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Drogie Siostry, w tym roku encyklika papieża Franciszka Laudato si’ jest 
dla nas okazją, by podzielić się refleksją na temat «troski o wspólny dom» 
odnosząc się do doświadczenia św. Klary z Asyżu. Sądzę, że musimy wspólnie 
odpowiedzieć na usilny apel papieża o chrześcijańską ekologię, która doty-
czy nas wszystkich. Wiemy, że Klara nie mówi wprost o tej tematyce, ale w jej 
życiu i jej pismach można odkryć pewne ślady, które ukazują jej wrażliwość, 
a które mogą stać się inspiracją dla Was Ubogie Siostry...

Jest to styl, który zapytuje Was Drogie Siostry i nas Braci o sposób używa-
nia dóbr oraz zarządzania zasobami, które posiadamy; obnaża nasze zabie-
ganie, a może nawet roszczenie o przywileje, które prowadzi nas do oczeki-
wania, by otrzymać nieco więcej od innych; wzywa nas do odpowiedniego 
dzielenia się z naszymi braćmi w postawie wdzięczności czy też chciwości i 
gromadzenia? Czyż zdrowy i sprawiedliwy stosunek do dóbr stworzonych 
ostatecznie nie odsyła nas jedynie do wyboru, którego dokonaliśmy, by być 
mniejszymi, zachęcając nas, by nie gromadzić, by nie przywłaszczać sobie, by 
nie marnotrawić, lecz by przyjmować z wdzięcznością i dzieląc się oddawać?

Zakon Braci Mniejszych śle pozdrowienia Ojcu Święte-
mu Franciszkowi oraz wyraża swoją wdzięczność za ogło-
szenie encykliki Laudato si’, napisanej w duchu Świętego, 
którego imię przyjął dla swojej papieskiej posługi.... 

Minister generalny Zakonu Braci Mniejszych, Fr. Micha-
el A. Perry OFM, stwierdził: “Troska papieża Franciszka o 
ubogich i wykluczonych, o pokój i pojednanie oraz o na-
szą planetę, ukazują profetyczny wymiar, który swe źródło 
ma w komunii z Bogiem, z innymi ludźmi, z samym sobą 
oraz ze stworzeniem. Właśnie z tego powodu papież Fran-
ciszek chciał na nowo podjąć i ukazać powołanie ucznia 
chrystusowego wzorując się na przykładzie św. Franciszka 
z Asyżu. Jego encyklika jest dla nas wszystkich wyzwa-
niem, by nasze życie uczynić prostszym, by ogołocić się i 
porzucić to, co nie jest konieczne, aby móc odkryć piękno, 

Uroczystość świętej Klary: List Ministra generalnego

które Bóg złożył w nas, w każdym człowieku i w każdym 
stworzeniu. Naszym powołaniem jest życie w bezgranicz-
nej solidarności z tym wszystkim, co stworzył Bóg”. 

Odnosząc się do wyzwań wskazanych przez Papieża, 
Zakon Braci Mniejszych wraz z wszystkimi członkami Ro-
dziny Franciszkańskiej podejmuje szereg inicjatyw: 

-    aby zachęcić franciszkanów i tych wszystkich, któ-
rzy są z nami związani, do lektury i refleksji nad encykliką, 
zostanie przygotowany wstęp do studium, który będzie 
zawierał konkretne wskazówki, jak wprowadzać w życie 
postulaty zasygnalizowane w encyklice; każdy region geo-
graficzny Zakonu zostanie zobowiązany, by przygotować 
uproszczoną wersję niniejszego wstępu tak, by był on do-
stępny dla wszystkich;  

-   proponuje się, aby najbliższe doroczne spotkanie 
SPNS (Sprawiedliwość Pokój i Nienaruszalność Stworze-
nia), zaplanowane na Papieskim Uniwersytecie Antonia-
num w Rzymie, skoncentrowało swoją uwagę na encyklice 
oraz na związanych z nią kwestiach dotyczących środowi-
ska naturalnego; 

-   wreszcie, zachęca się rozproszone po świecie centra 
studiów franciszkańskich do organizowania i propono-
wania projektów opierających się na encyklice, a także do 
tworzenia własnych programów studiów o środowisku na-
turalnym, jak i umacnianie już istniejących. 

[Całość komunikatu na: www.ofm.org]

ENCYKLIKA LAUDATO SI’

Fraternitas
Wiadomości Międzynarodowe OFM
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INNE WIADOMOŚCI
Fr. Jorge Enrique Concha Cayuqu-
eo OFM nowym biskupem

Ojciec Święty Franciszek mianował 
biskupem pomocniczym archidie-
cezji Santiago de Chile (Chile) Ojca 
Jorge Enrique Concha Cayuqueo 
OFM, Ministra prowincjalnego Braci 
Mniejszych w Chile, powierzając mu 
stolicę tytularną w Carpi.

Fr. George Bugeja OFM nowym bi-
skupem

Ojciec Święty Franciszek mianował 
Koadiutorem Wikariatu Apostolskie-
go w Trypolisie, (Libia), O. George 
Bugeja OFM, Gwardiana klasztoru 
św. Antoniego z Padwy w Gozo (Mal-
ta) byłego pracownika Kongregacji 
Ewangelizacji Narodów. Powierzona 
mu została biskupia stolica tytularna 
w San Leone.

Pierwsze spotkanie Franciszkań-
skim Braci bez święceń z Brazylii 

Bracia bez święceń różnych obedien-
cji franciszkańskich z Brazylii (OFM, 
OFMConv, OFMCap i TOR) spotkali 
się od 4 do 7 września w Seminarium 
św. Antoniego w Agudos, w Stanie 

Minister generalny uczestniczył w 
święcie patronalnym Prowincji ne-
apolitańskiej 

22 czerwca 2015 roku w sanktuarium 
św. Antoniego w Afragola, Bracia z 
Prowincji neapolitańskiej licznie zgro-
madzili się, by uczestniczyć, wraz z 
Ministrem generalnym Fr. Michaelem 
Perrym, w święcie patronalnym swo-
jej Prowincji. Fr. Agostino Esposito, 
Minister prowincijalny, podzięko-
wał Ministrowi generalnemu za jego 
obecność, wyraz szacunku i troski, a 
następnie zachęcił Braci, by wyrażali 
wdzięczność Bogu za dar braterstwa i 
bycia mniejszymi, by nieustannie oży-
wiali w sobie świadomość przynależ-
ności do Zakonu i Prowincji, by prze-
żywali ten świąteczny dzień Prowincji 
jako „święto rodzinne”. 

TAIZÉ: Spotkanie młodych zakon-
ników i zakonnic

W dniach od 5 do 12 lipca 2015 roku, 
z okazji setnej rocznicy urodzin Za-
łożyciela Taizé, Brata Rogera, oraz 75 
rocznicy założenia Wspólnoty, mło-
dzi zakonnicy i zakonnice z różnych 
wyznań chrześcijańskich zostali za-
proszeni do Taizé, by spotkać się na 
modlitwie i podzielić się refleksją na 
temat aktualności życia konsekrowa-
nego. Blisko 350 młodych, w głównej 
mierze katolików, a także prawosław-
nych i protestantów, odpowiedziało 
na zaproszenie i przybyło do tej oazy 
duchowości ekumenicznej, by posłu-
chać niektórych Najwyższych Przeło-
żonych generalnych Instytutów Życia 
Konsekrowanego lub Kongregacji re-
ligijnych, a także innych przełożonych 
wspólnot monastycznych. 

São Paulo, by promować relacje bra-
terskie oraz pogłębić franciszkański 
wymiar posługi braci bez święceń. 
Spotkanie można określić historycz-
nym, gdyż odbyło się po raz pierw-
szy w wymiarze kraju. Wzięło w nim 
udział 80 Braci z 15 różnych regio-
nów Brazylii.

Spotkanie ponad 70 Braci bez 
święceń z ESC

Spotkanie ponad 70 Braci bez świę-
ceń z ESC (Konferencja dla języka 
angielskiego) miało miejsce od 10 do 
14 sierpnia 2015 w domu rekolekcyj-
nym św. Franciszka w San Juan Bau-
tista w Kalifornii. W spotkanie wzięli 
udział Bracia pochodzący z siedmiu 
Prowincji ze Stanów Zjednoczonych, 
z Australii, z Singapuru, oraz z Korei 
Południowej.

Probacja przed profesją wieczystą

Pod opieką Sekretarza Formacji i Stu-
diów Konferencji Północnosłowiań-
skiej, Fr. Andrzeja Duka OFM, w klasz-
torze w Dusznikach Zdroju, w dniach 
od 5 do 19 lipca odbyła się probacja 
młodych Braci, którzy pod kierun-
kiem ich formatorów przygotowywa-
li się do złożenia profesji wieczystej. 
Pierwsza część probacji na poziomie 
Konferencji trwała dwa tygodnie; 
drugie dwa tygodnie w poszcze-
gólnych Prowincjach. W tym roku w 
Konferencji Północnosłowiańskiej do 
profesji wieczystej przygotowywało 
się 23 Braci
. 
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HILARION KISTNER, OFM, I vangeli secondo san Francesco (Ewangelie według św. 
Franciszka), Franciscan Media 2014, pp119.

Franciszek z Asyżu był zakochany w Bogu oraz w Słowie Bożym, i pragnął żyć zachowując 
jedynie Ewangelię. Jego rozumienie Pisma św. sprawiło, że w każdym aspekcie swego życia 
starał się naśladować Chrystusa. Franciszkański kapłan, profesor i wykładowca Pisma św., Fr. 
Hilarion Kistner bada w jaki sposób Franciszek słuchał Ewangelii, jak nią żył i jak głosił. Au-
tor podkreśla głębokie umiłowanie Ewangelii przez Franciszka, działanie Ducha Świętego 
poprzez Słowo spisane, którego sercem jest Ewangelia oraz w jak Franciszek żył w świetle 
Ewangelii. 

DALARUN JACQUES, Gouverner c’est servir. Essai de démocratie médiévale. (Rządze-
nie jest służbą. Esej o średniowiecznej demokracji), Edizioni Biblioteca Francescana,  Mi-
lano 2015, pp. 233.

Wychodząc od kontekstu (Średniowiecze zachodnie) Dalarun analizuje teksty “mniejsze” 
(niektóre epizody z życia św. Klary, pozdrowienie św. Franciszka dla brata Leona), oraz stawia 
fundamentalne pytanie: jaki i dlaczego rządzenie staje się synonimem służby... 

JACQUES DALARUN, Il Cantico di Frate Sole. Francesco d’Assisi riconciliato (Pieśń sło-
neczna. Franciszek pojednany), Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2015, pp. 123.

Autor prowadzi czytelnika fascynującą drogą, które staje się jeszcze bardziej pociągająca 
dzięki licznym ilustracjom umieszczonym obok tekstu: prowadzeni jego narracją oraz ilustra-
cjami, odkrywamy i zaczynamy rozumieć wiele więcej. Co do słów, do znaczenia, do przyczy-
ny powstania Pieśni słonecznej.

FRANCISZKAŃSKIE  NOWOŚCI  WYDAWNICZE
Książki Franciszkańskie

Wystawa na temat «Pieśń słonecz-
na»  św. Franciszka
W miesiącach lipcu i sierpniu,  w wiry-
darzu klasztornym w Monteprandone, 
w którym przechowywane są relikwie 
św. Jakuba z Marchii, miała miejsce wy-
stawa zatytułowana: “Św. Franciszek, 
natura i zwierzęta” przedstawiająca ob-
razy dwóch malarzy amerykańskich: 
(zmarłego już) Earla Gustavesona oraz 
obecnej Lindy Greigg. Ekspozycję 
przygotował Fr. Nicola Iachini.
Wystawie patronowały władze Mon-
teprandone, Ascoli Piceno i San Be-
nedetto del Tronto oraz markitańskiej 
Prowincji franciszkańskiej “Św. Jakuba 
z Marchii”. Wystawa ma na celu przypo-
mnieć 800 lecie przybycia św. Francisz-
ka do Ascoli Piceno w 1215, podczas 
jednej z jego podróży do tak zwanej 
“Marchii Ankońskiej”.

Chór Św. Augustyna wystąpił na za-
kończenie święta św. Kamili Battisty 
z Varano
15 czerwca 2015, w kościele klasztor-
nym klarysek w Camerino, gdzie prze-
chowywane są relikwie św. Kamili Bat-
tisty z Varano, odbył się koncert Chóru 

św. Augustyna pod dyrekcją Moreny 
Rinaldi (“Muzyka ciszy: «W klasztorze 
odnajdziesz spokojny śpiew »”), który 
zakończył różne wydarzenia związane 
ze świętem  franciszkańskiej zakonnicy 
św.  Kamili Battisty z Varano, kanonizo-
wanej 17 października 2010 roku przez 
Benedykta XVI .
Z Chórem św. Augustyna wystąpili: 
Livia Eugeni skrzypce, Giacomo Dia-
mantini perkusja i Carla Francesconi 
organy.

VI Międzynarodowy Festiwal Śpie-
wu Kościelnego
Centrum kulturalne franciszkanów Ara-
coeli w Rzymie i Stowarzyszenie Muzy-
kalne Vocalia Consort zorganizowały VI 
Międzynarodowy Festiwal Śpiewu Ko-
ścielnego w celu zwrócenia uwagi na 
dziedzictwo muzyczne śpiewu kościel-
nego - od śpiewu gregoriańskiego do 
czasów współczesnych  - oraz ukazać 
świadectwo bogactwa i różnorodności 
utworów muzycznych w odniesieniu 
do sacrum, jako potwierdzenie wagi 
elementów duchowych w doświad-
czeniu człowieka i cywilizacji.  
VI Międzynarodowy Festiwal miał 

NOWI WIZYTATORZY

Fr. Nestor Inacio Schwerz
Z Prowincji Św. Franciszka Z Asy-
żu (Brazylia), Dla Prowincji Nie-
pokalanego Poczęcia Nmp (Bra-
zylia)

Fr. Livio Crisci
Z Prowincji Toskańskiej Stygma-
tyzacji Św. Franciszka (Włochy), 
Dla Prowincji Neapolitańskiej 
Najśw. Serca Jezusowego (Wło-
chy)

Fr. Baltazar Obico
Z Prowincji Św. Piotra Chrzciciela 
(Filipiny), Dla Kustodii Św. Anto-
niego Z Padwy (Filipiny)

Fr. Salvatore Ferro
Z Prowincji Najśw. Imienia Jezus 
(Włochy), Dla Prowincji Matki Bo-
żej Łaskawej (Włochy)

miejsce w Bazylice Santa Maria in Ara-
coeli, w przeciągu trzech dni: 5, 6 i 7 
czerwca 2015 roku; wystąpiły w nim 
dwie grupy włoskie i jedna bułgarska; 
koncentrował się przede wszystkim na 
muzyce baroku.
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WIADOMOŚCI W SKRÓCIE
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Wenecja, Włochy – Uniwersytecki 
Master pierwszego stopnia
Instytut Studiów Ekumenicznych Św. 
Bernardyna, w połączeniu z Wydzia-
łem Teologicznym Papieskiego Uni-
wersytetu Antonianum, zorganizował 
studium Master na temat «Teologia 
ekumeniczna. Małżeństwo i Rodzina».
Master, który odbędzie się w roku 
akademickim 2015-2016, poprowa-
dzą wykładowcy: z Instytutu Studiów 
Ekumenicznych w Wenecji; z Wydzia-
łu Nauk Religijnych Zielonoświąt-
kowców z Aversa; z Instytutu Kultury 
Biblijnej Adwentystów z Florencji; z 
Uniwersytetu z  Padwy; z Uniwersyte-
tu Cà Foscari z Wenecji; z Uniwersyte-
tu w Marburgu i z Uniwersytetu z Sa-
lonik. Dokładne informacje: master-
direzione@isevenezia.it o master@
iservenezia.it

Wystawa “Sztuka Franciszkańska”
Od 31 marca do 11 października 2015 
roku w Galleria dell’Accademia we 
Florencji, prezentowana jest wysta-
wa sztuka Franciszka: dzieła sztuki 
azjatyckiej od XIII do XV wieku. Wśród 
organizatorów między innymi: Za-
kon Braci Mniejszych, Kustodia Ziemi 
Świętej, Komisja Sinica oraz Papieski 
Uniwersytet Antonianum.
Wystawa ma na celu «udokumento-
wać na najwyższym poziomie wytwo-
ry artystyczne wzorujące się bezpo-
średnio na matrycy franciszkańskiej 

11° Kurs Formacji permanentnej o Dialogu ekumenicz-
nym i międzyreligijnym w Stambule

Międzynarodowa wspólnota w Stambule we współpracy 
z Sekretariatem generalnym Misji i Ewangelizacji, oferuje 
Braciom Mniejszym i innym zainteresowanym z Rodziny 
Franciszkańskiej Kurs Formacji permanentnej na temat 
Dialogu ekumenicznego i miedzyreligijnego w Stambule w 
języku włoskim i hiszpańskim. Kurs odbędzie się w dniach 
od 14 do 29 października 2015 roku. Zaplanowane tema-
ty: Formacja do dialogu w duchu franciszkańskim, Dialog 
ekumeniczny, islamsko-chrześcijański e chrześcijańsko-ży-
dowski. W trakcie kursu zaplanowana jest trzydniowa wy-
cieczka ze zwiedzaniem “Kościołów Apokalipsy”.

Agenda
Ministra generalnego
Październik
1-4:  ASYŻ – Spotkanie z Mi-

nistrami generalnymi 
Rodziny Franciszkań-
skiej 

 Obchody Uroczystości 
św. Franciszka

5-9:  RZYM, Kuria generalna: 
Formacja Permanentna

10-14:   HOLANDIA: Wizyta w 
Prowincji Męczenni-
ków z Gorcum

15-17:  CHORWACJA, Split: 
Braterskie odwiedziny

18-21:  CHORWACJA, Dubrow-
nik: Spotkanie UFME

22:   RZYM, Papieski Uni-
wersytet Antonianum:

               Inauguracja Roku Aka-
demickiego

23-25:  RZYM, Kuria generalna
26-31:   STANY ZJEDNOCZONE i 

MEKSYK

Bazylika Matki Bożej Anielskiej, 
Włochy –  Obchody odpustu por-
cjunkuli
W dniach 1 i 2 sierpnia w tym roku bar-
dziej uroczyście obchodzono odpust 
porcjunkuli, gdyż w przyszłym roku 
przypada jego osiemsetlecie (1216-
2016). 
Szczególnie uroczyście przy licznym 
udziale wiernych obchodzono go w 
Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Asy-
żu. Przypomnijmy ważniejsze wyda-
rzenia:

• Triduum przygotowujące do odpu-
stu, które poprowadził biskup Paolo 
Martinelli, OFMCapp.; 

• Uroczysta Eucharystia sprawowana 
na “rozpoczęcie odpustu”, której prze-
wodniczył Fr. Michael A. Perry, Minister 
generalny OFM;

• pielgrzymka diecezjalna zakończo-
na odprawieniem Pierwszych Niesz-
porów, pod przewodnictwem biskupa 
diecezji asyskiej Domenico Sorrentino; 

• Msze św. odprawiane 2 sierpnia, któ-
rym przewodniczyli Fr. Mauro Gam-
betti OFMConv., Kustosz Bazyliki św. 
Franciszka z Asyżu oraz e arcybiskup 
José R. Carballo, Sekretarz Kongregacji 
Instytutów Życia Konsekrowanego i 
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Wreszcie, jak zawsze, przybyła XXXV 
Marcia Francescana – w tym roku pod 
hasłem “Szukam Twojego oblicza” – w 
której przybyło do Porcjunkuli około 
1600 młodych pielgrzymów pocho-
dzących z różnych stron Włoch, a także 
z krajów sąsiednich: Albanii, Chorwa-
cji, Słowenii i Austrii.

(malarstwo, rzeźba, sztuka dekora-
cyjna) od trzynastego do piętnastego 
wieku, a zarazem podkreślić wyjątko-
wą aktywność ewangelizacyjną fran-
ciszkanów w Azji, od Ziemi Świętej do 
Chin, ubogaconą również obiektami 
niezwykle ważnymi dla historii jak i o 
nadzwyczajnej wymowie».


