SPOTKANIE Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM
Ojcze Święty, Drogi Papieżu Franciszku,
W imieniu całej Franciszkańskiej Rodziny pozdrawiam Cię słowami św. Franciszka z Asyżu: Niech
Pan obdarzy Cię pokojem!
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za dar spotkania z Tobą. Kilka dni przed dniem 29 listopada, w
którym papież Honoriusz III w 1223 roku zatwierdził Regułę napisaną przez św. Franciszka,
przyszliśmy tu, aby opowiedzieć Ci o drodze, którą podjęliśmy i pragniemy podejmować, począwszy
od 2013 roku, kiedy spotkaliśmy się przy grobie św. Franciszka w Asyżu. Pamiętam, że podczas tego
spotkania miałem zaszczyt przedstawić Ci ministrów generalnych, siostrę przełożoną generalną
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz przedstawicieli licznych żeńskich i męskich zgromadzeń,
które żyją według reguły dla Trzeciego Zakonu. Na koniec ich prezentacji Ojciec Święty, tonem
przejawiającym pewne zdziwienie, zapytał: “To istnieje jeszcze franciszkański ekumenizm?” A
następnie dodał: “Pozostańcie zjednoczeni!” Ojcze Święty, z radością przyjęliśmy to zaproszenie i
teraz po krótce przedstawię, co udało nam się zrobić.
Różni bracia Franciszkańskiej Rodziny, szczególnie ci, którzy mieszkają w Asyżu, zaproponowali
serię spotkań mających na celu wzajemne poznanie się i ubogacenie. Niektóre jubileusze wydarzeń
z historii oraz pragnienie odpowiedniego świętowania ich, stały się okazją do spotkania i dialogu.
Zacznę od 500 lecia papieskiej bulli “Ite vos” promulgowanej przez Leona X, 29 maja 1517 roku,
której intencją było zjednoczenie wszystkich różnych grup franciszkańskich tamtego okresu, pod
jurysdykcją jednego ministra generalnego. Bulla nie przyniosła pozytywnego rozwiązania i dokonał
się podział na braci mniejszych i braci mniejszych konwentualnych. Po 11 latach, w 1528 roku,
Klemens VII potwierdził reformę braci mniejszych kapucynów. Dziękując za wielkie rzeczy, których
Duch Święty dokonał w różnych gałęziach Franciszkańskiej Rodziny, musimy jednocześnie
przyznać, że przeżywaliśmy także momenty napięcia i niezgody. Jubileusz 800 lecia “Odpustu
Porcjunkuli” stał się radosną okazją, by prosić o przebaczenie; i tak 11 lipca 2016 roku w Bazylice
Matki Bożej Anielskiej odprawiliśmy nabożeństwo pojednania i pokoju. Od 29 maja do 2 czerwca
tego roku, bracia franciszkanie z Umbrii wraz z ich ministrami i wikariuszami generalnymi spotkali
się w Foligno na kapitule, którą nazwali “Wielką kapitułą generalną”. Wdzięczność, pragnienie
jedności i nadzieja cechowały to wydarzenie.
Kolejnym znaczącym krokiem, który wspólnie czynimy jest tworzenie jednego franciszkańskiego
uniwersytetu. I dalej, za kilka dni, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w Rieti, wspólnota
złożona z braci mniejszych, braci mniejszych konwentualnych i braci mniejszych kapucynów
rozpocznie nową drogę. Prowadzone są także inne projekty ścisłej współpracy na polu formacyjnym,
jak trzymiesięczne kursy formacyjne dla misjonarzy w Brukseli, a począwszy od tego roku oferujemy
i prowadzimy szkolenia dla formatorów trzech męskich Zakonów w Afryce.
Ojcze Święty, jesteśmy Ci wdzięczni, za Twój nieustanny wysiłek głoszenia Ewangelii naszego Pana,
w znamienny sposób, przystępnymi dla wszystkich słowami, po bratersku i serdecznie. Szczególne
podziękowanie za Twoją Encyklikę Laudato si’, w której Twoje wołanie o troskę o naszą siostrę
matkę ziemię interpretujesz i aktualizujesz w duchu naszego Świętego Założyciela. Pobłogosław nam
Ojcze Święty! Prosimy Cię, byś nas utwierdził na tej drodze jedności i wspólnoty, którą, z mocą i
przekonaniem, chcemy nadal kroczyć dla dobra Kościoła. Oczekujemy również Twojej decyzji
odnośnie braci.
Pobłogosław także nasze siostry klaryski i wszystkich braci i siostry Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich. Pokój i dobro!
Br. Mauro Jöhri, minister generalny OFMCap i prezes CMG OFM i TOR
Watykan (Sala Klementyńska), 23 listopada 2017 roku.
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