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Wiadomości Międzynarodowe OFM
Fraternitas

Imieniny 
ministra generalnego

Rankiem 16 września 2014 r., w 
kurii generalnej odbyło się spotkanie 
definitorium generalnego, pracowni-
ków biur kurii generalnej z dyrekcją 
MZF (Missionszentrale der Franziska-
ner).

Celem spotkania było utrzymanie 
mocnych więzi między naszym Zako-
nem a MZF, w celu rozwoju współpra-
cy w obszarze Misji i Ewangelizacji. 

Po przedstawieniu uczestników 
spotkania, w celu ułatwienia lepsze-
go poznania się między nami, mini-
ster generalny, Fr. Michael, w imieniu 
definitorium generalnego przedsta-
wił politykę działanie definitorium 
dotyczącą próśb o finanse. Następnie 

W kurii generalnej, 29 września, z okazji święta Świętych Archaniołów 
uroczyście obchodzono imieniny ministra generalnego Fr. Michaela 

A. Perry OFM. 
W uroczystości uczestniczyli bracia z kurii generalnej, a także bracia z do-

mów zależnych od ministra generalnego w Rzymie. Obecni byli także JE Ro-
berto Gonzalez, arcybiskup Porto Rico, JE Joe Bonello, biskup pomocniczy 
diecezji Juticalpa, Olancho w Hondurasie, JE Savio Hon Tai Fai SDB, arcybi-
skup sekretarz Kongregacji Ewangelizacji Narodów, wikariusz generalny Braci 
Mniejszych Konwentualnych i siostra Mary Melone SFA, rektor PUA, ministro-
wie prowincjalni, Mondo X, FZŚ, i siostry zakonne oraz przyjaciele wspólnoty.

Uroczystość św. 
Franciszka w kurii

3 i 4 października w kurii gene-
ralnej świętowano, podobnie jak w 
całym Zakonie, uroczystość naszego 
Serafickiego Ojca Franciszka z Asyżu. 
Wieczorem 3 października odprawio-
no Transitus, któremu przewodni-
czył Fr. Julio Bunader OFM, wikariusz 
generalny. W kościele Matki Bożej 
Pośredniczki Łask obecni byli: wspól-
nota franciszkańska, siostry z różnych 
instytutów, miejscowa wspólnota FZŚ 
i przyjaciele. 
4 października, w dniu uroczystości, 
odprawiono uroczystą Mszę św., któ-
rej przewodniczył O. Rui Lopes de Al-
meida OP, jak to jest w tradycji tego 
dnia.

przedstawiciele biur ku-
rii generalnej – SGME, 
SGFS i SPOS – przed-
stawili swoje metody 
poszukiwania środków 
finansowych. Na koniec 
członkowie MZF przed-
stawili własną pracę na 
rzecz rodziny francisz-
kańskiej, Kościoła, w 
dziele wspierania ubo-
gich. 
W drugiej części porannego spotka-
nia, wzajemne dzielenie się wśród 
obecnych pozwoliło dostrzec po-
trzebę kontynuowania współpracy 
oraz jej pogłębiania poprzez bardziej 

systematyczną i regularną wymianę 
informacji odnośnie ważnych pro-
jektów. Padła propozycja częstszych 
spotkań między nami. Dlatego posta-
nowiono, by razem uzgodnić projekt 
bardziej aktywnej współpracy pomię-
dzy kurią a MZF.

MZF w kurii generalnej
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Kapituła namiotów 
Fundacji Bizantyjskiej

Franciszkańska Fundacja rytu bizan-
tyjskiego w Tarnopolu (Ukraina), po 
raz dziewiąty przeżywała kapitułę 
namiotów (8-9 sierpnia 2014). Obecni 
byli wszyscy bracia z fundacji wraz z 
ministrem i wikariuszem prowincjal-
nym Prowincji Wniebowzięcia NMP 
(Polska). Refleksja skupiła się na dwu-
dziestoleciu obecności w Kościele 
obrządku bizantyjskiego na Ukrainie. 
Nie zabrakło wspomnień o Fr. Jozafa-
cie Ananewyczu OFM, propagatorze 
duchowości franciszkańskiej. Kapituła 
namiotów, w tym roku, włączyła się w 
obchody 25-lecia legalizacji Kościoła 
katolickiego obrządku bizantyjsko-
-ukraińskiego. Kapituła zakończyła się 
prośbą o modlitwę o pokój na Ukra-
inie oraz na całym świecie.

Asystent wykonawczy
Minister i defini-
torium general-
ne mianowało Fr. 
Johna O’Connora 
OFM, asystentem 
w ykonawcz ym 
ministra gene-
ralnego ds. roz-
woju dzieła po-
szukiwań funduszy dla Zakonu Braci 
Mniejszych. Fr. John zakończył swoją 
posługę ministra prowincjalnego Pro-
wincji Najświętszego Imienia Jezus w 
Nowym Jorku (USA).
Posiada szerokie doświadczenie w 
dziedzinie zarządzania i gromadzenia 
funduszy. W nową posługę, niedaw-
no utworzoną, wniesie własną pasję 

INNE WIADOMOŚCI
odnośnie ewangelizacji misyjnej oraz 
formacji młodych do życia zakonnego 
i kapłaństwa. 

Fr. Stane Zore OFM, biskupem
4 października 
br. papież miano-
wał Fr. Stane Zore 
OFM, arcybisku-
pem metropolitą 
Lublany (Słowe-
nia). Fr. Stane, 
urodził się 7 wrze-
śnia 1958 roku w 
Sel pri Kamniku (archidiecezja Lubla-
na).  Od 1998 do 2004 roku był po raz 
pierwszy ministrem prowincjalnym 
Prowincji Krzyża Świętego w Słowenii. 
Obecnie po raz drugi pełnił obowiązki 
ministra prowincjalnego i przewodni-
czącego Konsulty Wyższych Przełożo-
nych Zakonów Męskich i Żeńskich w 
Słowenii (KORUS)
 
Ze św. Franciszkiem dzielimy kultu-
rę i duchowość

W klasztorze św. Franciszka w Salcie 
(Argentyna) od 6 do 17 października 
2014 r., trwały dni pod hasłem: “Ze św. 
Franciszkiem dzielimy kulturę i du-
chowość”. W tych dniach można było 
zwiedzić wystawę zdjęć L. Maggipinto 
oraz wystawę paramentów liturgicz-
nych z XVIII wieku. Można także było 
wysłuchać konferencji, „Spojrzenie na 
rzeczywistość w oparciu o wartości 
św. Franciszka”, Fr. Ramiro De La Serna 
i wysłuchać koncertu kameralnego 
grupy Lyrum oraz zespołu muzycz-
nego Ocal Octavoz. Na zakończenie, 
w muzeum im. Ojca Louisa Giorgiego 
OFM, zainaugurowano i zaprezento-
wano nowy system autoguidy w róż-
nych językach.

Inauguracja roku akademickiego w 
PUA
Papieski Uniwersytet Antonianum 
w Rzymie, 22 października 

Irlandia: Rok Najświęt-
szego Imienia

W 2014 roku celebrowano Rok 
Najświętszego Imienia Jezus w 
rodzinie franciszkańskiej w Irlan-
dii, upamiętniając w ten sposób 
kult Najświętszego Imienia Jezus 
w tym kraju. Kult ten zainicjował 
Francesco Donelly OFM, przy po-
mocy  Klarysek i FZŚ (1914-2014). 
Cel roku był prosty: zatroszczyć 
się o odnowioną cześć i poboż-
ność do Najświętszego Imienia 
Jezus, by w ten sposób pogłębić 
osobistą miłość do Pana Jezusa 
oraz wierność Jego Ewangelii. Rok 
został zainaugurowany w klaszto-
rze Klarysek w Galway, 3 stycznia 
w święto Najświętszego Imienia 
Jezus. Papież Franciszek udzielił 
obchodom Roku Najświętszego 
Imienia Jezus w Irlandii statusu 
Roku Jubileuszowego dla rodziny 
franciszkańskiej. Założono także 
stronę internetową: www.holy-
name.ie - zawierającą różne mate-
riały, m.in. modlitwy, rozważania, 
teksty z Pisma św., hymny oraz 
dzieje kultu Najświętszego Imie-
nia Jezus. Wydano książkę, połą-
czoną z rokiem jubileuszowym: 
“Najprostsza modlitwa: księga mi-
łości i wiary”, jest to seria prostych 
rozważań do Ewangelii, mających 
pomóc ludziom w pogłębianiu ich 
zaufania do Pana, niezależnie od 
ich sytuacji życiowej. Odnotowa-
no zainteresowanie monogramem 
IHS, który ludzie umieszczali na 
swoich domach. Rok, pomyślany 
pierwotnie jedynie dla rodziny 
franciszkańskiej, znalazł ogromne 
zainteresowanie w różnych diece-
zjach i grupach Kościoła w Irlandii.

NOWY KUSTOSZ

Fr. roberto Miguel do NasciMeNto

Kustodia Siedmiu Radości, 
BRAZYLIA
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Francisco de Asís, Escritos. Edición crítica de Carlo Paolazzi OFM (Franciszek z Asyżu, 
Pisma. Wydanie krytyczne Carlo Paolazzi OFM), Frati Editori di Quaracchi, Grottaferra-
ta 2014, s. 504.

Jest to ostatnie wydanie krytyczne Pism św. Franciszka, opracowane przez Carlo Paola-
zziego OFM, ze wstępami i komentarzami filologicznymi oraz historyczno-duchowymi. Obok 
tekstów w języku oryginalnym dołączono tłumaczenie. Dzieło jest możliwe do zakupienia w 
tłumaczeniu hiszpańskim, pod redakcją Isidora Rodrígueza Herrera OFM (†) i Rafaele Sanza 
OFM. Paginacja jest identyczna z wydaniem włoskim z 2009 r.   

Gerard Pieter Freeman, Il cingolo di santa Chiara (Cingulum św. Klary), Edizioni 
Biblioteca Francescana, Mediolan 2014, s. 185.

Autor przedstawia w tej książce niektóre nowe lub w niewielkim stopniu zbadane do-
kumenty dotyczące początków Zakonu Świętego Damiana,  umieszczając je w ich kontek-
ście historycznym.

Z analizy dokumentów oraz z ustalenia, że nie wszystkie dokumenty zostały dotąd 
przebadane rodzi się przekonanie, że jeszcze wiele pozostaje do powiedzenia na temat 
początków i  rozwoju ruchu klariańskiego. 

FRANCISZKAŃSKIE  NOWOŚCI  WYDAWNICZE
Książki Franciszkańskie

Zgromadzenie definitorów OFM 
prowincji północnych Włoch

Definitorzy z sześciu prowincji północnych Włoch, 
pod przewodnictwem Fr. Massimo Fusarellego 
OFM, delegata generalnego ds. procesu połącze-
nia się w 2016 r., zebrali się w dniach 25-19 sierpnia 
na dorocznym spotkaniu w Bardonecchia.
Prace zostały poprzedzone refleksją nt. kryteriów, 
mentalności oraz zamierzeń, z jakimi przystępuje 
się do realizacji unii między prowincjami. Dzieło, w 
które w ciągu kilku ostatnich miesięcy zaangażo-
wało się sześciu definitorów zakończyło się opracowaniem Instrumentum laboris. 
Zebranie było także okazją do otwartej i konstruktywnej wymiany doświadczeń na wiele innych konkretnych tematów, 
w celu umocnienia braterskiej wspólnoty, która leży u podstaw naszej formy życia, i którą przyjmuje się jako fundament 
narodzin i życia nowej prowincji.
Znaczącymi momentami spotkania były: wybór wezwania przyszłej nowej prowincji w celu zasugerowania definitorium 
generalnemu oraz informacja o wizytacji kanonicznej, którą przeprowadzi delegat generalny. Wizytacja potrwa do po-
czątku roku 2016.

2014 roku zainaugurował rok aka-
demicki 2014-2015. Urząd rektorski 
objęła Wielebna Siostra Mary Melone 
SFA. Mszy św. przewodniczył wiel-
ki kanclerz PUA, Fr. Michael A. Perry 
OFM, minister generalny Zakonu Bra-
ci Mniejszych. Msza św. została od-
prawiona w bazylice św. Antoniego. 
Koncelebrowali definitorzy general-
ni, sekretarz generalny ds. formacji i 
studiów, profesorowie, studenci, pra-
cownicy PUA. Po Mszy św. odczytano 
dekret mianujący nowego rektora, a 

następnie Siostra Mary Melone SFA 
złożyła przysięgę wierności wierze ka-
tolickiej.

EUROFRAME, spotkanie w Lourdes
W dniach 25-29 sierpnia, około 300 
młodych ludzi, którym towarzyszy-
ło kilku braci mniejszych z Europy, 
przeżyło ubogacające spotkanie w 
sanktuarium w Lourdes. W grocie 
objawień, w towarzystwie obecnych 
licznie chorych oraz innych pielgrzy-
mów z całego świata uczestniczyli w 
ceremoniach liturgicznych. W zarezer-

wowanej dla nich 
części bazyliki 
pw. Św. Berna-
detty, położonej 
za rzeką Gave, 
bracia i młodzi 
spotykali się na 
modlitwę i różne 
spotkania. Za-
proszeni świadkowie, wśród nich ar-
cybiskup Strassburga, JE ks. abp Jean 
Pierre Grallet OFM, przedstawili swe 
doświadczenia wiary wobec współ-
czesnych wyzwań.
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Konferencja naukowa ku czci bło-
gosławionego Jana Dunsa Szkota

10 listopada odbędzie się kon-
ferencja naukowa ku czci bł. Jana 
Dunsa, zorganizowana przez PUA i 
Międzynarodową Komisję Szkoty-
styczną. Spotkanie rozpocznie się re-
lacją rektor uczelni, profesor M. Melo-
ne. Po relacji, prof. R. Kośla wygłosi re-
ferat: „Wpływ myśli Jana Dunsa Szkota 
na teologię odkupienia”, a następnie 
sprawozdanie z trwających prac 
przedstawi Fr. J. B. Percan, wiceprze-
wodniczący koordynator Komisji. Na 
zakończenie słowo końcowe wygłosi 
Fr. Michael A. Perry, minister general-
ny i wielki kanclerz PUA.

Zakonnicy i Kościół partykularny 
dziś

W piątek, 14 listopada 2014 r., od-
będzie się w Asyżu sympozjum: „Wie-
le członków jednego ciała: zakonnicy 
i Kościół partykularny dziś”, zorgani-
zowane przez rodziny franciszkańskie 
z Umbrii, Papieski Uniwersytet Anto-
nianum, Papieski Wydział Teologiczny 
Św. Bonawentury oraz Instytut Teolo-
giczny w Asyżu, przy współpracy Ko-

Z kurii generalnej

10 października br., wspólno-
ta Matki Bożej Pośredniczki Łask, 
podziękowała i pożegnała Fr. 
Edwina Josepha Oscara Paniagua, 
z Prowincji Niepokalanego Poczę-
cia w USA. i Fr. Michele Di Fronzo 
z Prowincji Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Neapolu (Włochy), 
którzy powrócili pod obediencję 
swoich ministrów prowincjalnych, 
i powitała Fr. Szczepana Siarkiewi-
cza z Prowincji Św. Jadwigi w Pol-
sce.

Fr. Edwin pracował jako tłumacz, 
od roku 2008 do 2014. 

Fr. Michele, w latach 2011 - 2012, 
pracował na furcie, a od 2012 do 
2014, w zakrystii.

Obu braciom dziękujemy za 
wykonaną posługę i życzymy po-
wodzenia w nowych zadaniach 
jakie zostaną im powierzone. 

Bratu Szczepanowi braterskie 
powitanie we wspólnocie kurii 
generalnej, gdzie, przede wszyst-
kim, będzie pełnił posługę w ko-
ściele i zakrystii. 

Fr. Victor Luis Quematcha, urodzony 27 kwiet-
nia 1967 roku w Cumura (Gwinea-Bissau). 
Obłóczyny: 16 września 1990 roku. Profesja 
czasowa: 17 września 1991 r. Profesja uroczy-
sta 30 sierpnia 1997 r. Święcenia kapłańskie: 2 
maja 1998 r. Licencjat z teologii moralnej.

Kustosz Kustodii Św. Franciszka z Asyżu w Gwi-
nea-Bissau, zależnej od Prowincji Św. Antonie-
go z Padwy (Włochy). 

Profesor teologii moralnej w Wyższym Semi-
narium Duchownym w Bissau. Był wicemagistrem profesów czasowych 
od 2007 do 2009 roku.

Kapituła generalna 2015 - CzłoneK Komisji

Agenda 
Ministra Generalnego

 Listopad: 
3-13  RZYM, Tempo Forte
7-9: SANTIAGO DE COMPO-

STELA, Osiemsetlecie 
przybycia św. Franciszka

10: RZYM, Antonianum: Uro-
czystości ku czci bł. Jana 
Dunsa Szkota 

11: RZYM, Antonianum: Na-
bożeństwo międzywy-
znaniowe

13-14: PARYŻ, Rada plenarna 
Prowincji Błogosławione-
go Jana Dunsa Szkota

15-26: INDONEZJA, Zachodnia 
Papua, Timor Wschodni i 
Myanmar: wizyta brater-
ska

26-29: RZYM, Spotkanie Unii 
Przełożonych General-
nych (USG)

misji Mieszanej ds. Życia Konsekrowa-
nego Konferencji Episkopatu Umbrii.

IX dni archiwistyki
IX dni archiwistyki odbędą się 

w dniach 24-27 listopada w PUA, z 
wprowadzeniem i informacjami o Ar-
chiwum Rubatto i wystąpieniem  prof. 
Andrea Maiarelli.
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