
 fr

Międzynarodowe Wiadomości OFM

GRUDZIEŃ 2016VOLUME XLIX • EDIZIONE 239

Fraternitas
(©

 FranciscanM
ission Service)

UBODZY I MNIEJSI: 
GDZIE JESTEŚMY?

26 maja papież 
Franciszek przyjął nas 
na audiencji i zwrócił 
się do nas z apelem, 
abyśmy żyli wierni 
naszemu powołaniu 
braci i mniejszych, 
przypominając nam, że 
życie w umniejszeniu 
wzywa do bycia i 
czucia się małymi przed 
Bogiem, całkowicie 
powierzając się Jego 
n i e s k o ń c z o n e m u 
miłosierdziu. Powiedział 
nam również, że bycie 
mniejszymi oznacza 

przekraczanie struktur, – które są także potrzebne, 
jeśli są mądrze wykorzystywane – , to przekraczanie 
nawyków i tego, co daje poczucie bezpieczeństwa, 
aby dać świadectwo autentycznej bliskości z 
ubogimi, potrzebującymi, ludźmi z marginesu, 
przyjmując wiarygodną postawę dzielenia się i 
służby. Na końcu tego spotkania Ojciec Święty 
przypomniał nam...

…Macie autorytet u ludu Bożego, poprzez 
wasze życie w umniejszeniu, braterstwo, 
łagodność, pokorę, ubóstwo. Bardzo was proszę, 
abyście zachowali ten autorytet! Nie utraćcie go! 
Ludzie was lubią, kochają was! Niech w waszej 
drodze będzie dla was szacunek tych dobrych 
ludzi, jak również życzliwość i docenianie waszej 
posługi przez pasterzy Kościoła…. 

Dokument Kapituły Generalnej 2015, w 
punktach nr 22-23, cytuje ostatnie zdanie z historii 
Bartymeusza: «I natychmiast przejrzał i szedł za 
Nim drogą» i stwierdza, że także my zostaliśmy 
powołani, by «podążać śladami Jezusa w wyzuciu 
nas samych, w pokornej miłości, coraz bardziej 
zmierzając ku peryferiom, do Galilei pogan, stając 
się coraz bardziej bliskimi ubogim oraz tym, o 
których nikt się nie troszczy»; a w końcu pada 
bardzo ciekawe stwierdzenie: «Na tych peryferiach 
jest już obecny i żywy Zmartwychwstały Pan!»

Z tego powodu niniejsze subsydium pragnie 
zaproponować podstawowe wytyczne, które mają 
na celu ułatwić ocenę naszego życia w ubóstwie i 
umniejszeniu na wszystkich jego poziomach.

To narzędzie oceny może być pomocne dla 
poszczególnych braci indywidualnie, jak również 
dla kapituły lokalnej, komisji lub definitorium, oraz 
dla wszystkich braci prowincji / kustodii.

Pełny tekst na stronie: 
http://www.ofm.org/ofm/?p=%2011652&lang=en

SPOTKANIE WIZYTATORÓW 
GENERALNYCH W RZYMIE

W dniach od 14 do 18 listopada 2016 roku, w Kurii Generalnej 
odbyło się spotkanie wizytatorów generalnych z ministrem 
i definitorium generalnym. Celem było przygotowanie do 
wypełnienia powierzonego im urzędu, zgodnie z wytycznymi 
Zakonu.

Wizytacja  kanoniczna odbywa się zgodnie z normami 
Kodeksu Prawa Kanonicznego, naszych Konstytucji  i Statutów 
Generalnych, Statutów specjalnych dla przeprowadzania 
wizytacji generalnej oraz przewodniczenia Kapitule 
Prowincjalnej, oraz innymi dokumentami Kościoła. Wizytację 
przeprowadza minister generalny osobiście lub przez delegatów 
(SpVc/07, art. 1). Podczas wizytacji kanonicznej, wizytator 
«reprezentuje  ministra i działa w jego imieniu» (SpVc/07, art. 
8 §1). I chociaż posiada on szczególne uprawnienia, wizytacja 
kanoniczna powinna być niewątpliwie pełniona w duchu, o 
którym mówi św. Franciszek odnosząc się odwiedzin braci.

RIP - FR. ANZELM MOONS OFM

13 listopada 2016 roku w Warmond, w Holandii, w wieku 
92 lat, zmarł Fr. Anzelm Moons OFM, należący do Prowincji 
Świętych Męczenników z Gorkum. Urodził się jako Wilhelm 
Andreas Moons, jako profes w Zakonie przeżył 74 lata, a jako 
kapłan 67 lat, w czasie których był misjonarzem w Pakistanie, 
gdzie pełnił posługę ministra prowincjalnego, oraz pierwszego 
rektora seminarium “Chrystusa Króla”. W 1979 roku, Fr. Anzelm 
został wybrany definitorem generalnym dla Azji. W 1985 roku, 
Fr. Anzelm założył w Silver Spring, Washington, DC (USA), 
Franciscan Mission Service, skąd wycofał się w 1995 roku, a 
następnie wrócił do Holandii.

WskazóWki do oceny naszego życia 
W ubóstWie i umniejszeniu

http://www.ofm.org/ofm/?p=%2011652&lang=en
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INNE WIADOMOŚCI

Prosimy o przesyłanie wiadomości 
franciszkańskich na adres: 

fraternitas@ofm.org

Ukraina – Braterska wizyta 
w Fundacji Bizantyjskiej 
“Wszystkich Świętych Zakonu 
Serafickiego” w obrządku 
wschodnim

W dniach 14-16 października 
2016 roku minister generalny 
Zakonu Braci Mniejszych, Fr. Michael 
A. Perry OFM, wraz z definitorem 
generalnym, Fr. Ivanem Sesarem 
OFM, złożyli braterską wizytę w 
Fundacji Bizantyjskiej “Wszystkich 
Świętych Zakonu Serafickiego” w 
obrządku wschodnim na Ukrainie; 
Fundacja liczy około 20 braci.

Wietnam – Trzecie spotkanie 
młodych braci 

W dniach od 18 do 28 
października 2016 roku w Prowincji 
św. Franciszka w Wietnamie miało 
miejsce spotkanie młodych braci 
z Azji. Tematem było hasło: «Iść na 
peryferie z radością Ewangelii». 
W zebraniu uczestniczyło 47 
delegatów z 14 Jednostek z Azji, 
Australii i Oceanii. Wydarzenie 
uświetniła obecność ministra 
generalnego, Fr. Michaela Perry’ego.  

Dziesięciodniowy zjazd miał na 
celu odpowiedzieć na wezwanie 
Zakonu, by ożywić formację ciągłą, 
szczególnie naszych młodych braci 
“under ten”, podkreślając powołanie 
w wymiarze międzyprowincjalnym, 
zwłaszcza w tematyce SPOS, misji i 
ewangelizacji.

Spotkanie miało również dać 
młodym braciom z Azji możliwość 
wspólnego spędzeniu czasu i 
dzielenia się doświadczeniem 
franciszkańskiego powołania, by 
wspólnie wspierać się, umacniać i 
inspirować.

Mjanma - 10 lat franciszkańskiej 
obecności

29 października 2016 roku, 
Fundacja św. Franciszka z Asyżu 
w Mjanma świętowała swoje 
pierwsze dziesięciolecie podczas 
Mszy św., której przewodniczył 
minister generalny Fr. Michael Perry. 
Udział wziął również Fr. Gregorio 
Redoblado, definitor generalny 
i delegat generalny Fundacji w 
Tajlandii i Mjanma. 

Do dzisiaj Fundacja 
została obdarzona Bożym 
błogosławieństwem przez profesję 
uroczystą jednego miejscowego 
brata, pięciu braci profesów 
czasowych, jednego nowicjusza i 
pięciu aspirantów.

Hiszpania – Spotkanie komisji 
ds. modlitwy i pobożności

Od 31 października do 5 
listopada 2016 roku w El Palancar, 
Caceres, miało miejsce spotkanie 
“Komisji ds. modlitwy i pobożności”, 
którą tworzą: Fr. Emilio Rocha 
Grande, Fr. Diego Dalla Gassa, Fr. 
Gerardo Evans e Fr. Julio César 
Bunader (wikariusz generalny). 
Celem zebrania było, zgodnie 
z decyzją Kapituły Generalnej 
2015 (por. Postanowienie nr 7), 
przygotowanie i przedstawienie 
definitorium generalnemu 
tekstu wytycznych dla wspólnoty 
pustelniczej lub domu modlitwy. 
Wydarzenie zostało ubogacone 
doświadczeniem życia i modlitwy 
braci, którzy tworzą wspólnotę 
domu El Palancar w Hiszpanii.

Rzym – Międzynarodowe 
sympozjum o Dunsie Szkocie

Papieski Uniwersytet 
Antonianum, w dniach 7-8 
listopada 2016 roku, zorganizował 
Międzynarodowe sympozjum 
o Dunsie Szkocie zatytułowane: 
«Nowa metafizyka dla nowej 
teologii. Jan Duns Szkot w 750 
rocznicę urodzin».

Przez dwa dni na sympozjum 
wystąpiło wielu ważnych 
prelegentów pochodzących z 
różnej krajów, których przywitali: 
Mary Melone, Rektor PUA, Josip 
Percan, Przewodniczący Komisji 
Szkotystycznej, Michael A. Perry, 
minister generalny OFM i Wielki 
Kanclerz PUA i Serge-Thomas 
Bonino, Dziekan Wydziału 
Filozoficznego Papieskiego 
Uniwersytetu św. Tomasza z 
Akwinu.

Albania - Beatyfikacja 8 Braci 
Mniejszych

5 listopada 2016 roku – Wśród 
trzydziestu ośmiu błogosławionych 
męczenników z czasów 
komunistycznych prześladowań 
w Albanii (1945-1974), z Zakonu 
Braci Mniejszych znalazło się ośmiu 
zakonników: jeden biskup i siedmiu 
kapłanów. Począwszy od 1944 
roku, przez prawie 50 lat Kościół 
katolicki w Albanii doświadczał 
bolesnych prześladowań ze strony 
jednej z najbardziej okrutnej we 
współczesnych czasach dyktatur 
komunistycznych. W chwili śmierci 
przebaczyli swoim prześladowcom 
i powierzali Bogu siebie samych 
oraz nękaną ojczyznę.
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INNE WIADOMOŚCI
Rzym - Wizyta u klarysek 
dotkniętych trzęsieniem ziemi

W sobotę12 listopada 2016 
roku, minister generalny, Fr. 
Michael Anthony Perry OFM, wraz 
z Delegatem generalnym Pro 
Monialibus, Fr. Fernando Mendoza 
Laguna, udali się do klasztoru 
“Santa Chiara” sióstr klarysek przy 
Via Vitellia w Rzymie, gdzie znalazło 
schronienie osiem sióstr z klasztoru 
w Rieti, uszkodzonego po ostatnich 
trzęsieniach ziemi, zwłaszcza z dnia 
30 października br. 

Siostry z klasztoru w Rieti 
przedstawiły wyniki oględzin ich 
klasztoru, które miały miejsce 
poprzedniego dnia: struktura wieży 
kościelnej, chociaż nie przewróciła 

się, przechylając się, poważnie 
uszkodziła zarówno kościół jak i 
część klasztoru. Reszta klasztoru, 
chociaż mocno nie ucierpiała, 
jednak wymaga przeprowadzenia 
prac wzmacniających, tak by siostry 
mogły wrócić i bezpiecznie w nim 
zamieszkać.

Rzym – Drugie braterskie spotkanie 
franciszkańskich braci z Rzymu

12 listopada 2016 roku, w 
Kolegium św. Wawrzyńca z Brindisi 
braci kapucynów, miało miejsce 
drugie spotkanie franciszkańskich 
braci z Rzymu pod hasłem: «… iść 
razem».

Fr. Ruben Tierrablanca, biskup 
Stambułu miał za zadanie 

przedstawić główny temat: 
«Pojednanie międzykulturowe». 
Obiad zakończył to braterskie 
spotkanie, które okazało się 
wspaniałe i … liczne: uczestniczyło 
w nim 250 franciszkańskich braci!

Asyż – Czwarta płyta 
kompaktowa brata Alessandro 

Właśnie ukazała się, wydana 
przez Universal Classics & Jazz, 
oddział Universal Music Italia 
srl, czwarta płyta kompaktowa 
brata Alessandro Brustenghi 
zatytułowana: “O Holy Night”, 
która zawiera, jak sugeruje już 
sam tytuł, obok franciszkańskich 
klasyków, w większości pieśni 
bożonarodzeniowe.

Franciszkańscy bracia na nauce języka angielskiego w Irlandii

Prowincja Toskańska w ostatnich swoich 
wiadomościach opublikowała relację dwóch braci, 
którzy tego lata pojechali do Irlandii na naukę języka 
angielskiego.

“…poza nauką języka angielskiego, troszczono się 
głownie o to, abyśmy rzeczywiście mogli zdobyć bogate, 
konstruktywne i formujące nas samych doświadczenie! 
Zwracano na nas bardzo dużą uwagę, abyśmy mogli 
jak najlepiej przebyć naszą summerschool. Sercem 
doświadczenia była możliwość przekonania się, że 
także w nowym miejscu, z nowymi braćmi, z różnych 
krajów, można żyć i studiować i bawić się w duchu 
franciszkańskim. A ponadto, jak ktoś słusznie zauważył, 

jak bardzo ważnym jest nasz franciszkański styl, by być i nawiązywać relacje z wszystkimi w sposób prosty i braterski. 
Braciom irlandzkim za ich gościnność i dyspozycyjność trzeba wyrazić naszą wdzięczność i podziękowanie…” (Fr. 
Giovanni Greco).

“Przeżyłem trzy wzruszające tygodnie pełne hojności franciszkańskiej (lub być może po prostu chrześcijańskiej!), 
z wycieczkami (wzdłuż wspaniałego wschodniego wybrzeża, z pięknymi Cliffs of Moher), z pielgrzymkami (do 
sanktuarium maryjnego w Knock, najważniejszego w Irlandii) i z przyjemnymi rozmowami; wszystko w dobrym 
rytmie, nawet jeśli czasem widać było jakiś objaw ludzkiego zmęczenia lub zwykłej samotności. I dlatego jestem 
przekonany, że doświadczenie wakacji połączonych z nauką języka w Irlandii jest bez wątpienia doświadczeniem 
pięknym i formującym! Poznawanie innych braci z całego świata, dowiadywanie się o różnych niuansach, z 
którymi można żyć naszym charyzmatem, odkrywanie, że ostatecznie jesteśmy tacy sami, jak wielu innych braci, 
było wreszcie darmową nie do przecenienia okazją! Wspaniałe doświadczenie, które trzeba przeżyć! Dziękujemy 
braciom irlandzkim za ten piękny prezent!” (Fr. Francesco Bogoni).

Program nauki języka angielskiego kolejny raz zostanie zorganizowany w okresie wakacyjnym (po raz 37). 
Dodatkowe informacje zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.
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 FRANCISZKAŃSKIE NOWOŚCI WYDAWNICZE
AGENDA MINISTRA GENERALNEGO

Grudzień

1-3:  TAJWAN
 Projekt dla Chin
4-9: USA – NOWY JORK 
 Obowiązki służbowe
10-24: RZYM
 12-16: Tempo Forte
 12-23: Bożonarodzeniowa wizyta
 w kongregacjach i dykasteriach watykańskich
 18: Palestrina, 
 braterska wizyta w Fundacji “Bł. Idziego”
 21: Spotkanie ministrów generalnych 
 Pierwszego i Trzeciego Zakonu
25: GRECCIO
 Uroczystość Bożego Narodzenia
26-31: WIELKA BRYTANIA
 Dni osobistych refleksji i skupienia 

Wszystkim 
Czytelnikom 

Fraternitas

Bracia Mniejsi uczestniczący we Mszy św. 
na zakończenie Nadzwyczajnego 

Jubileuszu Miłosierdzia (20.XI.2016).

składamy serdeczne 
życzenia: 

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego 
Nowego Roku 

PADRE FRANCESCO 
BERNARDINO D’ARISCHIA, 
Cronache monografiche dei 
Conventi dell’Alma Provincia 
Abruzzese di San Bernardino 
(= Monograficzne kroniki 
Prowincji św. Bernardyna w 
Abruzji) (a cura di Padre Carmine 
Serpetti d’Arischia). Stampa 
Multiprogress, Mosciano 

Sant’Angelo (TE) 2015, pp. 551 (Quaderno n. 6 de “Il 
Conventese”).

W niniejszym tomie zostało opisanych 6 
obserwanckich klasztorów Prowincji św. Bernardyna 
ze Sieny. 14 maja 2016 roku, w Palazzo Farnese w 
Campli odbyła się promocja tej publikacji. Głos zabrali: 
Fr. Bogdan Fajdek, z Kolegium św. Izydora w Rzymie; 
Nicolino Farina, Dyrektor Istituto Abruzzese Ricerche 
Storiche; Fr. Carmine Serpetti, z klasztoru S. Maria 
Valleverde w Celano.

CARLO PAOLAZZI, 
Il cammino trinitario, con san 
Francesco di Assisi 
(Droga trynitarna ze św. 
Franciszkiem z Asyżu), 
Edizioni Biblioteca Francescana, 
Milano 2016, pp. 245.

Wychodząc od faktu, że w Świętym 
«zderzamy się z wszechobecnością 

Boga... », tekst, który towarzyszy czytelnikowi, pomaga 
rozpoznać i zgłębić obraz Boży, który wyłania się z 
doświadczenia i pism św. Franciszka z Asyżu.

W ten sposób poznanie Boga staje się fundamentem 
chrześcijańskiego życia, rozumianego jako droga 
trynitarnej komunii.

PIETRO GIOVANNI OLIVI,  
Trattato sui contratti 
(Traktakt o umowach), 
Franciscan Institute Publications, 
St. Bonaventure (NY) 2016, pp. 252. 

Wydanie publikuje książkę 
autorstwa Piero Giovanni Olivi o 
“umowach” – krytyczne wydanie 
i komentarz Sylvain Piron; 
tłumaczenie z łaciny - Ryan Thornton, 

oraz francuskie, Michael Cusato – udostępnione dla 
czytelników języka angielskiego.

Niniejsza publikacja pragnie odsłonić pozorny 
paradoks, w jaki sposób zwolennik franciszkańskiego 
ubóstwa, jest równocześnie uczonym zgłębiającym 
zjawisko średniowiecznego handlu i pożyczek. 
W rzeczywistości, Olivi zajmuje się kwestiami 
sprawiedliwości i ekonomii z franciszkańskiej 
perspektywy.


