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Wiadomości Międzynarodowe OFM
Fraternitas

W dniach 8 - 22 września br.  odbył 
się w Asyżu Międzynarodowy Kon-
gres zorganizowany przez General-
ny Sekretariat Formacji i Studiów na 
temat: “Towarzyszenie franciszkań-
skie. Wymiar formacyjny”, w którym 
uczestniczyło blisko 100 Braci, Pro-
wincjalnych Sekretarzy ds. Formacji i 
Studiów z całego świata.

Mszy św. na rozpoczęcie Kongresu, 
z udziałem Definitorium Generalnego, 
przewodniczył w Porcjunkuli O. Gen-
rał, Fr. Michael A. Perry OFM. Minister 
Generalny rozpoczął również obrady 
Kongresu mówiąc o „Towarzyszeniu w 
powołaniu”, a Fr. Vidal Rodriguez, Ge-
neralny Sekretarz Formacji i Studiów 
przedstawił relację na temat: “Od Kon-
gresów Kontynentalnych do Kongre-
su Międzynarodowego: aktualność 
tematu, przedmiot i metodologia”.

Prace Kongresu miały swą część 
teoretyczną, a także prace w małych 
grupach oraz prezentację wniosków 
i dyskusję w obecności wszystkich 

MIĘdzYNAROdOWY “SGFS” 
POŚWIĘCONY TOWARzYSzENIU

uczestników. Celem Kongresu było 
zastanowić się – rozpoczynając od 
Ratio Formationis Franciscanae – nad 
formacją ciągłą i formacją formatorów 
w ujęciu franciszkańskim, podejmując 
temat w kontekście: biblijnym (Fr. L. 
Orlandi OFM ); antropologicznym (Fr. 
JB Freyer OFM ); franciszkańskim ( Fr. 
F. Uribe ); konsekrowanym (Fr. P. Mar-
tinelli , OFM Cap.);  zakonnym (S.E.R . 
Mons. José Rodríguez Carballo OFM, 
Sekretarz Kongregacji Instytutów Ży-
cia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 
Życia Apostolskiego); pedagogicz-
nym (Fr. A. Schmucki OFM); teologicz-

nym i sakramentalnym (Fr. V. Battaglia 
OFM ); psychologicznym (P. D. Fleitas 
OFM ); syntezy formatywnej ( P. A Cen-
cini FCC ) i instytucjonalnej (P. M. Perry 
OFM, Minister Generalny ) .

Każdy dzień rozpoczynał się medy-
tacją przygotowaną przez reprezen-
tantów poszczególnych Konferencji 
Zakonu nad ewangelicznym tekstem 
mówiącym o Uczniach idących do 
Emaus, który był ikoną biblijną Kon-
gresu. Jedna z komisji podjęła zada-
nie opracowania tekstu końcowego, 

Papież Franciszek w Brazylii z okazji Światowych dni Młodzieży
Odwiedziny w Szpitalu Św. Franciszka

Papież Franciszek: Bóg chciał, 
abym swoje kroki, tuż po nawied-
zeniu Sanktuarium Matki Bożej w 
Aparecida, skierował do tego szc-
zególnego sanktuarium ludzkie-
go cierpienia, którym jest Szpital 
Św. Franciszka z Asyżu. Znana jest 
wszystkim historia nawrócenia 
Waszego Patrona: młody Francis-
zek porzuca bogactwo i wygodę, 
aby stać się ubogim; rozumie, że 
to nie rzeczy, nie “mieć”, ani też 
światowi idole są prawdziwym 
bogactwem i źródłem radości, 
lecz naśladowanie Chrystusa i 

służba drugiemu człowiekowi; 
lecz chyba mniej znane to, w 
której chwili jego pragnienie stało 
się rzeczywistością, a mianowicie 
kiedy objął człowieka chorego 
na trąd. Ten cierpiący brat stał się 
«pośrednikiem światła [...] dla Św. 
Franciszka z Asyżu» (Lumen fidei 
57), bo w każdym bracie i siostrze, 
znajdujących się w trudnościach 
obejmujemy cierpiące ciało Chry-
stusa. Dziś, w tym miejscu walki 
z uzależnieniem, pragnę objąć 
każdą i każdego z Was, którzy je-
steście ciałem Chrystusa, prosząc, 

aby Bóg napełnił sensem i moc-
ną nadzieją zarówno Waszą, jak i 
moją drogę.

a pagina 2  ➤
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Fundacja Bizantyńska na Ukrainie
Bracia należący do Franciszkańskiej Fundacji w rycie greko-katolickim na Ukra-
inie zebrali się po raz ósmy na Kapitule Namiotów, która odbyła się w dniach 
19-21.08.2013 r. W Kapitule wziął udział również Prowincjał i Wikariusz Prowin-
cji Wniebowzięcia NMP w Polsce. Spotkanie zaszczycił także Biskup obrządku 
greko-katolickiego J.E. Mons. Nil Luszczak. Tematem przewodnim spotkania 
była wiara w ujęciu franciszkańskim w łączności z jej praktycznym wymiarem. 

Spotkanie braterskie dało 
wszystkim uczestnikom 
możliwość zastanowie-
nia się nad tym, w jakim 
stanie znajduje się nasza 
wiara we Wspólnocie i wia-
ra każdego z Braci.  Bracia 
uczestniczący w Kapitule, 
przekazują wszystkim, któ-
rzy będą czytać ten tekst 
serdeczne braterskie po-
zdrowienia!

Spotkanie Ojca Świętego Franciszka ze spowiednikami Bazyliki Św. Jana 
na Lateranie
Na początku, słowo powitania skierował do Papieża Kardynał Wikariusz Agosti-
no Vallini, podkreślając, że dzieje się ono na wyraźne życzenie nowo wybrane-
go Biskupa Rzymu. Podczas spotkania Diecezja Rzymska podarowała swemu 
Biskupowi ikonę przedstawiającą Św. Franciszka podtrzymującego mury Ko-
ścioła, której autorem jest jeden z proboszczów Ks. Massimo Tellan. Na zakoń-
czenie, przed powrotem do Watykanu po ponad dwugodzinnym spotkaniu, 

Ojciec Święty spotkał się 
ze Wspólnotą Braci Mniej-
szych, którzy posługują 
w konfesjonałach Bazyliki 
Św. Jana na Lateranie, bę-
dącej Katedrą Biskupa Rzy-
mu i zachęcił ich, aby byli 
miłosiernymi szafarzami 
Sakramentu Pojednania. 

INNE WIADOMOŚCI

Nowi Prowincjałowie
FR. BRUNO BARTOLINI został 
wybrany Ministrem Prow. Prowincji 
Chrystusa Króla we Włoszech.  

FR. kAMAL LABIB został wybrany 
Ministrem Prow. Prowincji Świętej 
Rodziny w Egipcie. 

FR. ALFONSO POLIMENA został 
wybrany Ministrem Prow. Prowincji 
Wniebowzięcia NMP we Włoszech.

FR. ROB HOOGENBOOM  został 
wybrany Ministrem Prow. Prowincji 
Świętych Męczenników z Gorkum w 
Holandii.   

FR. VÍTOR J. MELÍCIAS L. został 
wybrany Ministrem Prow. Prowincji 
Świętych Męczenników z Maroka w 
Portugalii.

Kalendarz
Ministra Generalnego
Październik 2013
1-4: Asyż
6-8: Istambuł - Turcja.
9: Asyż - spotkanie z Unią Mi-
nistrów Prowincjalnych Prowincji 
włoskich (COMPI).
10-20: Wizyta w Prowincjach 
należących do Konferencji (CON-
FRES) w Hiszpanii i Portugalii.
21: Rzym Spotkanie z przed-
stawicielami Unii Prowincjałów Eu-
ropy (UFME)
31: Braterskie odwiedziny we 
Wspólnocie w Palestrinie.

Nowi Wizytatorzy Generalni

Fr. Piet Bots, 
z Prowincji Świętych Męczenników 
z Gorkum w Holandii został miano-
wany Wizytatorem Generalnym dla 
Kustodii Św. Franciszka w Indonezji.

który będzie streszczeniem wystą-
pień relatorów, wniosków pracy w 
grupach, jak również wystąpień Braci 
w auli. 

Tekst ten, wraz z przedstawieniem 
ekspertów stanie się punktem wyj-
ścia w opracowaniu przez Sekretariat 
Generalny Formacji i Studiów przed 
przyszłą Kapitułą Generalną “wytycz-
nych” dotyczących formacji francisz-
kańskiej i towarzyszenia, jako kon-
kretnej pomocy dla formatorów. 

W sobotę 14.09. uczestnicy Kon-
gresu udali się z pielgrzymka na Al-
wernię, gdzie wysłuchali wystąpienia 
Mons. José Rodríguez Carballo OFM, 
Sekretarza Kongregacji ds. Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzy-

wodnictwem O. Generała, zawierzyli 
prace kongresowe i ich wprowadze-
nie w życie. Materiał dotyczący Kon-
gresu: lista uczestników, teksty wystą-
pień, teksty celebracji liturgicznych i 
galeria zdjęć są dostępne na stronie:  
www.ofm.org/SGFS2013

SGFS2013
da pagina 1

szeń Życia 
Apostolskie-
go na temat: 
“ To w a r z y -
szenie - sztu-
ka, technika 
i powołanie”. Mszy Św. przewodniczył 
J.E. Kard. João Braz de Aviz, Prefekt 
Kongregacji ds. Instytutów Życia Kon-
sekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego. 

Na zakończenie Kongresu z jego 
uczestnikami spotkali się Definitorzy 
Generalni. Mieli okazję porozmawiać 
z Braćmi tych rejonów świata, za które 
są odpowiedzialni. Na ostatniej sesji 
Kongresu Bracia zaaprobowali tekst 
końcowy, a w Eucharystii pod prze-
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Pielgrzymka Franciszkańska 2013

Orędzie O. Generała na rzecz pokoju

1 sierpnia br. Minister Generalny, 
Fr. Michael A. Perry OFM, uroczystą 
celebracją Eucharystii, którą przy 
udziale rzesz Pielgrzymów konce-
lebrowało wielu Współbraci i Ka-
płanów świeckich, zainaugurował 
obchody święta ku czci Matki Bożej 

Anielskiej w Asyżu.
Następnego dnia - 2 sierp-
nia, po Mszy św. w klaszto-
rze Sióstr Klarysek i Kon-
celebrze w Bazylice Matki 
Bożej Anielskiej, spotkał 
się w młodzieżą, przybyłą 
w dorocznej pielgrzymce 

do Asyżu. Tematem towarzyszącym 
pielgrzymowaniu i pielgrzymko-
wym spotkaniom były słowa: “Kto 
wierzy – wyrusza w drogę”.

Orędzie Ministra Generalnego
Fr. Michaela A. Perry OFM

Niech “wołanie o pokój” wzniesie się z 
popiołów tych, którzy ponieśli śmierć 
i z serc tych, którzy wciąż cierpią na 
skutek zbrojnych konfliktów w Syrii, 
na Bliskim Wschodzie i w innych czę-
ściach świata. Nie możemy stać spo-
kojnie z założonymi rękami i patrzyć 
na naszych braci i siostry, którzy cier-
pią, jakby ich niedola nic nas nie ob-
chodziła, zarówno, jako Chrześcijan, 
jak i Braci Mniejszych. 
Dlatego też solidaryzuję się z ape-
lem Ojca Świętego Franciszka, który 

skierował do każdego z Wie-
rzących, wzywając do postu 
i modlitwy w sobotę 7 wrze-
śnia br. Ponadto proszę Was, 
Bracia, abyście zarówno in-
dywidualnie, jak i we Wspól-
notach, aby w przyszłości 
powracać do tego doświadczenia 
modlitwy i postu w intencji pokoju, 
aby owo “wołanie o pokój” mogło 
się wznieść ze wszystkich Wspólnot 
naszego Zakonu Franciszkańskiego, 
stając się jednocześnie pozytywną 
siłą na rzecz sprawiedliwości, prawdy i 
uzdrowienia wszystkich narodów.
My, Bracia Mniejsi, pragniemy złączyć 

nasze zaangażowanie na rzecz trwałe-
go pokoju z zaangażowaniem całego 
Kościoła Katolickiego i Rodziny Fran-
ciszkańskiej, a także z zaangażowa-
niem innych Kościołów Chrześcijań-
skich i tych wszystkich, którzy podjęli 
tę drogę duchowego poszukiwania i 
wszystkich ludzi dobrej woli na całym 
świecie.

Bruksela – kurs dla Misjonarzy

01.09. br. rozpoczął się w Brukseli kurs 
prowadzony w języku angielskim dla 
nowych Braci Misjonarzy. Wspólno-
ta MB Pani Narodów gości 12 Braci 
(Kapucynów, Konwentualnych i Braci 

Mniejszych), którzy przy-
gotowują się do wyjazdu 
na misje m.in. w Sudanie, 
Ziemi Świętej i w Indiach.
Na początku trzymiesięcz-
nego kursu odbyło się spo-
tkanie jego uczestników z 
Generalnymi Sekretarzami 
ds. Misji Fr. Jarkiem Wy-

soczańskim OFM Conv. i Fr. Massimo 
Tedoldim OFM, którzy przedstawili 
na czym polega dziś misyjny duch w 
świetle wytycznych, przyjętych przez 

Rodzinę Franciszkańską. Podczas kur-
su zostanie podjętych wiele tematów, 
m.in.: historia franciszkańskich metod 
misyjnych, dialog międzyreligijny, 
misjologia franciszkańska, Sprawie-
dliwość, Pokój i Ochrona Stworzenia, 
sekularyzm w Europie, misje w Azji, 
kultury i religie w Afryce, ekonomia 
braterska na misjach, rola lidera na 
misji. Czas formacji zakończy się wrę-
czeniem mandatów misyjnych po-
twierdzonych przez Ministrów Gene-
ralnych. 
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List O. Generała z okazji uroczystości Św. Franciszka

Z okazji dorocznej uroczystości Św. Ojca 
naszego Franciszka pragniemy podzielić się z 
Wami naszą refleksją i życzyć Wam wszelkie-
go dobra, którego źródłem jest Bóg, nasze 
najwyższe Dobro.  

Przeżywamy czas zmian, w świetle których 
często oceniamy naszą epokę, Kościół czy też 
nasz Zakon. 

W tym szczególnym czasie, jakim są obcho-
dy Roku Wiary, w powiązaniu z 50. rocznicą 
otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II, cała 
Wspólnota Kościoła zaproszona jest do tego, 

aby odnowiła się poprzez Nową Ewangelizację, dając świadectwo życia 
ludzi wierzących. Jak pisze Ojciec Święty Franciszek w swej pierwszej 
encyklice Lumen Fidei - Światło wiary, musimy zdać sobie sprawę jak 
bardzo «pilne staje się odzyskanie światła, które jest właściwą cechą 
wiary, bo kiedy gaśnie jej płomień, wszystkie inne światła tracą w końcu 
swój blask. Światło wiary ma bowiem szczególny charakter, ponieważ 
jest zdolne oświetlić całe życie człowieka» (LF 4).

Pragniemy więc, za przykładem Św. Franciszka strzec zapalonego 
światła wiary, aby stanowiło fundament naszego życia, pasję w po-
djętej misji i drogowskaz, który «otwiera nam drogę i towarzyszy nam 
na przestrzeni dziejów» (LF 8).

WIADOMOŚCI W SKRóCIE
RzYM – SYMPOzJUM POŚWIĘCO-
NE PRzEMOCY
Stowarzyszenie Eleutheriat organi-
zuje 1° Sympozjum zatytułowane: 
«Znieważone “ja“. Kiedy emocje sta-
ją się przemocą», które odbędzie się 
w dniach 29-30.11. br. w auli Hotelu 
Kongresowego w dzielnicy Eur w Rzy-
mie. Sympozjum pragnie pogłębić 
studium nad zachowaniami nace-
chowanymi przemocą wobec kobiet 
i nieletnich, zarówno na płaszczyźnie 
fizycznej, jak i psychologicznej w kon-
tekście rodzinnym i bardziej obszer-
nym – społecznym. Więcej informacji 
na stronie: www.elutheriat.org

PAPIEŻ FRANCISzEk W PIEL-
GRzYMCE dO ASYŻU
Z pewnością będzie to historyczny 
dzień w historii Kościoła. Oficjalnie zo-
stała bowiem ogłoszona wiadomość, 
że 4 października br. Papież Franciszek 
uda się z pielgrzymką do Asyżu. Wła-
śnie tam Ojciec Świety pragnie wyja-
śnić «w jaki sposób Kościół powinien 
się ogołocić, aby powrócić do swych 
początków». Będzie to dzień poświę-
cony ludziom ubogim i młodym oraz 
temu, aby na nowo odnaleźć konkret-
ne oblicze «Miłości». «Ta Pielgrzymka 
będzie szczególnym wydarzeniem dla 
Papieża, który zechciał przyjąć imię 
Fraanciszek ».

Fraternitas 
notiziario internazionale OFM

editore: Fr. Joseph Magro OFM

eMail: comgen@ofm.org
tel: +39 0668491 339

http://www.ofm.org/fraternitas

www.fb.com/ofm.org
www.twitter.com/ofmdotorg

Fr. Francisco Arellano w kon-
gregacji ds. Instytutów Życia 

konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apo-

stolskiego

Nasz Współbrat, Fr. Francisco 
Javier Arellano Suárez OFM na 
wniosek Prefekta Kongregacji ds. 
Instytutów Życia Konsekrowa-
nego i Stowarzyszeń Życia Apo-
stolskiego Kard. João Braz de 
Aviza, otrzymał pozwolenie i 
obediencję Ministra Generalnego 
do pracy tejże Kongregacji.  Od 
września tego roku Fr. Francisco 
Javier będzie sekretarzem Mons. 
José Rodríguez Carballo OFM, 
który jest Sekretarzem tej Dyka-
sterii Watykańskiej. 
Fr. Francisco Javier jest członk-
iem Betyckiej Prowincji Franci-
szkańskiej w Hiszpanii i przez 
ostatnie 7 lat (2006-2013) pełnił 
posługę w Kurii Generalnej Zako-
nu, jako sekretarz osobisty Mini-
stra Generalnego.
Dziękując O. Franciszkowi za jego 
służbę Zakonowi, życzymy mu 
wszelkiego dobra i pomocy od 
Pana w pracy dla Stolicy Świętej. 

Franciszkańskie Nowości Wydawnicze

GIUSEPPE BUFFON, (Historia zakonu Franci-
szkańskiego. Problemy i perspektywy metodolo-
giczne) Storia dell’Ordine Francescano. Problemi 
e prospettive di metodo. Edizioni di Storia e Lette-
ratura, Roma 2013, pp. 464.

Jak napisać historię Zakonu Franciszkańskiego? Stu-
dium i badania naukowe Fr. G. Buffona, Profesora Pa-
pieskiego Uniwersytetu Antonianum, zaproponowa-
ne w niniejszej pozycji stanowią konkretną pomoc w 
odnalezieniu odpowiedzi na postawione powyższej 
pytanie. 
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