
 
STYCZEŃ 2016VOLUME XLIX • EDIZIONE 228

Wiadomości Międzynarodowe OFM
Fraternitas

Do wszystkich Braci w Za-
konie!

W czasie, gdy piszę ten list, 
właśnie rozpoczyna się Rok 
Miłosierdzia, który, jak pisze 
papież Franciszek w swojej 
bulli, jest czasem, w którym 
“jeszcze mocniej jesteśmy 
wzywani, aby utkwić wzrok w 
miłosierdziu, byśmy sami stali 
się skutecznym znakiem dzia-
łania Ojca” (MV, 3).

Czy jesteśmy w stanie 
znieść wzrok tego miłosier-
dzia, podczas gdy tyle zaśle-
pionej przemocy, tyle oznak terroru i śmierci uderza w 
nas, gdy wszystkie te obrazy z naszych oczu przenoszą 
się do naszej wyobraźni, naszych uczuć, naszego umy-
słu? Wszystko to z pewnością nie pomaga nam, by nasze 
spojrzenie mogło dojrzewać do współczucia. Potrzebu-
jemy tchnienia serca, by w nowy sposób móc widzieć i 
rozpoznawać znaki miłosierdzia, które na różne sposoby 
wychodzi nam naprzeciw, właśnie w tym czasie i w ten 
sposób, gdy tak bardzo jest nam ono obce, a zarazem tak 
bardzo upragnione

 [Całość tekstu na stronie: : www.ofm.org]

Drodzy Bracia, 
Z ogromną radością, my Bracia Mniej-

si, w jedności z całym Kościołem, dnia 8 
grudnia 2015 r. w Uroczystość Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny, rozpoczniemy obchody Roku 
Miłosierdzia.

Ten świąteczny dzień przypomina 
nam, że Bóg na grzech i słabość ludzką 
odpowiada czynną miłością i odradza-
jącym miłosierdziem. Wybrał Maryję, 
aby stała się Matką Odkupiciela świata, a 
ona ze swej strony, z pokorą odpowiedzia-

ła na miłość Boga, którego miłosierdzie “z 
pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy 

się boją” (Łk 1, 50).
 Św. Franciszek uczył nas, że miło-

sierdzie jest nade wszystko atrybutem 
Boga, od którego pochodzi wszelkie 
miłosierdzie i które winno również 
charakteryzować wszelką naszą rela-
cję z bliźnim.

[Całość tekstu na stronie: www.ofm.
org]

List Ministra generalnego
na Boże Narodzenie 2015 roku

PRZESŁANIE MINISTRA GENERALNEGO Z OKAZJI 
ROZPOCZĘCIA ROKU MIŁOSIERDZIA

Pragniemy po-
dzielić się z wami 
projektem, którego 
realizacja właśnie 
się rozpoczyna: 
utworzenie w Rzy-
mie nowego Papie-
skiego Uniwersyte-
tu Franciszkańskie-
go.

Podjęty przez 
nas Ministrów generalnych pierwszego Zakonu projekt 
powstaje od dłuższego czasu. Wsłuchując się w głos Du-
cha św., który w tym czasie podziałów i rozdrobnienia 
mówi nam, że jesteśmy wezwani, by jako synowie św. 
Franciszka być dziedzicami jego doświadczenia oraz intu-
icji życia ewangelicznego, by wydobyć naszą tożsamość, 
i być jednością. O ile dzielą nas historia, inna wrażliwość 
oraz różne aspekty charyzmatu, zdajemy sobie sprawę, że 
Zakon, który zrodził się z natchnienia św. Franciszka, jest 
jeden i pomimo różnorodności powołania, którym zosta-
liśmy obdarzeni, nasza jedność winna być wymownym 
znakiem obecności i działania Boga jako Komunii Osób.

Odczytując na nowo przeszłość nie możemy negować, 
że interpretacje i różny wybór dróg mogły prowadzić do 
podziałów, ale też w świetle znaków czasu, które są nam 
dane, jest to historia, która w swojej różnorodności inter-
pretacyjnej może stać się dla nas bogactwem. 

[Całość tekstu na stronie: www.ofm.org]

List Ministrów generalnych o 
projekcie utworzenia Papieskiego 
Uniwersytetu Franciszkańskiego
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INNE WIADOMOŚCI
Murcja – Święto błogosławionego 
Jana Dunsa Szkota
10 listopada 2015 roku Instytut Teo-
logiczny z Murcji obchodził święto 
swojego Patrona, błogosławionego 
Jana Dunsa Szkota. Obchody aka-
demickie uświetniła konferencja Fr. 
Francisco Martínez Fresneda OFM 
(«Miłosierdzie według św. Francisz-
ka z Asyżu») oraz la promocja trzech 
publikacji opracowanych w ostat-
nich miesiącach przez profesorów 
Instytutu.

XXXI Spotkanie Formacji i Stu-
diów COMPI

W dniach 23-26 listopada 2015 roku 
w Asyżu w Casa Leonori odbyło się 
XXXI Spotkanie Formacji i Studiów 
COMPI (Konferencji Prowincjałów 
Włoskich), pod hasłem: «Evange-
lium observare. Życie ewangeliczne: 
zwyczajne miejsce formacji i ewan-
gelizacji».
  Spotkanie zainaugurował Minister 
generalny Fr. Michael Perry, który w 
Porcjunkuli przewodniczył liturgii 
na rozpoczęcie, a następnie spo-
tkał się z obecnymi formatorami. Fr. 
Salvatore Ferro, sekretarz konferen-
cji ds. Formacji i Studiów, przedsta-
wił temat spotkania oraz w skrócie 
omówił działalność za okres 2014-
2015.

Spotkanie Braci z domów gene-
ralnych: “Iść razem”

Dnia 28 listopada 2015 roku przed 
południem w “Seraphicum” w Rzy-
mie po raz pierwszy spotkali się 

podtrzymanie nadziei....” 
(Całość tekstu na stronie: www.ofm.
org)

Międzynarodowy Projekt Misyjny 
w Belgii
Program jest skierowany do Rodziny 
Franciszkańskiej, w szczególności 
do:

• Tych, którzy czują powołanie mi-
syjne, by żyć w innej kulturze. 

• Tych, którzy wracają z pracy mi-
syjnej i potrzebują ocenić swoje 
doświadczenie.

• Tych, którzy zajmują się animacją 
misyjną w swoich regionach czy 
jednostkach zakonnych.

• Tych, którzy są zainteresowani 
misjami. 

(Dokładne informacje znajdują się 
na stronie: www.ofm.org)

Pierwszy Narodowy Kongres Wy-
chowawców Franciszkańskich 
oraz V Iberoamerykańskie Spo-
tkanie Ośrodków Wyższych Stu-
diów Franciszkańskich

Od 30 listopada do 3 grudnia w Cu-
ritiba (Paranà, Brazylia) odbyło się 
spotkanie, które zgromadziło braci, 
siostry zakonne oraz świeckich Ro-
dziny Franciszkańskiej zajmujących 
się edukacją. W jednym spotkaniu 
wzięły udział dwie różne grupy. Z 
jednej strony spotkali się po raz 
pierwszy nauczyciele i reprezentan-
ci brazylijskich szkół ze wszystkich 
poziomów nauczania prowadzo-
nych przez Rodzinę Franciszkańską. 
Z drugiej strony po raz piąty zgro-
madzili się przedstawiciele licznych 
Uniwersytetów oraz Ośrodków Stu-
diów na poziomie uniwersyteckim z 
całej Ameryki, prowadzonych przez 
franciszkanów lub o inspiracji fran-
ciszkańskiej. 

franciszkanie z domów podległych 
poszczególnym Ministrom general-
nym.
  Spotkanie było możliwe dzięki Li-
stowi Ministrów generalnych Pierw-
szego Zakonu i TOR oraz inicjatywie 
Braci z Asyżu, które można streścić 
mottem tego spotkania: “iść razem”. 

Nowa aplikacja FRIAR
F r a n c i s z k a -
nie ze Stanów 
Z j e d n o c z o -
nych z rado-
ścią informują 
o otwarciu 
pierwszej apli-
kacji na smart-
fony, która 

przy użyciu najnowszych technolo-
gii komunikacji tworzy jedną wspól-
ną przestrzeń do modlitwy.
  Nowa aplikacja jest dostępna w Ap-
ple App, w iPhonie, jak i w Google 
Play, oraz w Androidzie na smart-
fonie. Można ją otworzyć w wyszu-
kiwarce wpisując “aplikacja friar”. 
Sama instalacja aplikacji jak też i 
przyłączenie się do próśb o modli-
twę są bezpłatne. Jedynie za drobną 
opłatą można zapalić świeczkę. 

Przesłanie Ministra Generalnego 
na Światowy Dzień Walki z AIDS 
2015
“...Korzystam z okazji, by zwrócić się 
do Was z okazji przypadającego na 
dzień 1 grudnia Światowego Dnia 
Walki z AIDS. Celem tego dnia jest 
pamięć i modlitwa w intencji wszyst-
kich braci i sióstr zakażonych HIV, w 
intencji chorych na AIDS oraz w in-
tencji wszystkich, którzy zmarli w 
tym roku. Naszą modlitwą obejmu-
jemy również rodziny, służbę zdro-
wia, stowarzyszenia zakonne, fran-
ciszkanów i wszystkich, którzy opie-
kują się i troszczą o osoby zarażone 
HIV oraz chore na AIDS. Ta nasza 
modlitwa obrazuje także zobowią-
zanie, które dzisiaj chcemy odnowić, 
by uczynić wszystko w celu podjęcia 
wysiłku, aby położyć kres nie tylko 
nowym przypadkom zarażenia, lecz 
także wszelkiej formie dyskrymina-
cji, a ponadto, by stworzyć miejsca 
pobytu, gdzie osoby zarażone będą 
mogły liczyć na wsparcie, otuchę i 
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FRANCISZKANIE IRLANDSCY, The Simplest Prayer: A Book of Love and Faith (Najprostsza 
modlitwa: Książka Miłości i Wiary), Hachette Books Ireland, Dublin 2014, s. 208.
Książka miłości i wiary chce pomóc temu, kto pragnie modlić się, lecz nie wie jak zacząć i co 
mówić. Publikacja została przygotowana w związku z Rokiem Świętym Imienia Jezus, obcho-
dzonym przez Rodzinę Franciszkańską w Irlandii. Najprostsza modlitwa pragnie przez zaufa-
nie i inne sposoby wejść w kontakt, niejako “dotknąć” Jezusa bez względu na to jak słaba jest 
wiara. Książka została ozdobiona wspaniałą szatą graficzną przez klaryski z Galway. 
Jest dostępna na amazon.com zarówno jako druk jak i w wydaniu bardziej ekonomicznym. 
Środki uzyskane ze sprzedaży Najprostszej modlitwy zostaną przeznaczone na rzecz francisz-
kańskich misji prowincji irlandzkiej w Zimbabwe.

PAOLO MARTINELLI - PIETRO MESSA, Francesco e la misericordia (Franciszek i miłosier-
dzie), EDB, Bologna 2015, s. 80.
Publikacja wydana z okazji Roku Świętego przystępna dla każdego, a zarazem z naukowym 
wykorzystaniem źródeł, by poznać, w jaki sposób miłosierdzie rozumiał Święty z Asyżu.
    Książka wychodząc od pism św. Franciszka poprzez hagiografie zgłębia znaczenie wyraże-
nia «okazać miłosierdzie» oraz bada jego źródła w Ewangeliach i w pismach Ojców Kościoła, 
które znane były św. Franciszkowi z liturgii a przede wszystkim modlitwy brewiarzowej. 
To właśnie miłosierdzie – a nie na przykład ubóstwo czy bycie mniejszym – jest aspektem, 
który Franciszek przed śmiercią (por. Testament), określił jako kluczowe dla jego życia i godne 
kontynuowania.

ECHEVERRY HINCAPIÉ JOAQUÍN ARTURO, Camino hacia una pedagogía franciscana 
(Droga do pedagogii franciszkańskiej), Universidad de San Buenaventura, Medellín 
2015, s. 63. 
Wychodząc od franciszkańskiego charyzmatu, autor na kilku stronach omawia pedagogię, 
starając się stworzyć edukacyjną społeczność, która będzie mogła nie tylko przyczynić się do 
społecznej odnowy, lecz przede wszystkim ukazać wartości ewangeliczne. 

MATABARO CHUBAKA PIERRE OFM et BUNYAKIRI MUKENGERE CRISPIN, Abbé, Mo-
nothéisme africain. Chance d’un dialogue œcuménique et interreligieux (Afrykański mo-
noteizm. Szansa na dialog ekumeniczny i międzyreligijny), L’Harmattan, Paris, 2015, s. 
306.
Omawiając afrykański monoteizm, który jest inny niż monoteizm hebrajski, chrześcijański 
czy islamski, autorzy uznają duchowe doświadczenie św. Franciszka z Asyżu, w co do tole-
rancji i dialogu, jako odległą antycypację Soboru Watykańskiego II. Nowy Franciszek objawił 
się w osobie papieża Franciszka, który w obecności przywódców Kościołów i innych religii, 
otwarcie potępił mit Chama oraz współczesne formy niewolnictwa.

JACQUES DALARUN, La nueva vida de Francisco de Asís (Nowa biografia Franciszka z Asy-
żu), Ediciones Franciscanas Arantzazu, Oñati 2015, s. 156.
Tłumaczenie na j. hiszpański niedawno odkrytej przez francuskiego mediewistę “Legendy 
umbryjskiej”, biografii Franciszka z Asyżu napisanej przez Tomasza z Celano. Odkrycie tego 
dzieła z pewnością przyczyni się do nowych poszukiwań, studiów oraz publikacji.

FRANCISZKAŃSKIE NOWOŚCI YDAWNICZE

Monothéisme africain. 
Chance d’un dialogue 
œcuménique et interreligieux

NOWY WIZYTATOR GENERALNY

FR. ENZO MAGGIONI 
Z PROWINCJI 
ŚW. KAROLA BOROMEUSZA MEDIOLAN
DLA PROWINCJI 
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA WŁOCHY

NOWY KUSTOSZ

FR. GERARDO VARGAS CRUZ
DLA KUSTODI KARAIBSKIEJ 
“SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA”
ZALEŻNEJ OD PROWINCJI ARANTZAZU 
HISZPANIA
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Bracia z Kurii generalnej na Mszy św. inaugurującej Rok 
Miłosierdzia

Dnia 8 grudnia 2015 roku, w uroczystość Niepokalanego Po-
częcia NMP, Bracia z Kurii generalnej, na czele z Fr. Michael 
A. Perry, Ministrem generalnym, Fr. Julio Bunader, Wikariu-
szem generalnym, oraz kilkoma Definitorami, dołączyli do 
licznych kapłanów otaczających papieża Franciszka podczas 
sprawowania Eucharystii –, na którą zostaliśmy zaproszeni 
jako świadkowie miłosierdzia –, a która poprzedziła otwar-
cie Drzwi Świętych, rozpoczynając nadzwyczajny Jubileusz 
Miłosierdzia.

AGENDA 
MINISTRA GENERALNEGO
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DWAJ FRANCISZKAŃSCY PIEŚNIARZE
Nowa płyta CD Fr. Leonardo

Album Fr. Leonardo Civitavecchia 
ukazuje się w ważnym dla niego mo-
mencie: 25 lecia jego wstąpienia do 
Zakonu, w Roku Życia Konsekrowane-
go oraz Jubileuszu Miłosierdzia.

Nowa płyta nosi tytuł «È Te che cer-
co Signore» (To właśnie Ciebie szukam 
Panie) oraz ukazuje się, by opiewać w 
tym specjalnym Roku Jubileuszowym 
Miłość i miłosierdzie Pańskie.

W nowym albumie znajdziemy dwie nowe piosenki w j. 
angielskim oraz utwory: Roberto Bignoli, Giuseppe Cionfoli, 
Daniele D’Aco i Fr. Lorenzo Ricciardelli.

 Franciszkańskie piosenki Fr. Łukasza Buksy

 “Obudźcie świat”. Z takim apelem 
zwrócił się papież Franciszek do osób 
konsekrowanych w 2014 roku. Sło-
wa te stały się mottem apostolatu Fr. 
Łukasza Buksy, który prowadzi wśród 
młodzieży akcję ewangelizacyjną pod 
hasłem: “Obudź się! Możesz więcej!”. 
Towarzyszy jej skierowana do młodych 
płyta “Możesz więcej”, zawierająca 11 
utworów, mówiących o problemach 
uzależnienia od narkomanii, pornografii, gier komputero-
wych oraz internetu. 

Pod koniec listopada 2015 roku ukończył nagrywanie 
swojego piątego albumu “Miłosierny”, zawierającego pio-
senki opiewające niezmierzone miłosierdzie Boże. Płyta po-
wstała z okazji przypadającej 110 rocznicy urodzin św. Fau-
styny Kowalskiej oraz Roku Miłosierdzia.

Piosenka “Pokój i Dobro”, z poprzedniej płyty odniosła 
znaczący sukces w telewizji i radiu oraz promuje duszpa-
sterstwo powołaniowe, które prowadzi Fr. Łukasz.  

Dokładne informacje na stronie: www.lukaszbuksa.pl
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Wszystkim Przyjaciołom 
Fraternitas:
Najlepsze Życzenia 
Błogosławionego 
Nowego Rok 2016


