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Międzynarodowe Wiadomości OFM

DOROCZNE SPOTKANIE
Z NOWYMI PROWINCJAŁAMI I KUSTOSZAMI

Dnia 27 stycznia 2017 roku, zakończyło się spotkanie
ministra generalnego i jego definitorium z nowymi
ministrami prowincjalnymi i kustoszami. Spotkanie,
które trwało dwa tygodnie, miało wymiar formacyjny
oraz informacyjny. Główne poruszane tematy to:
władza jako służba, formacja misyjna, towarzyszenie
braciom, zadania ministra prowincjalnego i jego
definitorium, dokument końcowy i postanowienia
Kapituły Generalnej 2015, oraz kwestie ekonomiczne.
Wszyscy uczestnicy mieli możność porozmawiać z

ministrem generalnym i mogli odwiedzić poszczególne
urzędy Kurii.
W zebraniu uczestniczyło 37 ministrów i kustoszów
pochodzących z pięciu kontynentów. To braterskie
spotkanie ma pomóc, by odpowiedzieć na nadzieje i
wyzwania, które obecnie stają przed naszym Zakonem.
Franciszkański sposób życia jest wciąż żywy dzięki
zaangażowaniu każdego brata w prowincji. Wszystkim
nowym ministrom i kustoszom życzymy owocnego
posługiwania.

SPOTKANIA DLA FORMATORÓW KONFERENCJI
Wiadomość
z
Sekretariatu generalnego
ds. formacji i studiów:
W odpowiedzi na
postanowienie Kapituły
Generalnej 2015 (Uchwała
nr 3), która zobowiązuje
definitorium
generale
do promowania formacji
wraz z Sekretariatem
generalnym ds. formacji i studiów przez organizowanie
spotkań formacyjnych w najbliższym sześcioleciu,
Sekretariat Generalny postanowił co następuje:
- pierwsze spotkanie odbędzie się w Jakarcie
(Indonezja) od 25 czerwca do 1 lipca 2017 roku (dla:
SAAOC e EAC);
- drugie spotkanie będzie miało miejsce w Sao Paolo
(Brazylia) od 3 do 9 września 2017 roku dla Konferencji
Ameryki Łacińskiej (Guadalupana, Bolivariana, Brasilina,
Cono Sur);

- 1-7 lipca 2018 roku dla Konferencji języka
angielskiego (w USA);
- 23-29 września 2018 roku dla Konferencji Europy
Zachodniej (Cotaf, Compi, Confres);
- 30 czerwca – 6 lipca 2019 roku dla Konferencji
Afrykańskiej;
- 1-7 września 2019 roku dla dwóch Konferencji
Europy Wschodniej (w Polsce)
Do uczestnictwa w tych spotkaniach zobowiązani
są: prowincjalni sekretarze formacji i studiów,
prowincjalni
moderatorzy
formacji
ciągłej,
prowincjalni animatorzy (duszpasterze) powołań.
Obowiązek uczestnictwa w spotkaniach mają
wszyscy trzej wymienieni bracia z prowincji oraz po
dwóch z kustodii niezależnych.
Spotkania zajmą się, uwzględniając formacyjny
aspekt towarzyszenia, głównymi tematami formacji
ciągłej, zwracając szczególną uwagę na formację
gwardianów. Zostanie także podjęty (naglący dla
wielu Jednostek) temat duszpasterstwa powołań.
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Irlandia - Komisja SPOS
organizuje konferencję przeciw
handlowi ludźmi

Organizacja
pozarządowa
Dassat oraz Irlandzka Komisja SPOS
zorganizowały 29 października 2016
roku w Merchant’s Quay w Dublinie,
seminarium ukazujące zagadnienie
handlu ludźmi, ze szczególnym
uwzględnieniem
sytuacji
w
Wietnamie i Kenii. W spotkaniu
uczestniczyło 35 osób, wśród nich 5
braci. Wystąpienia w istotny sposób
ukazały
tematykę
konferencji.
Jeden z prelegentów, Séan Cassin
OFM, podkreślił w jaki sposób
ekonomiczny rozwój negatywnie
wpływa na ludność wiosek i połów
ryb w Wietnamie.
Pakistan – Franciszkanie i
międzyreligijny pokój

Fr. John Wong, kustosz kustodii
św. Antoniego (Malezja, Singapur
i Brunei), miał zaszczyt jako
jedyny katolicki kapłan zakonny
uczestniczyć w międzynarodowych
rekolekcjach życia monastycznego,
które odbyły się niedaleko
Bangkoku. Uczestniczyło w nich 350
mnichów i sióstr z różnych tradycji
religijnych i narodowości. Fr. John,
za zgodą ministra generalnego Fr.
Michaela Perry’ego, wziął udział w
tym spotkaniu dzięki zaproszeniu,
które otrzymał od wspólnoty
buddyjskiej z Thai Plum Village.
Uczestnicy zgromadzili się w małej
górskiej wiosce na terenie Parku
Narodowego Khao yai (Tajlandia)
i spędzili wspólnie czas w ciszy,
spożywając wegetariańskie posiłki,
podejmując wyzwanie, by nieść
pokój rozdartemu światu.
Rzym – Dziedzictwo Quaracchi

18
grudnia
2016
roku
franciszkanie ze SPOS z Pakistanu
we współpracy z Centrum Zasobów
Kawish i specjalną Komisją Zakonu
ds. dialogu z Islamem, zorganizowali
“Międzyreligijne obchody Bożego
Narodzenia”.
Fr. Jamil Albert OFM, członek
specjalnej komisji ds. dialogu,
przywitał wszystkich zebranych
oraz podkreślił, jak wielką radością
dla braci był fakt, że muzułmańscy
goście w ich kaplicy odmówili
wieczorną modlitwę. Był to wyraz
międzyreligijnego pokoju, którego
znakiem jest wspólne obchodzenie
Bożego Narodzenia.
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Bangkok – Franciszkanie i dialog
z buddyzmem

W dniach 10-11 stycznia w Kurii
Generalnej odbyło się pierwsze
spotkanie Rady zarządzającej
Collegium Sancti Bonaventurae –
International Center for Franciscan
Studies and Research. Jest to
oficjalna nazwa, którą przyjęto
dla Centrum studiów dziedzictwa
wspaniałej tradycji Quaracchi,
która później znajdowała się
w Grottaferrata, a obecnie ma
swoją siedzibę w Rzymie w S.
Isidoro. Do tradycyjnej łacińskiej
nazwy Kolegium Wydawnictwa
Quaracchi,
został
dodany
podtytuł w języku angielskim,
który wskazuje perspektywę na

przyszłość. Po roku przygotowania
do restrukturyzacji i ponownego
otwarcia tego ośrodka studiów,
definitorium generale w listopadzie
mianowało Radę zarządzającą tym
odnowionym Collegium, którą
tworzą: 4 świeckich znawców
franciszkanizmu (Jacques Dalarun,
Gerard Pieter Freeman, John
McCafferty e Marianne Schlosser)
oraz 4 bracia (Fr. Giuseppe Buffon,
Fr. Johannes Freyer, Fr. John
Puodziunas e Fr. Cesare Vaiani).
Rzym – Święto Uniwersytetu i
Wielkiego Kanclerza

Dnia 16 stycznia 2017 roku
miało miejsce święto Uniwersytetu
(PUA) i Wielkiego Kanclerza,
ministra generalnego Fr. Michaela
A. Perry’ego. Wydarzenie, którego
moderatorem był prof. Stefano
Cavalli OFM, odbyło się w Aula
Magna Papieskiego Uniwersytetu
Antonianum.
Po powitaniu przez Rektora
prof. Mary Melone SFA, głos
zabrali: prof. Riccardo Burigana;
prof. Placido Sgroi; Antje Jackelén,
arcybiskup luterański z Uppsala,
która przedstawiła temat «Jakie są
perspektywy dla ekumenizmu po
wizycie papieża w Szwecji?»; Fr.
Michael A. Perry OFM, który zabrał
głos na zakończenie spotkania.
W godzinach popołudniowych
Gabriele Riccardo Tordoni, przy
muzyce
Paolo
Ceccarelliego,
przedstawił uczestnikom spektakl:
«Franciszek, Boży pył».
Izrael – Franciszkańskie: Terra
Sancta Museum
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Franciszkanie
z
Kustodii
Ziemi Świętej, we współpracy z
Associazione pro Terra Sancta i
Studium Biblicum Franciscanum
przygotowują do otwarcia “Terra
Sancta Museum”, pierwsze na
świecie muzeum o korzeniach
chrześcijaństwa i ochronie Miejsc
Świętych.
Muzeum,
które
zostanie
otworzone w sercu Świętego Miasta,
będzie się składać z trzech części:
multimedialnej, archeologicznej i
historycznej. Będzie to stała wystawa

pozostałości
archeologicznych,
dzieł o wyjątkowej wartości
historyczno-artystycznej,
które
otoczyli troską franciszkanie z
Kustodii w ciągu prawie ośmiu
wieków, odkąd strzegą i badają
Miejsca Święte.
Zobacz stronę internetową
muzeum:
www.terrasanctamuseum.org
Asyż – Bracia z Umbrii na rzecz
ofiar trzęsienia ziemi
21 stycznia, o godz. 21, w Domus

Pacis w S. Maria degli Angeli, miał
miejsce “Charytatywny Musical” na
rzecz klasztoru św. Klary w Camerino,
który
przedstawiła
“Teatralna
Grupa in Bilico”. Tekst teatralny
oraz reżyserię przygotowała Giulia
Giontella. Musical nosił tytuł:
«Niczym dotyk. Podróż św. Kamili
Baptysty Varano».
Ks.
Marco
Gentilucci
zorganizował autokar, który z
umożliwił przyjazd z Camerino, oraz
pozwolił spędzić dzień w Asyżu oraz
obejrzeć przedstawienie.
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Meksyk - ‘Peregrynacja’ ikony przedstawiającej św. Franciszka i św. Klarę
Bracia odpowiedzialni za SPOS w Jednostkach Konferencji
Nostra Signora di Guadalupe, za aprobatą swoich ministrów
i kustoszów, podjęli inicjatywę, by do wszystkich Jednostek
Konferencji pielgrzymowała ikona przedstawiająca św. Franciszka i
św. Klarę. Peregrynacja ikony ma być dla wszystkich braci zachętą
do wprowadzenia w życie propozycji definitorium generalnego na
ten rok:
- niech każda Jednostka, zgodnie z postanowieniem nr 19
Kapituły Generalnej, wypracuje i wprowadzi w życie program
ekologiczny dla wspólnot miejscowych;
- w świecie zdominowanym przez konflikty i przemoc, dołóżmy
starań, by we wszystkich przestrzeniach, w których żyjemy i
pracujemy, być propagatorami pokoju i nie-przemocy.
Peregrynacja ikony św. Franciszka i św. Klary w każdej Jednostce
zakończy się w maju 2017 roku, kiedy w rocznicę przybycia
pierwszych Dwunastu Franciszkańskich Apostołów do Nowej
Hiszpanii (maj 1524 roku), ikona dotrze do portu w Veracruz i
zostanie przyjęta przez braci reprezentujących wszystkie Jednostki Konferencji.
Vicenza – Mieszkania braci gotowe, by gościć rodziny znajdujące się w potrzebie
29 listopada 2016 roku, w klasztorze San Daniele,
podczas skromnej ceremonii, otwarto przygotowane cztery
mieszkania, które Bracia Mniejsi przekazują do dyspozycji
rodzinom mającym trudności lokalowe. Podczas ceremonii
poświęcenia, której przewodniczył biskup Vicenzy
Beniamino Pizziol, przy udziale zakonników i mieszkańców
miasta, minister prowincjalny Fr. Mario Favretto, podkreślił
znaczenia tej inicjatywy: «Ubóstwo i potrzeby, z którymi
nieustannie spotykają się ludzie, zachęciły nas, byśmy zajęli się słabszymi braćmi. W ten sposób staramy się nadal
podążać drogą wskazaną przez właśnie zakończony Jubileusz Miłosierdzia». Mieszkania, które w ostatnim czasie
zostały przygotowane, od tego roku będą gościć swoich pierwszych lokatorów. (Źródło: IlGiornalediVicenza.it)
Peru – Doroczne spotkanie, Prowincja XII Apostołów
Franciszkańska Prowincja XII Apostołów w Peru zebrała
się na dorocznym spotkaniu w Limie (Peru), w dniach od 9
do 14 stycznia 2017 roku. W spotkaniu wzięło udział 72 braci
z różnych wspólnot prowincji, by wypracować prowincjalny
plan ekologiczny SPOS. Pomocą służył także Fr. Jaime
Campos z biura SPOS Kurii Generalnej.
W czasie tygodniowej refleksji, pod przewodnictwem
ministra prowincjalnego Fr. Guido Zegarra, miała miejsce
również prezentacja dr. Pilar Arroyo, socjologa i analityka
Instytutu Bartolome de las Casas, ukazująca różne aspekty
aktualnej sytuacji społecznej i ekonomicznej kraju.
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ROBERT J. WICKS (ed.),
La Preghiera nella tradizione
cattolica: Un manuale di Approcci
Pratici, Franciscan Media,
Cincinnati 2016, pp 640
W katolickiej tradycji istnieje
wiele rodzajów modlitwy. Niniejsza
publikacja otwiera nowe drogi,
oferując czterdzieści ważnych głosów
na istotne tematy, by w ten sposób
ukazać całościowy obraz tego wszystkiego, co w tradycji
katolickiej jest modlitwą. W opracowaniu znajdziemy
również dzieła autorów franciszkańskich takich jak:
Richard Rohr OFM, Daniel P. Horan OFM i Leslie J. Hoppe
OFM.
FR. PRISCO A. CAJES, OFM (ed.),
Vita di Dialogo Iniziative: Una
Raccolta sulla Missione e il Dialogo,
2016, pp 466.
Książkatajestzbioremteologicznych
refleksji o doświadczeniu misyjnym
i dialogu na Filipinach. Pierwsza
część zawiera refleksje teoretyczne
i teologiczne o misjach i dialogu
samego wydawcy. Druga część, serce
książki, zawiera historie i doświadczenia braci w dialogu
z muzułmanami, z miejscową ludnością, z ubogimi i ze
stworzeniem. Sekcja ta została określona przez samego
autora jako ukryty skarb o misjach i dialogu, gdzie wszyscy
mogą na przyszłość uczyć się i budować swoje życie w
oparciu o dialog. Wstęp i jeden artykuł napisał Emmanuel
Carbajar CSsR, obrońca franciszkanów w Mindanao na
Filipinach, który przypomina nam, że profetyczną misją
współczesnego Kościoła jest zaangażowanie się w dialog.
MARIA TERESA CARLONI,
Diario di una mistica nella Terra
del Signore. Viaggio in Terra Santa
1-8 gennaio 1967,
Edizioni Terra Santa,
Milano 2016, pp. 214,
con galleria fotografica 217-224.
Autorka tego prostego i żywego
dziennika podróży udała się z
pielgrzymką do Miejsc Świętych sześć
miesięcy przed wybuchem wojny, która jeszcze bardziej
zmieniła geopolityczną równowagę tego nieszczęsnego
regionu.
Pośród dramatu misji, którą prześladowany Kościół ma
za wszelką cenę wypełnić oraz rozgoryczeniem z powodu
biurokratycznych przeszkód, które to uniemożliwiają,
Ziemia Święta daje Marii Teresie odpoczynek u źródeł
wiary, podczas którego wszystko pokornie powierza
Panu.
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LOUIS ANTOINE DE
PORRENTRUY,
La vita autentica di san Pasquale
Baylón. Patrono dei Congressi e
delle Associazioni Eucaristiche,
Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2016, pp. 290.
Gianluigi Pasquale podjął się
włoskiego wydania pisząc wstęp
do życia św. Paschalisa Baylona,
jednego z najbardziej znanych świętych. Żywot św.
Paschalisa został napisany w języku francuskim przez
Louis Antoine de Porrentruy, w oparciu o rękopisy
opracowane podczas jego beatyfikacji i kanonizacji.
MICHELE IMPAGNATIELLO,
Quello che ho ve lo dono.
Scritti di fra Michele
Impagnatiello,
Edizioni Porziuncola,
Assisi 2016, pp. 291.
Publikacja
Pism
Michele
Impagnatiello
(1965-2013),
przedstawia trojaką perspektywę:
powołanie, misja i w końcu
choroba. Nie jest to autobiografia, lecz opowiadanie
o franciszkaninie w świetle wydarzeń, które mają
miejsce w jego życiu.
Książka, która może zostać określona jako
narzędzie pracy napisane nie atramentem, ale ciałem
i krwią człowieka tego postmodernistycznego czasu,
który wszystko przeżywał w świetle Ewangelii.

AGENDA MINISTRA GENERALNEGO
Luty 2017
1-5:

POŁUDNIOWY SUDAN, Juba
Braterska wizyta
6-14: KENIA, Nairobi
Spotkanie definitorium generalnego
z Konferencją Afrykańską
16-20: ZAMBIA; Lusaka
Braterska wizyta w St. Bonaventure
University College
21-26: POŁUDNIOWA AFRYKA
Braterska wizyta
27-28: RZYM
Kuria Generalna

WIZYTATORZY GENERALNI
Fr. Caoimhín Ólaoide
Definitor Generalny
dla Prowincji Św. Jana Chrzciciela (USA)
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