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Międzynarodowe Wiadomości OFM
800 LECIE ODPUSTU
PORCJUNKULI

Rozpoczął się jubileusz 800 lecia ustanowienia Odpustu
Porcjunkuli (1216-2016). Fr. Raniero Cantalamessa, który w
dniach 29-31 lipca poprowadził triduum, przygotował do tej
uroczystości. 1 sierpnia o godz. 11 uroczystą Mszą św., której
przewodniczył minister generalny Braci Mniejszych Fr. Michael
A. Perry, rozpoczęły się obchody odpustowe. Popołudniu
w Porcjunkuli zostali przywitani pielgrzymi tegorocznego
Franciszkańskiego Marszu. 2 sierpnia kard. Gualtiero Bassetti
przewodniczył uroczystej Eucharystii, którą otwarty został
jubileusz 800 lecia Odpustu Porcjunkuli.
Nasz minister generalny podczas homilii wypowiedział
między innymi następujące słowa: «Dzisiejsze święto, które
jest gorącym wezwaniem, by drogę nawrócenia i miłosierdzia
uczynić naszą, zdecydowanie zabrania nam, by stać się
“ponurymi ofiarami” tego, co możemy określić jako ludzką
porażkę: inaczej mówiąc konsekwencję mówienia nie miłości.
Przeciwnie jesteśmy wezwani, by mówić tak: życiu, miłości,
możliwości otrzymywania i okazywania miłosierdzia, tak jak
to uczynili zarówno Maryja, Matka Boża jak i św. Franciszek.
Jedynie wtedy, gdy pozwolimy, aby przeobfita łaska
miłosierdzia wypełniła nasze serca, wówczas będziemy zdolni,
by porzucić wykonane jedynie ze strachu okopy instynktu
samozachowawczego, i by przyjąć i zaakceptować Boży świat
uczyniony przez miłosierdzie i przepełniony łaską».

ŚW. FRANCISZEK: CZŁOWIEK
SŁUCHANIA, SPOTKANIA I
PRZYJMOWANIA
Obchodząc
uroczystość
naszego świętego
założyciela, ojca i
brata Franciszka,
jesteśmy
wciąż
zachwyceni
jego osobą, jego
działaniem
oraz
jego przesłaniem.
Święty Franciszek,
poprzez
swój
ewangeliczny
radykalizm oraz w swojej autentyczności,
przez życzliwość i braterską uprzejmość wobec
wszelkiej innej rzeczywistości, która go otaczała,
był dla ludzkości motorem i inspiratorem
głębokiej więzi miłości i szacunku do Kościoła,
społeczności i wszelkiego stworzenia.
W niniejszym liście, pozdrawiając Was
wszystkich jako Braci, pragniemy zatrzymać
się na krótkim, ale bardzo istotnym przesłaniu
z Reguły zatwierdzonej (Rozdział 3, 10-11.)
«Radzę zaś moim braciom w Panu Jezusie
Chrystusie, upominam ich i zachęcam, aby
idąc przez świat nie wszczynali kłótni ani nie
spierali się słowami i nie sądzili innych. Lecz
niech będą cisi, spokojni i skromni, łagodni i
pokorni, rozmawiając uczciwie ze wszystkimi,
jak należy».
Ten tekst Reguły przypomina nam, że my,
jako Bracia Mniejsi, mamy «iść przez świat», w
tym naszym dzisiejszym świecie, kochając go i
przyjmując go wraz z jego blaskami i cieniami,
wpatrując się w wielkie wyzwania, które stawia
on naszemu życiu i misji.
Franciszek, był człowiekiem słuchania,
zawsze uważnym na głos Boga i innych;
był człowiekiem spotkania z tymi, którzy
go otaczali; był człowiekiem przyjmowania
wszystkich a zwłaszcza najuboższych i
najbardziej potrzebujących; był człowiekiem
zaangażowanym w swoim środowisku,
rozdartym przemocą i wykluczeniem osób.
Niech nasz seraficki ojciec i brat Franciszek
swoim przykładem i wstawiennictwem pomoże
nam współpracować z tymi wszystkimi, którzy
wierzą w kreatywną i pełną oddania zdolność
osób, by budować bardziej ludzką, braterską,
serdeczną i radosną społeczność.
http://www.ofm.org/ofm/wp-content/
uploads/2016/09/Francis2016_PO.pdf
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Haiti, minister generalny
odwiedza Braci

W dnia od 1 do 3 września
minister generalny Fr. Michael
Perry, w towarzystwie definitora
Fr. Ignacio Ceja, odwiedził Braci
mieszkających na Haiti.
Minister
generalny
mówił
o aktualnej sytuacji Zakonu,
o
konieczności
naszego
przepowiadania,
ale
przede
wszystkim konieczności dawania
świadectwa życiem, zwłaszcza
we wspólnocie, by w ten sposób
przekazać ewangeliczne wartości
mieszkańcom Haiti.
Musimy być misjonarzami
nadziei, dialogu, powiedział Ojciec
generał,
pamiętając
również
o
wskazówkach
zawartych
w dokumencie Ite Nuntiate,
nieodzownych by zagwarantować
autentyczny sposób życia Braci
Mniejszych.
Portoryko, minister generalny
na spotkaniu franciszkańskiej
kustodii na Karaibach

i obecności jest chęć połączenia sił,
by znaleźć konkretne sposoby na
pogłębienie naszej franciszkańskiej
tożsamości
oraz
umocnić
poczucie
przynależności
do
wspólnoty całego Zakonu, poprzez
poszerzenie naszych mentalnych
i strukturalnych horyzontów, by
w ten sposób dawać świadectwo
naszej nadziei i wiary w Jezusie
Chrystusie.
Bruksela, kurs dla
franciszkańskich misjonarzy
Pierwszego Zakonu

Nowy Jork, Franciszkańskie
skarby na wystawie w
Metropolitan Museum

6 września 2016 roku w
Brukseli rozpoczął się kurs dla
franciszkańskich
misjonarzy
Pierwszego
Zakonu
(OFM,
franciszkanie
konwentualni
i
kapucyni). Do wyjazdu na misje
ad gentes przygotowuje się 11
przyszłych misjonarzy. Kurs został
ubogacony obecnością dwóch
animatorów:
franciszkanina
konwentualnego oraz kapucyna,
którzy
będą
towarzyszyć
uczestnikom w procesie formacji.
Misyjną atmosferę oraz radość ze
spotkania można bardzo mocno
odczuć
w
międzynarodowej
wspólnocie w Brukseli.
Nowy Przewodniczący
“Missionszentrale der
Franziskaner”

Od 5 do 8 września, w domu
“Missione Claret” w Portoryko,
odbyło się doroczne spotkanie,
na którym obecny był minister
generalny, Fr. Michael A. Perry.
Kustodia zależna od Prowincji
Arantzazu w Hiszpanii liczy 26 Braci,
z których 20 to profesi wieczyści,
a 6 profesi czasowi. Mieszkają w
Portoryko, Dominikanie i na Kubie
tworząc sześć wspólnot.
Minister generalny przypomniał
Braciom, że powodem ich spotkania
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Missionszentrale der Franziskaner
(MZF) w Bonn. Fr. Matthias zastąpił
na stanowisku Fr. Claudio Grossa,
który pełnił posługę przez ostatnie
6 lat jako odpowiedzialny za
organizowanie pomocy z centrali
w Bonn.
Fr. Oliver i Fr. Jan van den Eijnden
(Wiceprzewodniczący MZF) mówili
o wymiarze międzynarodowym i
unikatowym MZF jako instytucji
COTAF oraz w imieniu rady MZF
podziękował Fr. Claudio za jego
posługę.
Więcej informacji na stronie:
www.mzf.org

Dnia 9 września 2016 roku
–
podczas
weekendowej
ceremonii, Fr. Matthias Maier
został potwierdzony przez Fr.
Olivera Ruggenthalera (Prezesa
COTAF) nowym przewodniczącym

Metropolitan Museum of Art
w Nowym Jorku zorganizowało
historyczną wystawę pod tytułem:
«Jerozolima 1000-1400: Każdy
naród pod niebem» (od 26 września
2016 roku do 8 stycznia 2017
roku), która ma ukazać kluczową
rolę, jaką odegrało Święte Miasto
w wytworach sztuki w okresie,
w którym Jerozolima, jak nigdy
wcześniej, była domem licznych
kultur, religii i języków.
Wśród największych atrakcji
wystawy jest 5 rzeźb z kościoła
Zwiastowania w Nazarecie, które
są własnością franciszkańskiej
Kustodii Ziemi Świętej. Dzieła te,
które zachowały się w wyjątkowy
sposób, zostały odkryte na
początku XX wieku, i ukazują
artystyczny kunszt i wyobraźnię
rzeźbiarzy, a także dramatyczną
relację wiary ze sztuką w krótkim,
ale bardzo owocnym czasie
wypraw krzyżowych. Te 5 rzeźb po
raz pierwszy zostało wystawionych
poza Nazaretem. Więcej informacji
na stronie:
http://www.metmuseum.org/
press/exhibitions/2016/jerusalem

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
12 kurs formacji ciągłej na temat dialogu
ekumenicznego i międzyreligijnego w Stambule
Międzynarodowa wspólnota w Stambule i Smyrnie (Turcja),
oferują Braciom Mniejszym oraz innym zainteresowanym z
Rodziny Franciszkańskiej, kurs w ramach formacji ciągłej
na temat dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego
w Stambule. Odbędzie się on w dniach od 13 do 28
października 2016 roku w j. angielskim i francuskim.
Zaplanowano następującą tematykę: Formacja do
dialogu w duchu franciszkańskim; Dialog ekumeniczny,
muzułmańsko-chrześcijański i żydowsko-chrześcijański.
Podczas kursu przewidziane jest 3 dniowa wycieczka na
zwiedzanie miejsc “Kościołów Apokalipsy”. Szczegółowe
informacje: pascalrobert764@gmail.com

Światowe Dni Młodzieży
25 lipca -1 sierpnia, Kraków

-

Święto Stygmatów
17 września, La Verna
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Konferencja “Bracia Mniejsi i reforma”
Hofheim (Niemcy)
W dniach 26-29 października 2016 roku, w domu
rekolekcyjnym w Hofheim, «Johannes-Duns-SkotusAkademie» organizuje konferencję na temat: «Bracia
Mniejsi i reforma. W przeszłości i obecnie». Szczegółowe
informacje oraz zapisy: P. Herbert Schneider OFM,
Franziskanerkloster Vossenack, Franziskusweg 1, 52393
Hürtgenwald; email: herbert.schneider.ofm@gmx.de
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Sympozjum “Duchowość i tożsamość” Graz (Austria)
W dniach od 14 do 15 października 2016 roku w klasztorze
Braci Mniejszych w Graz (Austria) odbędzie się sympozjum
na temat: «Duchowość i tożsamość». Sympozjum zajmie
się kwestią duchowości oraz weźmie pod uwagę różne
sposoby postrzegania. Analizując różne podejścia
do kwestii wiary zostaną zaprezentowane rozmaite
sposoby duchowego wzrostu w ramach chrześcijańskiej
duchowości. Referaty wygłoszą: Stefan Tobler, Robert M.
Pirastu OCD, Bernhard Körner, Willibald Hopfgartner OFM,
Hermann Glettler, Mathias Keil, Waltraud Salzger, Anna
Sallinger, Regina Willi, Paul Zahner OFM, Albert Schmucki
OFM oraz Waltraud Schaffer. Szczegółowe informacje:
graz@franziskaner.at lub paul.zahner@graz-seckau.at

2 Master duszpasterstwa powołaniowego,
S. Maria degli Angeli
2 Master duszpasterstwa powołaniowego odbędzie się w
Santa Maria degli Angeli (Asyż) w dniach: 21-25 listopada
2016 roku; 30 stycznia - 3 lutego 2017 roku; 12-16 czerwca
2017 roku. Master zarezerwowany jest dla kapłanów
oraz zakonników i sióstr zakonnych, którzy zajmują
się duszpasterstwem powołaniowym. Szczegółowe
informacje na stronie: www.assisiofm.it
Wiadomość o śmierci Dra Giampiero Fedeli
Trzęsienie ziemi dotknęło również
Rodzinę Franciszkańską, która w
osobie doktora Giampiero Fedeli
utraciła przyjaciela i dobrodzieja
Braci. Był obecnie “Dyrektorem
Sanitarnym” domu opieki “Villa
Luisa” w Rzymie. W momencie
trzęsienia ziemi przebywał na
wakacjach w Amatrice, gdzie spotkała go «nasza siostra,
śmierć cielesna». Przepełnieni bólem z powodu tego, co się
wydarzyło, Bracia Mniejsi modlili się za zmarłego Dr. Fedeli
oraz za wszystkie ofiary trzęsienia ziemi.
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KOLBE MAXIMILIAN M.,
The Writings (Pisma), (Vol. I Letters,
Vol. II Various Writings), Nerbini
International, Lugano (CH) 2016,
pp. 1520 e pp. 1038.
Jest to pierwsze wydanie
krytyczne pism św. Maksymiliana
M. Kolbego w j. angielskim. Wydane
pod redakcją Antonelli Di Piazza,
teksty tego imponującego dzieła
zostały opatrzone szczegółowymi
przypisami oraz tematycznymi indeksami. Ponieważ
niespokojne życie św. Maksymiliana nie pozwoliło mu
na zredagowanie osobiście własnej syntezy, niniejsza
praca stała się taką syntezą myśli kolbiańskiej oraz jej
nieprzemijalnych wartości.
SCHNEIDER HERBERT,
Gott und Mensch in Begegnung (Bóg
i człowiek w spotkaniu), Bernardus
Verlag, Aachen 2016, pp. 120.
Człowiek żyje w społeczności
komunikatywnej, która stała się
elektroniczna i bezosobowa. Autor
książki twierdzi jednak, że człowiek
może poznać swoją rzeczywistość
tylko konfrontując się w osobistym
spotkaniu z Bożym «Ty»: człowiek
zostaje dotknięty przez Boże «Ty», które podtrzymuje
i wypełnia wszystko.
W Bożej miłości człowiek odnajduje samego
siebie oraz swoją siłę. Chrześcijaństwo nie jest więc w
pierwszym miejscu teorią, ale życiem w spotkaniu z
Bogiem według przykładu, który zostawił nam Jezus
Chrystus.

SUBSYDIUM:
TROSKA O STWORZENIA
Książeczka jest zachętą, by
być otwartym na świat, który nas
otacza, by z uwagą wsłuchiwać
się w głos wszystkich stworzeń,
które zamieszkują naszą małą
planetę, nasz wspólny dom.
Niewielka publikacja rodzi
się z pilnej troski, to znaczy z
faktu, że: “Krzyk Ziemi i krzyki
Ubogich” są ignorowane, a my,
jako franciszkanie, musimy
współpracować
na
polu
dialogu, przyczyniając się do
uzdrowienia naszego świata oraz osób, które w nim żyją.
Ten krótki dokument zakorzeniony jest w tradycji
biblijnej i franciszkańskiej, które celowo zostały ukazane
razem wraz z osiągnięciami współczesnej wiedzy. Taki
był zamysł kapituły generalnej w 2015, która zleciła
opracowanie wytycznych pomagających w ochronie
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2-3:

AGENDA MINISTRA GENERALNEGO
Październik

ASYŻ
Spotkanie Ministrów Generalnych
Rodziny Franciszkańskich
4:
ASYŻ
Uroczystość św. Franciszka
5-7
RZYM
Formacja ciągła Kurii generalnej
8-17: POLSKA
Braterskie odwiedziny
w Prowincji “Niepokalanego
Poczęcia NMP” i “Wniebowzięcia NMP”
19:
RZYM
Inauguracja Roku Akademickiego PUA
20-24: USA; WASZYNGTON
Sympozjum o św. Juniperze Serra
24-28: WIETNAM
Spotkanie Braci U10 Konferencji Azjatyckich
28-31: MJANMA
X Rocznica Fundacji św. Franciszka
NOWI MINISTROWIE PROWINCJALNI
FR. JESÚS GERMÁNICO BARAHONA, OFM
PROWINCJA ŚW. FRANCISZKA Z QUITO, EKWADOR
FR. ANDRE MARHABALE, OFM
PROWINCJA ŚW. BENEDYKTA, KONGO

stworzeń, bazujących na solidnym biblijnym,
kościelnym, franciszkańskim i naukowym fundamencie.
Teologia i nauka są dwiema perspektywami, ale
wspólnie pozwalają nam postrzegać świat w jego
trójwymiarowej głębi. Jak mówi rabin Jonathan Sacks:
«Nauka jest poszukiwaniem wyjaśnienia. Religia jest
poszukiwaniem sensu». My franciszkanie musimy
starać się, by w sposób inteligentny wykorzystać
wszystkie dziedziny nauki, by zintegrować nasze
intuicje.
W zgodności z wcześniejszymi dokumentami
Kościoła i Zakonu – szczególnie z encykliką Laudato
si’ – opracowanie ma na celu dostarczyć przewodnik
tak, by wszystkie nasze Jednostki i Bracia byli w
stanie odpowiedzieć na ekologiczne wyzwania
naszych czasów. Istnieje pilna potrzeba, byśmy na nie
odpowiedzieli. Ludzkość i planeta nie mogą dłużej
czekać. Musimy działać teraz. Święty nasz ojciec
Franciszek wciąż nas napomina: «Bracia, zacznijmy
służyć Panu Bogu i czynić dobro, ponieważ dotychczas
prawie niceśmy nie postąpili, albo bardzo niewiele».
http://www.ofm.org/ofm/?p=%2011174&lang=en
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