
F
R

A
T

E
R

N
I

T
A

S
 

-
 

W
W

W
.

O
F

M
.

O
R

G

1

PAŹDZIERNIK 2014VOLUME XLVII • EDIZIONE 216

Wiadomości Międzynarodowe OFM
Fraternitas

Franciszkańskie spotkanie w Taizé

Spotkanie 
dyrektorów biur 
komunikacji ESC

“Współpraca i technologia znaj-
dują się w fazie gwałtownej ewolu-
cji i przemiany”. Dlatego dyrektorzy 
biur komunikacji konferencji języka 
angielskiego (ESC) zgromadzili się 
w Rzymie, w dniach 8-11 września 
2014 roku, w celu przedyskutowa-
nia ich roli w Zakonie. W spotkaniu 
uczestniczyli; fr. Joseph Magro OFM, 
dyrektor biura komunikacji w Zako-
nie oraz prowincjał Prowincji Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa (USA), 
William Spencer OFM.  Doszło także 

Minister, definitorium generalne, sekretariat formacji i studiów oraz 
bracia na ślubach czasowych z prowincji europejskich, spotkali się 

w Taizé we Francji, w dniach 4-7 września 2014 roku. Przedmiotem refleksji 
były dwa tematy: jeden zaproponowany przez Wspólnotę z Taizé: “Poszu-
kiwać komunii ze wszystkimi, miłującymi Chrystusa” i drugi, franciszkański: 
“Bracia i mniejsi w naszych czasach”.

Przy pomocy tekstu o bogatym młodzieńcu, ewangelisty Marka (Mk 10, 
17-31), podjęta została refleksja na temat: “W jakim miejscu się znajdujemy?”  
“Dokąd posyła nas Duch Święty? “Co znaczy być “Braćmi i mniejszymi w na-
szych czasach?” Jakie podjąć zobowiązania osobiste i wspólnotowe? Dokąd 
nas dziś prowadzi nasze powołanie braci i mniejszych?

Najpierw w grupach, a nastepnie podczas ogólnego spotkania, dzielono się 
przemyśleniami i propozycjami osobistymi oraz wypracowanymi w poszcze-
gólnych grupach roboczych.  

Pobyt w Taizé był znaczącym momentem komunii z Bogiem, poprzez 
wspólną modlitwę, śpiew, ciszę, medytację, osobistą refleksję i dzielenie się z 
innymi. Ekumeniczna Wspólnota w Taizé, założona przez fr. Rogera, jest zaan-
gażowana swoim TAK na całe życie, w naśladowanie Chrystusa, życie wspól-
notowe i celibat oraz prostotę życia, tworząc duchowość modlitwy ekume-
nicznej, która pociąga wielu młodych ludzi.

List z okazji
uroczystości 

Św. Franciszka

Definitorium generalne z okazji 
uroczystości św. Franciszka, napisało 
list do całego Zakonu, kończący się 
następująco: Tylko «zachowywanie 
nauki i naśladowanie Pana naszego 
Jezusa Chrystusa» (1Reg 1, 1) czyni 
braćmi i mniejszymi: innej drogi nie 
ma. Seraficki Ojciec, św. Franciszek, 
stał się czystą przejrzystością Ewan-
gelii. Przeżywał pierwszeństwo Boga 
i pierwszeństwo życia sercem, umy-
słem i ciałem skierowanymi wyłącznie 
ku Ewangelii. Dlatego jest uważany za 
Biedaczynę z Asyżu oraz brata wszyst-
kich ludzi. Jeżeli dziś także my chcemy 
być prawdziwymi braćmi i prawdzi-
wymi mniejszymi, to jesteśmy we-
zwani do przejścia od pozorów i sku-
teczności do czystej i prostej ewange-
licznej przejrzystości.

do spotkania z ministrem general-
nym w celu omówienia komunikacji 
w związku z kapitułą generalną 2015.

“Trzeba abyśmy oznajmili światu, 
że żyjemy i kroczymy razem ze świa-
tem”, powiedział minister generalny. 
Grupa odwiedziła Radio Watykańskie 
i miała okazję rozmowy z O. Federi-
co Lombardi SJ, dyrektorem biura 

prasowego Stolicy Apostolskiej. “Pa-
pież Franciszek oczywiście ofiarował 
światu wielką dynamikę: ogromną 
popularność”, powiedział O. Lombar-
di, nadzorujący sztab ludzi pocho-
dzących z 60 krajów. 
Pracownicy biur komunikacji ESC 
spotykają się każdego roku w róż-
nych miejscach konferencji.
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Sługa Boży, 
O. Izajasz Columbro OFM

W niedzielę, 13 lipca 2014 roku, w 
bazylice “Zwiastowania i św. Anto-
niego” w Vitulano (BN) (Włochy), 10 
lat po śmierci, odbył się obrzęd roz-
poczęcia sesji trybunału dla prze-
prowadzenia, na poziomie diece-
zjalnym, badania dotyczącego życia, 
cnót i opinii świętości Sługi Bożego 
O. Izajasza Columbro, kapłana Zako-
nu Braci Mniejszych.

Spotkanie na rzecz pokoju: 
“Fly for Peace”
Od 18 do 20 lipca 2014 w Erice (Tra-
pani), Włochy, odbyło się spotkanie 
na rzecz pokoju, zwane “Fly for Pe-

INNE WIADOMOŚCI

ace”, w którym uczestniczył wikariusz 
generalny Zakonu, fr. Julio César Bu-
nader OFM. Spotkanie zostało zorga-
nizowane przez stowarzyszenie ” Fly 
for Peace“, zgodnie z “duchem Asyżu” 
w celu budowania dróg dialogu i mi-
łości z drugim człowiekiem w rejonie 
Morza Śródziemnego.

Święcenia biskupie
Fr. Tadeusza Kusego
15 sierpnia 2014 roku, fr. Tadeusz 
Kusy, misjonarz od 35 lat, został wy-
święcony na biskupa pomocniczego 
diecezji Kaga-Bandoro w Republice 
Środkowej Afryki. Arcybiskup Bangui, 

Wizyta 
Ministra Generalnego 

w Afryce

Minister generalny fr. Michael 
A. Perry w towarzystwie defini-
tora generalnego dla Afryki, fr. 
Nicodemo Kibuzehose i ministra 
prowincjalnego z Nairobi, fr. Car-
melo Giannone, odwiedził wspól-
noty należące do Prowincji św. 
Franciszka, z siedzibą w Nairobi.

Pierwsze spotkanie, w celu 
podziękowania i zachęcenia do 
współpracy na polu formacji w 
Mwanza, w Tanzanii, przy okazji 
przyjęcia do postulatu kandy-
datów sudańskich z Karthoum 
oraz Juba. Kolejne spotkanie, w 
stolicy Tanzanii, Dar-Es-Salaam, a 
także, odwiedziny w Rwandzie-
-Burundi, w regionie Wielkich Je-
zior. Dwa państwa, pod pewnymi 
względami ‘bliźniacze’, realizują 
projekt mający doprowadzić w 
najbliższych latach do powstania 
Kustodii zależnej od Prowincji św. 
Franciszka.

Następnie generał udał się do 
pobliskiego Bukavu, należącego 
do Prowincji św. Benedykta Afry-
kańśkiego. Odwiedziny zakoń-
czyły się w Nairobi.

Ostatnią częścią długiej wizyty 
ministra, były odwiedziny w Po-
łudniowej Afryce, gdzie uczest-
niczył w święceniach biskupich 
naszego współbrata fr. Vincenta 
Mduduzi Zungu, 28 czerwca 2014 
r.

Agenda 
Ministra Generalnego

Październik: 
1: RZYM, Kapituła general-

na Sióstr FMM: Wybór 
przełożonej generalnej

2-4:  ASYŻ, Spotkanie z mini-
strami generalnymi Ro-
dziny franciszkańskiej

 Obchody uroczystości 
Św. Franciszka

12-14: BRUKSELA, Spotkanie z 
braćmi przygotowujący-
mi się do misji

16: RZYM, Kapituła wspólno-
ty CISA (Antonianum)

19: RZYM, Beatyfikacja Pa-
pieża Pawła VI

22: RZYM, PUA: 
 Inauguracja Roku Akade-

mickiego
23-28: Rekolekcje
29-31:  KANADA, Wizyta braterska

>> 3

NOWI PROWINCJAŁOWIE

FR. RICHARD STANLEY GRECH,
Prowincja Św. Pawła Apostoła,
na Malcie. 

FR. MARC LE GOANVEC, 
Prowincja Św. Józefa, 
w Kanadzie. 

FR. GUIDO FINESCHI, 
Prowincja Św. Franciszka Stygma-
tyzowanego, we Włoszech.

FR. JERONÝM FRANTIŠEK JURKA,
Prowincja Św. Wacława,
w Czechach. 

FR. JACK CLARK ROBINSON, 
Prowincja Matki Bożej z 
Guadalupe, w USA. 

FR. JEFFREY SCHEELER, 
Prowincja Św. Jana Chrzciciela, 
w USA.

FR. KEVIN J MULLEN, 
Prowincja Najświętszego Imienia 
Jezus,  w USA.
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MERINO JOSÉ ANTONIO, Carta de Francisco de Asís desde el exilio, [Listy św. Franciszka 
z “wygnania”], PCC, Boadilla del Monte (Madrid) 2014, str. 126.

Listy znajdujące się w książce inspirują się na świętym z Asyżu, chociaż takiego orędzia, 
środków wyrazu i myśli nie znajdziemy w jego Pismach. Ale są one tam zawarte pośrednio. 
Orędzie franciszkańskie jest bowiem zwrócone ku ludom zamieszkującym nasz świat. Dlate-
go Franciszek z Asyżu jest prawdziwą inspiracją listów zamieszczonych w książce. 

CARLOS ESTEBAN SALTO SOLÁ, La función del deseo en la vida 
espiritual según Buenaventura de Bagnoregio [Rola pragnie-
nia w życiu duchowym, według Bonawentury z Bagnoregio], 
Antonianum, Rzym  2014.
Autor, w omawianej książce, ilustruje rolę pragnienia w życiu du-

chowym w oparciu o dzieła św. Bonawentury. Dla Bonawentury rzeczywiście ważne jest to, 
czego pragnienie jest w stanie dokonać na drodze wiary chrześcijanina, gdyż stanowi zna-
czący bodziec w kontynuowaniu drogi upodabniania się do Chrystusa Ukrzyżowanego.

Sekretariat generalny ds. formacji i studiów OFM, opublikował Akta 
XIII Międzynarodowej rady ds. formacji i studiów, która spotkała się w dniach 9-16 września 
2011 roku, w Jerozolimie (Izrael). Hasłem obrad było: POWOŁANIE FRANCISZKAŃSKIE PO-
MIĘDZY WYTRWAŁOŚCIĄ A PRZYNALEŻNOŚCIĄ. W spotkaniu uczestniczyli sekretarze 
ds. formacji i studiów z 13 konferencji Zakonu oraz Kustodii Ziemi Świętej. 

W książce zebrano relacje z każdej konferencji odnośnie stanu formacji i studiów. Akta 
zawierają także relacje biegłych, którzy naświetlali temat studium z punktu widzenia biblij-
nego, psychologicznego i formacyjnego. Relacje te pomagały w refleksji, w kluczu formacji 
permanentnej, na temat tożsamości naszego franciszkańskiego powołania, w celu solidniej-
szej duchowości, która ożywia wytrwałość i sens przynależności w sequela Christi (naślado-
waniu Chrystusa) na sposób św. Franciszka z Asyżu. W aktach znajdują się także propozycje 

końcowe dotyczące pracy oraz wyboru nowego komitetu wykonawczego SGFS. 
Akta mogą stać się narzędziem w formacji permanentnej dla wszystkich braci, zwłaszcza dla formatorów.

FRANCISZKAŃSKIE  NOWOŚCI  WYDAWNICZE
Książki Franciszkańskie

fr. Joseph Ha Chi-shing OFM,
nowy biskup

Fr. Joseph Ha Chi-Shing OFM, został 
wyświęcony na biskupa pomocnicze-
go diecezji Hong Kong, w sobotę 30 
sierpnia 2014 r., przez Jego Eminencję 
kardynała Johna Tong Hon, biskupa 
Hong Kongu, w katedrze Niepokalane-
go Poczęcia w Hong Kongu. Razem z 
Jego Ekscelencją Josephem Ha zostało 
wyświęconych dwóch innych bisku-
pów pomocniczych tej samej diecezji.

Roma 2014
AntoniAnum

CArlos EstEbAn sAlto solá

Studia
Antoniana

52

Roma
2014

El presente trabajo expone la dinámica 
que la capacidad de desear despliega al 

interior de la vida espiritual según Buena-
ventura de Bagnoregio. En efecto, para él es 
muy importante la función de los deseos en 
el camino de fe del cristiano, puesto que los 
mismos brindan el impulso necesario para 
avanzar en el itinerario de conformación 
con Cristo crucificado.
La consideración del ser humano como su-
jeto deseante se basa en que ha sido creado 
a imagen y semejanza de Dios, quien no so-
lamente es el fin al cual tienden los deseos 
de aquél, sino que Él mismo se revela en 
Jesucristo como Desideratus, Desiderabi-
lis y Desiderans. Es así que en el misterium 
crucis se abrazan el deseo divino y el deseo 
humano. Aquí, en la convergencia de este 
doble movimiento que empuja y seduce a la 
vez, radica la fuerza y el ardor de los deseos 
para Buenaventura.

En la portada

Particular del crucifijo 
de Margaritone de Arezzo (s. XIII)

Iglesia de san Francisco, Arezzo.

Elaboración gráfica: Irma Irene Salto Solá

ISBN 978-88-7257-092-0

9 7 8 8 8 7 2 5 7 0 9 2 0

€ XX,XX

Carlos Esteban Salto Solá nació en Cór-
doba, Argentina, en 1975. Después de 

finalizar el colegio secundario, ingresa a la 
Orden de Frailes Menores, comenzando a 
formar parte de la provincia Nuestra Seño-
ra de la Asunción de la Sma. Virgen del Río 
de la Plata. Realiza la profesión solemne en 
1999 y es ordenado sacerdote en 2003. En 
ámbito provincial ha prestado diversos ser-
vicios, tales como Responsable de la pasto-
ral vocacional provincial, Maestro de profe-
sos temporales y Secretario provincial. 
En 2010 obtuvo la Licencia en teología con 
especialización en espiritualidad en la Pon-
tificia Universidad Antonianum de Roma, 
consiguiendo el doctorado en 2013, con la 
tesis que ahora se publica. Actualmente for-
ma parte del cuerpo docente de dicho centro 
de estudios.
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J.Eks. Dieudonné Nzapalainga, który 
przewodniczył Eucharystii, w homilii 
zaklinał polityków, strony konfliktu i 
wszystkich wiernych do rozerwania 
rujnującego kraj łańcucha nienawiści 
i zemsty. Nowego biskupa przedsta-
wił, jako człowieka pokoju. W herbie 
biskupa fr. Tadeusza znajduje się sło-
wo “siriri”, pokój.

Członek Kongregacji 
Ds. Ewangelizacji Narodów

W sobotę, 13 września, Ojciec Świę-
ty Franciszek mianował fr. Michaela 
Anthony Perry OFM, ministra gene-
ralnego, członkiem Kongregacji ds. 
Ewangelizacji Narodów. 
Do kompetencji dykasteriom należy 
wszystko, co dotyczy działalności mi-
syjnej. Kongregacja kieruje i koordy-
nuje dzieła Ewangelizacji Narodów.
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Papież Jan XXIII, 
Franciszkanin

11 października po raz pierwszy 
przypadnie liturgiczne święto św. 
Jana XXIII. Przy takiej okazji chcemy 
pogłębić mało znany aspekt życia 
i duchowości Papieża Roncallego, 
czyli jego bycie tercjarzem francisz-
kańskim. Był bardzo bliski duchowo-
ści franciszkańskiej; był także gorli-
wym czcicielem św. Franciszka i bł. 
fr. Tomasza z Olera, którego dzieła 
czytał do ostatnich dni swego życia.

Dyplom studiów wyższych 
i kurs drugiego stopnia

Wyższa Szkoła Studiów Średnio-
wiecznych i Franciszkańskich przy 
Papieskim Uniwersytecie Antonia-
num uruchomi dwie propozycje 
formacyjne dotyczące studiów śre-
dniowiecznych i franciszkańskich: 
dyplom studiów wyższych i kurs dru-
giego stopnia, zorganizowane przez 
Wydział Nauk Humanistycznych Uni-
wersytetu Lumsa w Rzymie. 

[www.antonianum.eu]

Działalność w Roku Akademickim 
2014-2015

W sobotę 25 października 2014 r., 
we Florencji, w klasztorze św. Fran-
ciszka, odbędzie się dzień studiów. 
Tematem będzie: Rok 1517. Podział w 
Kościele i w Zakonie franciszkańskim.  

Beatyfikacja Sługi Bożej 
Giovanniny Franchi

W sobotę 20 września 2014 
roku została ogłoszona błogosła-
wioną, w katedrze w Como, Sługa 
Boża Giovannina Franchi, założy-
cielka Zgromadzenia Sióstr Szpi-
talnych Matki Bożej Bolesnej. Jej 
proces beatyfikacyjny został po-
wierzony przewielebnemu ojcu 
Juanowi Folguera Trepat OFM, 
postulatorowi generalnemu Za-
konu Braci Mniejszych. Został on 
ukończony w późniejszych latach 
przez jego następców.

Giovannina Franchi, urodzi-
ła się w Como 24 czerwca 1807 
roku, w dobrze sytuowanej rodzi-
nie. Odpowiadając na potrzeby 
społeczne swego czasu, aby wyjść 
naprzeciw smutnym warunkom 
życia chorych i potrzebujących w 
swym mieście, zapoczątkowała w 
1853 roku Pobożne Stowarzysze-
nie Sióstr Pielęgniarek Miłosier-
dzia, które następnie zostało za-
twierdzone, jako Zgromadzenie 
Sióstr Pielęgniarek Matki Bożej 
Bolesnej. Jej życie zostało całko-
wicie poświęcone służbie bliźnie-
mu. Zostało ono ukoronowane 
bohaterskim świadectwem daru z 
życia. Zmarła 23 lutego 1872 roku 
na skutek zarażenia się ospą. 

Została uznana za Sługę Bożą 
20 grudnia 2012 roku. 9 grudnia 
2013 roku Kongregacja ds. Świę-
tych wydała dekret o cudzie, uczy-
nionym za jej wstawiennictwem 
przez Boga za wstawiennictwem 
Sługi Bożej, który otworzył drogę 
do dzisiejszej beatyfikacji.

Fr. Azariasz Jacek Hess

18 lipca br. wspólnota p.w. 
Matki Bożej Pośredniczki Łask po-
żegnała fr. Azariasza Jacka Hessa, 
który po 5 latach posługi Zakono-
wi w domu generalnym, powrócił 
pod posłuszeństwo swojego mi-
nistra prowincjalnego.

Fr. Azariasz pracował w naszej 
wspólnocie, jako wicedyrektor 
Protokołu (od 2009 do 2012) oraz 
jako odpowiedzialny za pocztę i 
wysyłkę (od 2009 do 2014). 

W jego Prowincji Niepokala-
nego Poczęcia NMP, powierzono 
mu funkcję gwardiana wspólnoty 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, jed-
nym z najstarszych sanktuariów 
Maryjnych, w którym czci się 
Mękę Chrystusa.

Składamy mu szczere podzię-
kowania za podjętą służbę oraz 
najlepsze życzenia w powierzo-
nej mu nowej i delikatnej posłu-
dze.

Fr. Sergiusz M. Bałdyga OFM, należy do 
polskiej Prowincji Wniebowzięcia NMP. Złożył 
śluby wieczyste w 1993 roku, jest kapłanem 
od 1994 roku. Uzyskał doktorat z pedagogiki 
na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w 
Rzymie. 

Był wykładowcą w seminarium Franciszka-
nów w Katowicach Panewnikach. Organizował 
także kursy formacyjne dla formatorów. Był se-
kretarzem Konferencji Północnosłowiańskiej. 
W 2012 r. koordynował organizację kapituły 

namiotów dla młodych braci “Under Ten” w Meksyku. Obecnie jest wice-
sekretarzem ds. formacji i studiów w Zakonie Braci Mniejszych. 

Kapituła Generalna 2015 – Wicesekretarz
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