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Wiadomości Międzynarodowe OFM
Fraternitas

28.05. br. w Sassone, niedaleko Rzymu zakończył się I Międzynarodowy 
Kongres zorganizowany przez Generalny Sekretariat Misji i Ewangeli-

zacji, w którym uczestniczyło 150 Braci ze 100 jednostek Zakonu z 50 krajów 
świata (wraz z Siostrami i osobami świeckimi reprezentującymi całą Rodzinę 
Franciszkańską).

Obradom Kongresu przyświecał temat: “«Idź, odbuduj mój dom». Tożsamość 
i nowość ewangelizacyjnej msji Zakonu”, który został podjęty zarówno w przed-
stawionych relacjach, jak również w świadectwach oraz w pracach 6 grup ro-
boczych. Rezultaty tej współpracy zostały zawarte w dokumencie końcowym o 
tym samym tytule, który jest zaadresowany do całej Rodziny Franciszkańskiej.

Cele postawione przez Sekretariat Generalny Misji i Ewangelizacji zostały zre-
alizowane. Należało do nich: spotkać się z przedstawicielami Braci z całego świa-
ta, aby podzielić się bogactwem różnych kultur i różnych form ewangelizacji; 
pogłębić tożsamość i zastanowić się nad nowymi sposobami głoszenia Ewange-
lii w Zakonie; określić środki i formy pomocne w odnowieniu ewangelizacyjnej 
misji podjętej przez poszczególne Prowincje; przedstawić Kapitule Generalnej, 
która odbędzie się w 2015 r. oraz wszystkim Jednostkom Zakonu konkretne pro-
pozycje ożywienia dynamizmu misyjnego w Zakonie poprzez ożywienie entu-
zjazmu misyjnego Braci.

Na stronie oficjalnej Zakonu można znaleźć bogatą bibliotekę dotyczącą mi-
sji i ewangelizacji w Zakonie, począwszy od różnych relacji na określony temat 
(ewangelizacja według nauczania Papieża, w mens Franciszka i w naszej historii, 
dialog, umniejszenie, Nowe formy życia i misji). Również dostępna jest na stro-
nie internetowej bogata kronika zdjęć i materiałów video, świadcząca o ważnej 
roli jaką misje i ewangelizacja mają dla naszego Zakonu.

Uczestnicy spotkania, a szczególnie Prowincjalni Sekretarze ds. Misji i Ewan-
gelizacji, wyrażając radość z możliwości uczestnictwa w Kongresie, mieli okazję, 
aby podzielić się doświadczeniem z życia i pracy duszpasterskiej w różnych wa-
runkach geograficznych i kulturowych. W ramach rekreacji, każda Konferencja 
starała się - poprzez piosenki, taniec, czy też drobne przedmioty rękodzieła czy 
gastronomii - przedstawić pozostałym uczestnikom klimat i bogactwo własnej 
kultury.

Na zakończenie Kongresu, jego Uczestnicy wystosowali apel skierowany do całej Rodziny Franciszkańskiej, aby wpro-
wadzić w życie bogactwo zebranych wskazówek i wniosków. 

I Międzynarodowy Kongres
poświęcony Misjom i Ewangelizacji
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Sesja naukowa w 50 rocznicę De-
kretu Perfectæ Caritatis

21.05. br. na Papieskim Uniwer-
sytecie Antoniamum w Rzymie od-
była się Sesja naukowa na temat: 
«Tożsamość życia zakonnego w 50 
lat po ogłoszeniu Dekretu Perfectæ 
Caritatis». Moderatorem spotkania, 
do którego wprowadzenie uczynił 
Fr. Salvatore Barbagallo, była Prof. 
Mary Melone. Swoje referaty na po-
szczególnych sesjach przedstawili: 
Sr. Nicla Spezzati: «Dekret o odnowie 
życia zakonnego. „Perfectæ Caritatis” 
50 lat później»; Fr. Giuseppe Buffon: 
«Odnowa soborowa i uzupełnienie 
Konstytucji Instytutów Franciszkań-
skich»; Prof. Chiara Codazzi: «Powrót 
do źródeł zaproponowany przez So-
bór. Konkretne przykłady».

Franciszkanie w Chinach: obec-
ność nieprzerwana od XIII do XX 
wieku

Instytut Studiów Ekumenicznych 
“Św. Bernardyna” we współpracy 
z „Komisją Chińską Zakonu Braci 
Mniejszych” 24.05. br. zorganizo-
wał w siedzibie Instytutu w Wenecji 
Dzień Studiów poświęcony «Fran-
ciszkanom w Chinach: obecność 
nieprzerwana od XIII do XX wieku». 
W spotkaniu głos zabrali: Roberto 
Giraldo, OFM (Wenecja), Angelo Tar-
tuferi (Florencja), Francesco D’Arelli 
OFM (Rzym), Massimo Raveri (Wene-
cja), Tiziana Lippiello (Wenecja), Giu-
seppe Buffon OFM (Rzym), Pacifico 
Sella OFM (Wenecja), Michela Catto 
(Trzdent), Michele Fatica (Neapol), 
Simonetta Polmonari (Wenecja), Ra-
issa De Gruttola (Wenecja).

V Międzynarodowy Festiwal Pie-
śni Sakralnej

W bazylice Matki Bożej in Aracoeli, 
w centrum historycznym Wiecznego 
Miasta, należącej do Prowincji Rzym-

INNE WIADOMOŚCI
skiej, odbyła się w dniach 6-8.06. br. V 
edycja Międzynarodowego Festiwa-
lu Pieśni sakralnej. Podczas trzech dni 
festiwalowych wystąpili m.in. sekstet 
„Singer Pur” (Niemcy), Chór „Vocal de 
Cámara Platense (Argentyna)  i kwar-
tet  „Quartonal” (Niemcy). 

Myślą przewodnią Festiwalu było 
pragnienie, aby uczynić Bazylikę 
Matki Bożej in Aracoeli w Rzymie 
protagonistą wydarzeń i miejscem-
-symbolem historii, tradycji i ducho-
wości, promieniującej z Rzymu na 
cały świat.

Nagroda dla prof. André Vaucheza
W piątek, 20.06. br. w siedzibie In-

stytutu Luigi Sturzo w Rzymie, miało 
miejsce wręczenie Nagrody Balzan 
Profesorowi André Vauchezowi. Spo-
tkanie zorganizowane przez Włoskie 
Stowarzyszenie Studium Świętości, 
Kultu i Hagiografii (AISSCA) przy 
współpracy Instytutu Luigi Stu-
rzo, Włoskiego Stowarzyszenia Ba-
dań nad Sanktuariami (AIRS), École 
Française w Rzymie, Włoskiego Insty-
tutu Historii Średniowiecznej i Wyż-
szej Szkoły Studiów Średniowiecz-
nych i Franciszkańskich Papieskie-
go Uniwersytetu Antonianum, było 
podziękowaniem dla naukowca ze 
strony tych, którym dane było współ-
pracować z Profesorem przy różnych 
okazjach na płaszczyźnie studiów hi-
storyczno-religijnych. 

Sekretariat Generalny Formacji i 
Studiów - odwiedziny w Prowincji 
Świętych Franciszka i Jakuba w 
Zapopan - Meksyk

Sekretariat Generalny w osobie 
Sekretarza i Wice-sekretarza spotka-
li się z Nowicjuszami i Postulantami 
oraz z Formatorami Prowincji Świę-
tych Franciszka i Jakuba w Zapopan 
w Meksyku.

Spotkanie w Domu Nowicjatu w 

Guadalupe, Zacatecas, miało charak-
ter formacyjny (relacja połączona z 
dialogiem braterskim) oraz liturgicz-
ny (udział w Eucharystii). Oprócz No-
wicjuszy, Postulantów i Formatorów 
w spotkaniu wzięli również udział 
Bracia z tamtejszej Wspólnoty.

Podczas odwiedzin we Wspólno-
cie Postulatu w San Agustín, Fr. Vidal 
przedstawił relację na temat czterech 
fundamentów Formacji:
a) towarzyszenie:  narzędzie do okre-
ślenia dojrzałej decyzji powołania;
b) liturgia: żywa celebracja Słowa Bo-
żego;
c) wspólnota: przestrzeń naturalna 
i  konieczna do rozwoju formy życia 
franciszkańskiego;
d) studia: droga do osiągnięcia mą-
drościEwangelii na płaszczyźnie na-
szego życia i misji.

Kalendarz
Ministra Generalnego
Lipiec:

1-3: Irlandia
4-7: Wielka Brytania - Spotka-

nie z Braćmi
8-18: Rzym - Tempo Forte - Ob-

rady Definitorium gene-
ralnego

13: Rzym - Msza św. w ramach 
Kapituły Generalnej Sióstr 
Franciszkanek Niepokala-
nego Serca Maryi

21-29: Rzym
30-31: Alwernia - Spotkanie z 

Młodzieżą Franciszkańską 
Toskanii udającą się na 
pielgrzymkę do Asyżu.

NOWI PROWINCJAŁOWIE

FR. BENEDEK DOBSZAY
w Prowincji Matki Bożej Patronki 
Węgier na Węgrzech. 
            
FR. ILIJA VRDOLJAK
w Prowincji Świętych Cyryla i Me-
todego w Chorwacji;
           
 FR. CLAUDIO DURIGHETTO
w  Prowincji Św. Franciszka Sera-
fickiego z Asyżu we Włoszech. 

SEDE: Istituto di Studi Ecumenici - Castello 2786 - 30122  VENEZIA - Tel. 041/5235341 - Fax 041/2414020 - segreteria@isevenezia.it

ANTICA BIBLIOTECA
ISTITuTO DI STuDI ECumENICI
Castello 2786 - 30122  VENEZIA

SABATO 24 maggio 2014, ore 10.00 - 18.00

I FrANCESCANI E LA CINA
una presenza continua dal XIII al XX secolo

ISTITUTO 
STUDI ECUMENICI 

"SAN BERNARDINO"

COMMISSIO SINICA
ORDINIS FRATRUM MINORUM

CAVALIERI
SAN MARCO
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RICARDO LUCIO PERRIELLO, La scienza del bene e del male nella Divina Comme-
dia. Per un’ermeneutica protologica dell’opera dantesca (Medioevo, 24) - (Wiedza 
dobra i zła w Boskiej Komedii. Ku hermeneutyce patrystycznej dzieła Dantego), 
Ed. Antonianum, Rzym 2013, ISBN 978-88-7257-091-3, ss. 375, cena 25,00 euro.

Hermeneutyka Boskiej Komedii proponuje pomoc w lekturze dzieła Dantego. Głów-
ną cechą niniejszej pozycji jest obecność nauki o dobru i złu, którą zdobywa się wraz z 
podróżą dantejską. Nauka ta - jedna z podstaw myśli metafizycznej Platona - zostaje w 
zaskakujący sposób przedstawiona w doświadczeniu Dantego w sposób podobny do 
tego, jaki przedstawiali ją filozofowie greccy. 

Chęć poznania związku pomiędzy dwoma autorami, nie jest wolna od refleksji her-
meneutycznej i historycznej nad wpływem tradycji Platona nad Dantem. Historyczny 
wpływ na tradycję dotyczącą myśli Dantego, zostaje wyniesiona na poziom refleksji 
metafizycznej, która dotyczy jego myśli i odkrywa na nowo Wielkiego Poetę i jego fun-
damentalne doświadczenie badania myśli Platona, wraz z koniecznością metabasis: z 
wrażliwego na zrozumiałe, ze zrozumienia jedności w rzeczywistości do światła wypły-

wającego ze źródła wszelkiego dobra; z konieczności zrozumienia jedności najwyższego dobra i ze zrozumienia ludz-
kiego do ostatecznego przeznaczenia w świetle  - cnoty i przyzwyczajenia. 

Kluczem do odczytania niniejszej hermeneutyki jest protologia, wiedza pierwszych wieków, która prowadzi do działal-
ności na płaszczyźnie trzech ponadziemskich królestw: Piekła, Czyśćca i Raju. Podróż Dantego jest znakomitą okazją, 
aby poznać metafizyczne korzenie człowieka i samookreślenie gnothi seauton, według tego, co nie przestaje być jed-
ną z najprawdziwszych wiadomości dotyczących myśli platońskiej.

FRANCISZKAŃSKIE  NOWOŚCI  WYDAWNICZE

Roma 2014
AntoniAnum

RicaRdo Lucio PeRRieLLo
MEDIOEVO

24

Roma

2014

Un’ermeneutica della Divina Comme-
dia che propone la lettura dell’opera a 
partire dalle categorie metafisiche del 

cosiddetto Platonismo di Tubinga. Il nucleo fon-
damentale della proposta concerne la presenza 
di una scienza del bene e del male, che viene 
progressivamente acquisita nel corso del viaggio 
dantesco. Questa scienza – uno dei cardini del 
pensiero metafisico di Platone – viene sorpren-
dentemente espressa nell’esperienza dantesca in 
modalità assai simili a quelle del filosofo greco. 
Da qui la ricerca di un nesso tra i due autori, che 
non sia  esente da una riflessione di stampo er-
meneutico e storico sugli influssi  della tradizio-
ne platonica su Dante. L’influenza storica di tale 
tradizione sul pensiero dantesco viene trasposta 
a livello della riflessione metafisica che riscopre 
nell’itinerario del sommo poeta alcune delle 
esperienze fondamentali della ricerca filosofica 
di Platone, quali l’esigenza di una metabasis dal 
sensibile all’intelligibile, di una comprensione 
unitaria della realtà alla luce del sommo bene, 
dell’esigenza di una comprensione del destino 
ultimo alla luce della virtù e del vizio. Chiave di 
volta di tale ermeneutica è la protologia, scienza 
dei principi dell’Uno e della Diade, che porta ad 
operare un parallelismo tra i tre regni ultraterre-
ni dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso e i 
generi sommi del diverso, dell’essere e dell’iden-
tico. L’esito del viaggio dantesco vede inoltre la 
straordinaria coincidenza della conoscenza delle 
radici metafisiche dell’uomo e dell’autocono-
scenza o gnothi seauton, secondo quello che è 
uno dei più autentici messaggi del pensiero pla-
tonico.

In copertina: 

Rielaborazione grafica da
“Le tentazioni di sant’Antonio”,

del Maestro dell’OsservanzaISBN 978-88-7257-091-3

9 7 8 8 8 7 2 5 7 0 9 1 3

€ 25,00

Ricardo Lucio Perriello è dottore in filoso-
fia. Dopo gli studi classici ha conseguito 
il baccellierato, la licenza e il dottorato 

in Filosofia presso la Pontificia Università Gre-
goriana, la Laurea Magistrale in Filosofia presso 
l’Università degli Studi di “Tor Vergata-Roma2” 
e il Diploma Superiore in Studi Medievali e 
Francescani presso la Pontificia Università An-
tonianum. Autore di numerose pubblicazioni nel 
campo della metafisica platonica antica e medie-
vale in riviste quali Antonianum, Salesianum, 
Divus Thomas, Frate Francesco, Ricerche Te-
ologiche, Dialegesthai e Qadernos Patristicos,  
collabora con il Centro Culturale “Ara Coeli” 
e con la Scuola Superiore di Studi Medievali e 
Francescani dell’Antonianum.
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Książki Franciszkańskie

W dniach 3-5.06. br. w Domu Die-
cezjalnym w San Juan de los Lagos 
(Jalisco - Meksyk), odbyło się spotka-
nie Ministra Generalnego, Fr. Michael 
Perry OFM z Braćmi, Profesami cza-
sowymi Konferencji Meksykańskiej i 
z Amryki Centralnej. Wraz z O. Gene-
rałem w spotkaniu wzięli udział: Fr. 
Julio Bunader - Wikariusz Generalny; 
Fr. Vidal Rodríguez - Sekretarz Gene-
ralny Formacji i studiów wraz z Wice-
sekretarzem Fr. Sergiuszem Bałdygą. 

Oprócz młodych Braci w spotkaniu 
uczestniczyli również Prowincjałowie 
i Formatorzy Konferencji. W spotka-
niu o charakterze braterskim i forma-
cyjnym uczestniczyło ok. 170 Braci. 
Po przedstawieniu sytuacji formacji 
na płaszczyźnie Konferencji, przed-
stawiono inne argumenty: „Bracia i 
Mniejsi w naszych czasach. Radości 
i wyzwania w formacji franciszkań-
skiej” (Fr. Michael Perry); „Znaczenie 
towarzyszenia osobistego i formacji 

Spotkanie O. Generała z Profesami czasowymi w Meksyku 
ciągłej” (Fr. Vidal Rodríguez).

Wiele miejsca przeznaczono na 
dialog Ministra Generalnego zarów-
no z Prowincjałami i Formatorami, 
jak również z Braćmi po profesji cza-
sowej. Pierwszy dzień spotkania za-
kończył spektakl „Forza venite gente” 
przygotowany przez Postulantów 
Prowincji Świętych Franciszka i Ja-
kuba (Jalisco). Podczas spotkania, 
w sanktuarium w Cubilete (Pomnik 
Chrystusa Króla) niektórzy Bracia 
odnowili swą profesję zakonną. Po 
zakończeniu celebracji, jej uczestnicy 
zostali przyjęci w Instytucie Leonés, 
León, Gto. México, gdzie O. Generał 
dokonał poświęcenia centrum spor-
tu przy wspomnianym Instytucie. 
Spotkanie braterskie zakończyła uro-
czysta Eucharystia w Sanktuarium 
Maryjnym w San Juan de los Lagos, 
której przewodniczył Wikariusz Ge-
neralny Zakonu Fr. Julio Bunader. 

Spotkaniu towarzyszyła atmos-
fera serdeczności, szczerości. Odpo-
wiednio przygotowano liturgię, a 
rekreacje odbyły się w stylu „meksy-
kańskim”. 
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Tydzień Franciszkański
Kontynuując formację w ramach 

pogłębienia naszego charyzmatu, 
podjętą przed kilku laty, Prowincja 
Braci Mniejszych na Sycylii zaprasza 
wszystkich członków Rodziny Fran-
ciszkańskiej do udziału w Tygodniu 
Franciszkańskim, który odbędzie się 
w dniach 9-13.09. br. Tematem prze-
wodnim spotkania będzie: “Francisz-
kanie w Kościele Papieża Franciszka”. 

Pragniemy zaproponować reflek-
sję na temat franciszkanizmu dzisiaj, 

a w sposób szczególny w świadec-
twie i nauczaniu Fr. Giacomo Binie-
go, przedstawionej przez Fr. Arturo 
Milici oraz franciszkanizmu u jego 
początków w ujęciu Prof. Marco Bar-
toliego.

Więcej informacji na: www.ofmsi-
cilia.it

Sesja naukowa
W roku 2017 przypada 500-lecie 

reformy protestanckiej i ogłoszenia 
Bulli Papieża Leona X Ite vos, która 

Wydanie Specjalne

Minął miesiąc od śmierci Fr. Gia-
como Bini OFM, z tej okazji Biu-
ro Komunikacji Kurii Generalnej 
przygotowało numer specjalny 
Fraternitas w różnych językach 
w którym znajdują się Biografia, 
Bibliografia oraz niektóre teksty i 
doświadczenia Fr. Giacomo.

[www.ofm.org/fraternitas]

jest ważnym dokumentem w historii 
Zakonu Braci Mniejszych.

W ramach przygotowań do Jubi-
leuszu, w sobotę 25.10. br. odbędzie 
się we Florencji Sesja naukowa zaty-
tułowana: „Rok 1517. Rozłam w Ko-
ściele i w Zakonie Franciszkańskim”. 

Kanonizacja Bł. Ludwika 
z Casorii

12.06. br. odbył się w Pałacu 
Apostolskim w Watykanie Pu-
bliczny Konsystorz, podczas któ-
rego Ojciec Św. Franciszek ustalił 
datę Kanonizacji Bł. Ludwika z 
Casorii, która odbędzie się w Nie-
dzielę Chrystusa Króla Wszech-
świata - 23.11. br. 

Bł. Ludwik zostanie ogłoszo-
ny świętym podczas obchodów 
jubileuszowych 200-lecia jego 
urodzin (1814-2014).

Dokładnie 20 lat temu - 
12.06.1994 r., dokonał się cud, 
który wybrano do Kanonizacji, a 
dotyczył on niewytłumaczalne-
go uzdrowienia poważnej defor-
macji prawego kolana nowona-
rodzonej dziewczynki.
12.06.1874 r., czyli 140-lat temu, 
O. Ludwik z Casorii położył pierw-
szy kamień pod budowę kościoła  
poświęconego Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa we Florencji.

Podczas spotkania Prezesów Konferencji Zakonu, w ramach przygoto-
wań do Kapituły Generalnej 2015, zostały przedstawione propozycje, 
które następnie zatwierdziło Definitorium Generalne. Jedną z propo-

zycji było udostępnienie materiałów w formie elektronicznej. Dlatego też 
zostanie przygotowany specjalny link, do którego dostęp będzie przesłany 
pocztą elektroniczną do wszystkich Prowincjałów, Kustoszy i Jednostek.
Przygotowany link zawiera m.in.: 
• List O. Generała, który przedstawia załączone dokumenty. 
• Lineamenta pomocne w przygotowaniu  2015. 
• Przewodnik do lektury Lineamenta. 
• Syntezę sprawozdania z badań o stanie Zakonu Braci Mniejszych.
Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: Sekretariat Kapituły Ge-
neralnej: capgensec@ofm.org

Kapituła Generalna 2015 - SubSydia
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