizji kierunku, który chcemy obrać w naj-
bliższym sześcioleciu, z uważnym spojrzeniem na to, co dzieje się w
świecie, na wskazania i spostrzeżenia Kościoła, na wciąż inspirującą
płodność naszego charyzmatu przekazanego nam przez Franciszka i
Klarę z Asyżu i wielu innych naszych braci i sióstr w ciągu ośmiuset lat.

W wytycznych tych znajdziecie jedynie generalne spojrzenie, z ko-
nieczności nieco ogólne: dokładniejsze wskazówki nadejdą w swoim
czasie. Wierzymy jednak, że dobrze jest już teraz zapowiedzieć kie-
runki najbliższej drogi, tak aby również każda jednostka w najbliż-
szych latach mogła zharmonizować z kierunkami Zakonu własne spe-
cyficzne drogi formacyjne. 

4. Droga synodalna
Najbliższe lata w całym Kościele naznaczone będą zainicjowaną nie-
dawno drogą synodalną: również my, bracia mniejsi, żyjemy w tym
klimacie. Dlatego chcemy wejść na drogę synodalną, która zaangażuje
nas braci, ale również siostry i braci, których spotykamy każdego
dnia. Droga synodalna ma swoje głębokie odniesienie w naszej toż-
samości braci mniejszych jako kontemplacyjnej wspólnoty w misji.
Uważamy, że kapituła namiotów należy do naszej tradycji i dobrze
odpowiada konieczności, aby w tym ważnym dla Kościoła czasie
stworzyć otwartą przestrzeń do wzajemnego słuchania. 

Dlatego pragniemy, aby wszystkie znajdujące się poniżej propo-
zycje, zostały włączone w ten ogólny obraz, w czasie składającego się
z różnych kroków procesu, przeżywanego na sposób braterskiej
współpracy i ukierunkowanego na ważny moment, jaki właśnie
chcemy zapowiedzieć: Kapitułę Namiotów, która odbędzie się w 2025
r. Przygotowanie i sam przebieg mają ułatwić wzajemne słuchanie
przede wszystkim wśród nas braci, tych, z którymi wspólnie dzielimy
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charyzmat i misję, lecz także tych, którzy pozostają na peryferiach
Kościoła i naszej wspólnoty.

Pierwszy krok wzajemnego słuchania będzie miał miejsce w kon-
ferencjach, do których w marcu wyślemy prośbę o opracowanie re-
fleksji i propozycji, jakimi prezesi będą mogli podzielić się w czasie
spotkania w maju przyszłego roku. Droga synodalna bowiem musi
rozpocząć się od dołu. Z tego słuchania dla wszystkich zainteresowa-
nych zrodzą się propozycje, które w odpowiednim czasie zostaną
przesłane i przedstawione podczas czteroletniej drogi. 

5. Dwa poziomy  
Wewnątrz tego synodalnego horyzontu w najbliższych latach pro-
pozycja animacji Zakonu będzie przebiegać na dwóch poziomach:
z jednej strony obchody rocznic związanych z ostatnimi latami życia
św. Franciszka z Asyżu (1223-1226/2023-2026), z drugiej propo-
zycje animacji i formacji wskazane przez Kapitułę Generalną.

6. Franciszkańskie osiemsetlecie w rocznicach
Będziemy wspominać niektóre znaczące wydarzenia z ostatnich lat
życia Franciszka: w 2023 r. aprobację Reguły zatwierdzonej i Boże Na-
rodzenie w Greccio; w 2024 r. stygmatyzację; w 2025 r. Pieśń słoneczną
i w 2026 r. śmierć Franciszka.

Każdego roku zostaną wskazane pewne linie inspirujące obecnie
życie wielkim darem franciszkańskiej formy życia, nie tylko dla nas, lecz
dla współczesnego świata. Te propozycje, dla wszystkich braci i każdej
jednostki, zostaną opracowane przez Komisję całej Rodziny Francisz-
kańskiej, która te rocznice chce obchodzić wspólnie, w perspektywie
braterskiego pogłębienia wspólnego charyzmatu w naszych czasach. 

7. Wskazania Kapituły Generalnej 2021
Kapituła sformułowała wnioski, które streszczamy w sześciu pun-
ktach. W niektórych z nich każdy brat będzie zaangażowany, w in-
nych nie będzie bezpośrednio odpowiedzialnych, ale będzie poży-
tecznym dla wszystkich, aby mieć całościową, syntetyczną wizję
naszej aktywności w najbliższych latach. 
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8. Formacja do odnowionej tożsamości jako braci mniejszych
Kwestia, którą musimy podjąć to fizjonomia naszej wspólnoty, którą
tworzą bracia bez święceń i kapłani: chcemy na nowo odkryć funda-
mentalną wspólną tożsamość braci.

W tym celu SGFS podejmie działania weryfikacji drogi formacji
początkowej zaproponowanej w różnych jednostkach. Ponadto każda
konferencja zorganizuje spotkanie dla braci bez święceń. Wyniki tych
zebrań w poszczególnych regionach będą miały wpływ na przebieg
międzynarodowego spotkania braci bez święceń, który odbędzie się
w 2025 r., wspólnie z kapitułą namiotów.

Również temat studiów będzie przedmiotem, na który zwróci
uwagę SGFS, towarzysząc procesowi odnowy i przekwalifikowaniu
Papieskiego Uniwersytetu Antonianum z możliwością utworzenia
Uniwersytetu Franciszkańskiego. Do 2023 r. SGFS zorganizuje mię-
dzynarodowe sympozjum Centrów Studiów OFM.

Wydarzenia te są w pełni zgodne z drogą synodalną.  

9. Misja i ewangelizacja
Kapituła podjęła decyzję, że dla naszego Zakonu zostanie opracowane
Ratio evangelizationis. SGME zaangażuje wszystkie jednostki Zakonu
do zredagowania Ratio: chcemy, aby zgodnie z naszą synodalną drogą
tekst ten powstał z życia i refleksji wszystkich i aby wspólnie animo-
wał i ożywił naszą ewangelizację. 

SGME ze swej strony rozpoczął już pracę nad ponownym prze-
myśleniem swojej misji i struktury, aby lepiej animować ewangeliza-
cję misyjną dziś. Także obszary duszpasterstwa oświatowego, parafii,
sanktuariów oraz dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego zostaną
wzięte pod uwagę.

10. Ochrona nieletnich i bezbronnych dorosłych
Zostało utworzone Biuro ochrony nieletnich i bezbronnych dorosłych,
które będzie ściśle współpracować z Międzynarodową Komisją ochrony.
Celem biura nie będzie tylko zajmowanie się przypadkami wykorzys-
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tania, ale także opracowywanie programów prewencji, ukazujących
“typowo franciszkańską kulturę” opieki i ochrony we wszystkich na-
szych jednostkach.  

11. Braterska ekonomia
Kapituła postulowała, aby zarządzanie pieniędzmi w Zakonie było pro-
wadzone coraz bardziej w duchu ekonomii braterskiej, kładąc nacisk
na solidarność i współodpowiedzialność. W tym celu do 2023 r., dla
każdej konferencji lub dla kilku konferencji zostaną zorganizowane
spotkania dla ministrów/kustoszy i dla ekonomów prowincjalnych/
kustodialnych. Na tych spotkaniach zostaną także zaproponowane na-
rzędzia wspierające dobre praktyki prowadzenia ekonomii. Również
ten konkretny obszar naszego życia dotyka rozpoczętej drogi synodalnej. 

12. Sprawiedliwość, pokój i nienaruszalność stworzenia
Biuro SPNS przedstawi propozycje celem kontynuacji inicjatyw Re-
wolucja Laudato si’ oraz propozycji JPIC Training Center, oferującej
możliwość formacji online w niektórych wymiarach, takich jak: eko-
logia integralna, migracja, prawa człowieka, ewangelizacja medialna,
rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie projektami. Ponadto biuro
SPNS zaangażuje się w rozwój Franciszkańskiej Sieci Morza Śródziem-
nego oraz latynoamerykańską Franciszkańską Sieć dla Migrantów, przy
zaangażowaniu zainteresowanych jednostek.  

13. Struktury Zakonu
Kapituła postulowała całościową rewizję struktur funkcjonowania
kurii i Zakonu, począwszy od uproszczenia i usprawnienia, aby mogła
lepiej służyć międzynarodowej wspólnocie; w tym celu została już
mianowana komisja, która właśnie rozpoczęła prace. Szczególnie po-
stulowano całkowitą rewizję obecnej struktury konferencji. Defini-
torium generalne chce towarzyszyć konferencjom w ich rozwoju i
trudnościach. W duchu synodalnej drogi chcemy w żywy i skuteczny
sposób być obecni w szybko zmieniającym się świecie. 
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14. Zakończenie
Droga, która nas czeka jest złożona i wymagająca, ale zarazem fascy-
nująca i ekscytująca. Duch Pański i Jego święte działanie są naszą siłą,
która nas ożywia i podtrzymuje.

Podobnie jak biedaczyna Franciszek, który z niewielu towarzy-
szami wyruszył w świat, aby dać świadectwo Ewangelii Jezusa Chrys-
tusa, również i my, dzisiaj, jesteśmy obecni na pięciu kontynentach,
aby kontynuować tę drogę i żyć jako bracia i mniejsi w służbie dla
Królestwa Bożego i dla całej ludzkości.

Bracia, zacznijmy służyć Panu!
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PROGRAM SZEŚCIOLECIA 2021-2027

2021
• 29 listopada, Greccio – Zapowiedź franciszkańskiego jubileuszu

2022
• Styczeń – Rozesłanie do konferencji arkuszy dotyczących drogi synodalnej
• Maj – spotkanie prezesów konferencji celem rozpoczęcia drogi synodalnej
• Rozesłanie wszystkim braciom pomocy obchodów jubileuszu
• Warsztaty z ekonomii braterskiej (dla jednej konferencji/ lub kilku konferencji)

2023 > Jubileusz zatwierdzenia Reguły i Bożego Narodzenia w Greccio

• Kongresy ekonomii braterskiej (dla jednej konferencji i/lub kilku konferencji)
• Międzynarodowy Kongres Centrów Studiów OFM
• Spotkania konferencji z definitorium generalnym w trakcie drogi synodalnej

2024 > Jubileusz Stygmatyzacji

• Kongresy braci bez święceń (dla konferencji)
• Spotkania konferencji z definitorium generalnym w trakcie drogi synodalnej

2025 Rok Święty > Jubileusz Pieśni słonecznej oraz przybycia braci do Meksyku

• Międzynarodowy kongres braci bez święceń  
• Kapituła Namiotów, meta drogi synodalnej

2026 > Jubileusz śmierci św. Franciszka

• Międzynarodowe Sympozjum na temat franciszkańskich biografii ostatniego stulecia

2027 > KAPITUŁA GENERALNA
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