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Międzynarodowe Wiadomości OFM

WYMIANA MINISTÓW Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI ŚW. FRANCISZKA

Dnia 4 października 2016 roku, minister generalny
franciszkanów konwentualnych, Fr. Marco Tasca, przewodniczył Eucharystii w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Porcjunkuli.
Natomiast nasz minister generalny, Fr. Michael A.
Perry, przewodniczył Eucharystii w Bazylice św. Franciszka. Fr. Michael w homilii zacytował Pieśń Słoneczną
oraz powiedział między innymi:
“Jak każdego roku, także dziś spotykamy się w dzień
śmierci św. Franciszka, by obchodzić jego wspomnienie. Spotykamy się w tej bazylice, w której znajdują się
doczesne szczątki św. Franciszka, lecz nie świętujemy
śmierci Franciszka! Przybyliśmy do tej bazyliki by
świętować życie kogoś, kto miał odwagę, by przyjąć
Boże zaproszenie, by stać się narzędziem pokoju,

miłosierdzia, przebaczenia, nadziei i radości. Dlatego
właśnie dzisiaj jesteśmy tutaj, aby świętować życie!
W swoim Testamencie mówi nam, że nie potrafił
przebywać z ubogimi i trędowatymi, których ciała
gniły. Prawdopodobnie, jak wielu w jego czasach, był
przekonany, że może się zarazić tą straszną chorobą.
Ponadto, wiemy, że Franciszek, jak wielu dzisiaj, bał się
wykluczenia z grona równych mu rangą, i dlatego starał stać się coraz bardziej sławnym wśród zamożnych
i czerpać profity od tych, którzy mieli władzę w Asyżu:
stronnictw, bogatych kupców oraz władzy kościelnej.
Aby zasłużyć sobie na pochwały i pokazać swój patriotyzm, przyłączył się do zabiegów asyskich mieszczan przeciw szlachcie z Perugi.
Św. Franciszek, po długiej walce i cierpieniu, stał się
dyspozycyjny, aby przyjąć zaproszenie Pana i otworzyć swoje życie na Boga. Św. Franciszek i wszyscy nasi
drodzy zmarli zachęcają nas, byśmy szukali sensu
życia, a nie śmierci.
Bracia i siostry, dzisiaj jesteśmy tutaj, by świętować
to, co wraz ze św. Franciszkiem, również wszyscy oni
śpiewali:
Najwyższy, wszechmocny, dobry Panie, Twoja jest
sława, chwała i cześć, i wszelkie błogosławieństwo. Pokój
i dobro” ...
Tekst homilii: www.ofm.org

MISTRZ DOMINIKANÓW NA UROCZYSTOŚĆI FRANCISZKAŃSKIEJ
by pragnął – Zakonem. Ale z drugiej strony uderza
opór i odrzucenie przez niektórych oraz zgorszenie
tych, którzy jego i braci uważali za szaleńców.

4 października, jak to jest już w tradycji, O.
Bruno Cadoré, Mistrz Dominikanów, przewodniczył
uroczystej Eucharystii i powiedział w homilii:
“Odczytując teksty odnoszące się do Franciszka,
jeszcze raz uderzył mnie kontrast, który z pewnością
znacie lepiej ode mnie. Z jednej strony można
stwierdzić, że wzbudzał wśród ludzi podziw, który
pojawia się bardzo szybko, dzięki sile i jasności jego
słów, dzięki jego pięknej miłości do stworzeń, dzięki
radykalizmowi jego ewangelicznego świadectwa,
przyjaźni i ubóstwa, dzięki dynamizmowi ruchu, który
pozostawił, bardzo szybko, przeczuwając, czym się
stanie – nawet jeśli stał się czymś innym niż sam tego

Ponieważ w życiu Franciszka chodzi o tę właśnie
odnowę. Odbudować mój dom, prosi go Pan. I
odbudowa San Damiano stanie się niczym prorocka
zapowiedź tego, o co Pan go prosi, aby uczynił, wraz
ze swoimi braćmi, w Kościele i dla Kościoła. W sercu
świata, ten Kościół ma być nośnikiem ducha chwały,
animacji całego stworzenia. W ten sposób pokaże,
że nie ma pokoju bez kontemplacji, nie ma głębokiej
pogody ducha bez wdzięczności. Nie ma oddania
życia dla świata, bez głębokiej radości, że rodzi się
nowe życie, bez piękna i dobra: narodzić się jako nowe
stworzenie w solidarności z całym stworzeniem, które
powstało z miłości swojego Stwórcy.
Mówi się często, że Franciszek nie chciał zakładać
Zakonu, ale raczej zainspirować w sercu Kościoła,
w sercu ludzi, to pragnienie życia głęboką radością
Chrystusa”.
Tekst homilii: www.ofm.org

INNE WIADOMOŚCI

22-25 sierpnia 2016 roku, Techny
w Illinois. Podczas spotkania
ministrów
prowincjalnych
siedmiu prowincji ze Stanów
Zjednoczonych w Techny Towers,
podjęto decyzję o ożywieniu i
reorganizacji
franciszkańskiego
życia w Stanach Zjednoczonych.
Znacząca większość uczestników
potwierdziła pragnienie kroczenia
razem w celu stworzenia nowej
rzeczywistości
dla
naszego
franciszkańskiego życia w Stanach
Zjednoczonych.
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Illinois, Dla przyszłości – Razem:
ożywienie
i
reorganizacja
obecności franciszkanów w USA

Litwa – Bracia organizują bieg,
by pomóc głodującym

2 października 2016 roku, celem
wsparcia kuchni dla ubogich
na Litwie, bracia z prowincji
św. Kazimierza na Litwie objęli
patronat nad “St. Francis Cup“
(bieg uliczny). Wydarzenie miało
miejsce w Kretyndze (Litwa)
i zostało zorganizowane, by
wesprzeć jedyną jadłodajnię w tej
części kraju. Kuchnia dla ubogich
Rupesteliai została założona przez
braci z Kretyngii w 1994 roku.
Każdego miesiąca żywi 240 osób,
rozdając zupę i chleb. Goście mogą
przychodzić na posiłek w każdy
dzień roboczy.
Drugim zamierzeniem tego
wydarzenia, było zwrócenie uwagi
na grupy osób znajdujących
się w trudnych warunkach w
społeczeństwie i we wspólnocie.
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Mottem “St. Francis Cup“ było
hasło: “Nie uciekaj od problemów –
lepiej przebiegnij maraton”.
Impreza została zorganizowana
w
Rupesteliai,
przez
braci
mniejszych, przez “State College”
z Kłajpedy oraz przez inne
instytucje. Również franciszkańskie
gimnazjum z Kretyngi aktywnie
uczestniczyło w “St. Francis Cup“.
Razem 320 osób wzięło udział w
tym biegu solidarności.
Polska,
Wizyta
ministra
generalnego
w
Prowincji
Niepokalanego Poczęcia NMP

W dniach 7-12 października 2016
roku, minister generalny, Fr. Michael
A. Perry, któremu towarzyszył
definitor generalny, Fr. Ivan Sesar,
odbył braterską wizytę w Prowincji
Niepokalanego Poczęcia NMP w
Polsce. Wieczorem 7 października,
u wejścia do kościoła w Krakowie,
zostali oni uroczyście przywitani
przez ministra prowincjalnego Fr.
Jarosława Kanię, wraz z definitorium
prowincji oraz wspólnotą klasztoru.
Dni spędzone w Polsce były
wypełnione serią spotkań: z
braćmi
wspólnoty
lokalnej,
nowicjuszami i postulantami,
profesami czasowymi oraz braćmi
z pozostałych klasztorów prowincji.
Ostatni dzień, w środę 12
października, był poświęcony
zwiedzaniu Muzeum Prowincji w
Leżajsku. W klasztorze w Alwernii,
na zakończenie braterskiej wizyty
w prowincji, minister i definitor
generalny ponownie spotkali
się z definitorium prowincji
(pierwsze spotkanie odbyło się 8
października), by podsumować
i podkreślić owoce spędzonych
razem dni.
Rzym, Księgarnia Paolińska
prezentuje książkę
franciszkanina

Dnia 10 października 2016 roku
Księgarnia Paolińska w Rzymie
po raz pierwszy zaprezentowała
wydaną w j. angielskim książkę
Fr. Murray Bodo OFM. Fr. Murray,
z Prowincji św. Jana Chrzciciela
w
Stanach
Zjednoczonych
przedstawił
swoją
ostatnią
książkę: Gathering Shards (Zbiór
fragmentów; Tau Publishing),
autobiografię, w której wspomina
swoje życie, jako franciszkanina,
wykładowcy i pisarza, pielgrzyma
i
przewodnika
pielgrzymek,
duchowego
przyjaciela
i
towarzysza, poety i kapłana. Różne
fragmenty, dzięki Bożej obecności
w nich, ukazują jego życie oraz
życie innych ludzi.
USA, utworzona wersja FRIAR
App 2.0

Franciszkańscy bracia ze Stanów
Zjednoczonych (US. Franciscans)
z radością informują o utworzeniu
FRIAR App 2.0 z nowymi funkcjami,
które poszerzają sposób w jaki
możemy połączyć się dzięki tej
aplikacji.
Friar App jest pierwszą tego
rodzaju aplikacją na smartfony,
która
tworzy
jedyną
tego
rodzaju przestrzeń modlitewną,
umożliwiając prośby o modlitwę,
uczestnictwo w modlitwach wraz
z innymi franciszkańskimi braćmi
w całym kraju oraz z innymi,
którzy modlą się w waszej intencji.
Od samego początku App Friar
podczas waszej modlitwy (lub
w czasie modlitwy innej osoby)
umożliwia zapalenia świeczki w
prawdziwym
franciszkańskim
kościele.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
Instytut
Studiów
Mediewistycznych
i
Franciszkanizmu PUA informuje o następujących
wydarzeniach:
3-5 listopada 2016 roku, Neapol (Drugi Uniwersytet
Neapolu i Monaster św. Klary): Od Ludwika
Andegaweńskiego do św. Ludwika z Tuluzy: teksty i
obrazy.
7-8 listopada 2016 roku, Rzym, Papieski Uniwersytet
Antonianum. Międzynarodowe sympozjum o Dunsie
Szkocie: Nowa metafizyka dla nowej teologii: Jan Duns
Szkot w 750 rocznicę urodzin.
21-24 listopada 2016 roku, Rzym: XI staż archiwistyczny
dla pracowników archiwów Rodzin Franciszkańskich.

Braterskie spotkanie franciszkańskich braci z
Rzymu w kolegium św. Wawrzyńca z Brindisi
Na sobotę, 12 listopada 2016
roku, wszyscy członkowie
Rodzin
Franciszkańskich
(OFM., OFMConv., OFMCap.,
i TOR) z Rzymu zostali
zaproszeni
na
braterskie
spotkanie zorganizowanie i
animowanie przez wikariuszów
generalnych. W spotkaniu weźmie udział franciszkański
biskup Stambułu Ruben Tierrablanca, który przedstawi
temat: «Pojednanie międzykulturowe».

APEL W SPRAWIE SYRII

Niech Pan was obdarzy pokojem!
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Fr. Michael A. Perry, OFM
Minister Generalny

-

Z wielką i głęboką wdzięcznością,
także w imieniu współbraci, którzy
znajdują się w rejonach Bliskiego
Wschodu, a szczególnie w Syrii, dręczonych straszną
wojną i krwawymi konfliktami, pragniemy wyrazić
naszą wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za
jego nieustanną i uważną bliskość dla całej ludności
syryjskiej, która cierpi w niewypowiedziany sposób
szczególnie w mieście Aleppo, zarówno w części
wschodniej jak i zachodniej miasta.
Możemy tylko przyłączyć się do słów Ojca Świętego,
kiedy stwierdza: “Z wielkim smutkiem musimy
stwierdzić, że pomimo wielu podjętych w różnych
środowiskach wysiłków, logika broni i ucisku, ciemne
interesy i przemoc, nadal niszczą te kraje i aż dotąd nie
udało się położyć kresu wyczerpującym cierpieniom
i ciągłemu łamaniu praw człowieka. […] Przemoc
rodzi przemoc i mamy wrażenie, że otacza nas spirala
arogancji i inercji, z której wydaje się, że nie ma wyjścia”
(Audiencja dla członków katolickich organizacji
charytatywnych niosących pomoc ofiarom kryzysu
humanitarnego w Syrii, Iraku i krajach ościennych,
Rzym, 29 września 2016 roku).
Ponagleni przykładem i nauczaniem naszego
Serafickiego założyciela, Franciszka z Asyżu, proroka
pokoju, pragniemy przyjąć i uczynić naszym apel
papieża Franciszka: “Położenie kresu konfliktowi

leży też w rękach człowieka:
każdy z nas może i powinien stać się
budowniczym pokoju” (Tamże).
Prosimy, by cała międzynarodowa
wspólnota
podjęła
konkretne
starania, by w Aleppo stworzyć
rejon bezpieczeństwa, stosując
najlepsze rozwiązania przyjęte we
wcześniejszych doświadczeniach,
by zapewnić możliwie najlepszą współpracę i
powodzenie inicjatywy.
Ponadto zachęcamy wszystkie kraje świata do
jak najbardziej wspaniałomyślnego przyjmowania
syryjskich uchodźców, z pełnym poszanowaniem praw
narodowych i lokalnych oraz do udzielania wszelkiej
pomocy, by pilnie zaspokoić potrzeby humanitarne i
zapewnić bezpieczeństwo w Syrii.
Zapewniamy o naszej modlitwie i naszym wsparciu
dla wszystkich, którzy ogromnie cierpią z powodu wojny
oraz dla naszych współbraci, którzy z odwagą pozostają
nadal w Syrii i dają świadectwo, jako prawdziwi “dobrzy
samarytanie”, o ich bliskości konkretnej służby dla
całej ludności obciążonej bolesnymi konsekwencjami
konfliktu.
Ponawiamy nasze zaangażowanie i zachęcamy was
wszystkich, mężczyzn i kobiety dobrej woli, by być
budowniczymi pokoju, by mógł zostać zaspokojony
głód pokoju, który mieszka w sercu każdego człowieka,
a szczególnie naszych braci i sióstr w Syrii.

F R A T E R N I T A S

Drodzy Bracia i Siostry w
Chrystusie,
Drodzy mężczyźni i kobiety dobrej
woli,

Fr. Francesco Patton, OFM
Kustosz Ziemi Świętej
www.ofm.org

Uszkodzenia klasztoru klarysek w Camerino
Na wskutek trzęsienia ziemi stan kościoła został określony jako nienadający się do
użytku, zaś klasztor został uszkodzony w 3/4. Siostry, nieposiadające większych środków,
zwracają się z prośbą o wsparcie tych wszystkich, którzy mogą przyjść z jakakolwiek
pomocą. Kto chciałby wesprzeć ekonomicznie:
IBAN: IT77 H030 6968 83000 000 000 1032 , Monastero S. Chiara – Camerino, Banca
Intesa – oddział w Camerino
lub: CCP 17194606, Monastero S. Chiara - Camerino.
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FRANCISZKAŃSKIE NOWOŚĆI
ÉLOI LECLERC,
Il canto delle sorgenti (Pieśń
źródeł)i, Edizioni Biblioteca
Francescana, Milano 2016, pp.
111.
W tym opracowaniu Pieśni
słonecznej autor, wykraczając
poza poetycki wymiar tekstu i
jego religijną moc, proponuje
swoją analizę wychodząc od
życia wewnętrznego św. Franciszka.
W ten sposób odkrywa człowieka zdolnego, by
widzieć stworzenie w jego oryginalnym pięknie,
jak je ukazuje Bóg oraz jak zostaje ofiarowane
człowiekowi, aby od niego mógł nauczyć się, że sens
życia ukryty jest w pokorze i służbie.

F R A T E R N I T A S
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FRANCISCO MARTÍNEZ
FRESNEDA – PEDRO
RIQUELME,
Evangelio 2017. Familia
Franciscana: ciclo A (Ewangelia
2017. Rodzina Franciszkańska:
cykl A), Editorial Espigas,
Murcia 2016, pp. 449.
Publikacja
przedstawia
Ewangelie na każdy dzień. Jest
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AGENDA MINISTRA GENERALNEGO
Listopad

1-3:
4-5:

Powrót z MYANMAR
ALBANIA
Beatyfikacja męczenników albańskich
7-18 RZYM, Tempo Forte
7: Rzym, PUA
Otwarcie sympozjum o Błogosławionym
Janie Dunsie Szkocie
12: Rzym
Spotkanie franciszkańskich braci z domów rzymskich
13-18: Kuria generalna,
spotkanie z wizytatorami generalnymi
18-20: BRUKSELA
Posłanie braci misjonarzy
22:
RZYM
Spotkanie Przełożonych Zakonów Żebraczych
23-25 RZYM
88 posiedzenie Unii Przełożonych Generalnych
25:
ACILIA
80 rocznica franciszkańskiej parafii
“Św. Leonarda z Porto Maurizio”
26-30: USA-Tajwan
Projekt Chiny

podzielona na 4 części. W pierwszej części znajduje
się Liturgia Godzin oraz testy mszy św. z danego dnia.
W drugiej: Ewangelia z dnia. W trzeciej znajdujemy
rozważanie dzieł św. Franciszka, św. Klary, myślicieli
i mistyków franciszkańskich. W czwartej: modlitwę,
która nas wprowadza w codzienne życie.
Na końcu tomu znajdujemy: Koronkę
Franciszkańską, Różaniec, Drogę Krzyżową i
modlitwy św. Franciszka.
ENRICO IMPALÀ,
Francesco racconta Francesco.
il santo di Assisi nelle parole
del Papa (Franciszek opowiada
o Franciszku. Święty z Asyżu
w wypowiedziach Papieża),
Edizioni Terra Santa, Milano
2016, pp. 152.
Niniejsza
publikacja
jest
zbiorem wypowiedzi papieża, z
tłumaczeniem i wyjaśnieniem, odnoszących się do
Biedaczyny z Asyżu.
W ten sposób św. Franciszek zostaje ukazany jako
integralny i współczesny wzór chrześcijańskiego
życia dla każdego człowieka, na miarę jak Święty z
Asyżu jest przyjmowany swojej totalności.

NOWI MINISTROWIE PROWINCJALNI
LUB PREZESI
FR. SZABOLCS ORBÁN OFM
PROWINCJA ŚW. STEFANA KRÓLA, RUMUNIA
FR. PRAVEEN HENRY D’SOUZA OFM
PROWINCJA ŚW. TOMASZA APOSTOŁA, INDIE
FR. FRANCIS XAVIER SUTARDJA OFM
PREZES FRANCISZKAŃSKIEJ FUNDACJI W
TAJLANDII
FR. JOSÉ ENID GUTIÉRREZ OFM
PROWINCJA WNIEBOWZIĘCIA NMP
W RÍO DE LA PLATA, ARGENTYNA

FR. JOHN VAUGHN,
były minister generalny,
wrócił do domu Ojca
Niebawem ukaże się
poświęcony mu numer
specjalny Fraternitas.
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