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Wiadomości Międzynarodowe OFM
Fraternitas

«Sądzimy, że trzeba 
wspólnie podjąć refleksję 
nad encykliką Laudato 
si’, którą papież Franci-
szek skierował do nas w 
tegoroczną uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego 
„w trosce o nasz wspólny 
dom”. Czujemy się wezwa-
ni dwojako: jako wszy-
scy ludzie dobrej woli, 
ponieważ Następca św. 

Piotra zwrócił się do nas wszystkich, oraz jako franciszka-
nie, gdyż odwoływanie się do św. Franciszka znajdujemy 
w całym tekście encykliki, począwszy od jej tytułu. Sam 
Ojciec Święty tłumaczy to odniesienie mówiąc: „Myślę, 
że  Franciszek jest w  najwyższym stopniu wzorem troski 
o to, co słabe, oraz patronem ekologii integralnej, przeży-
wanej z radością i autentycznością.” (nr 10). Ta idea ekolo-
gii integralnej przenika całą encyklikę i pragnie przypo-
mnieć nam, że problem ekologiczny nie jest kwestią do-
tyczącą jedynie jednego wymiaru, ograniczoną do relacji 

z otoczeniem postrzeganym w sensie ścisłym, niczym 
pewnego rodzaju „ogrodnictwa”, lecz dotyczy całościowo 
o wiele szerszej problematyki, która jest mocno powiąza-
na ze sprawą ochrony środowiska jak: sprawiedliwość w 
relacjach społecznych, troska o pokój, szacunek dla życia.

Sprawiedliwe relacje międzyludzkie mają swe od-
zwierciedlenie w stosunku do środowiska, podczas gdy 
wyzysk i niesprawiedliwość w relacjach międzyludzkich 
powodują nadmierne eksploatowanie i zanieczyszczenie 
zasobów natury. Kiedy mówi się o „ekologii integralnej” 
pragnie zachęcić się do takiego szerszego spojrzenia, któ-
re dostrzega głęboką relację, jaka łączy zanieczyszczenie, 
problem wody, zmiany klimatyczne i utratę bioróżnorod-
ności, z degradacją społeczną, pogorszeniem jakości życia 
ludzkiego i globalnych nierówności. Ojciec Święty zmienia 
całościową perspektywę tej ekologii, ukazując różnorakie 
obszary, w których się rozwija oraz wskazując na ścisłe 
powiązania między sobą: ekologii środowiskowej, ekono-
micznej i społecznej, a także ekologii kultury odnoszącej 
się do życia codziennego. W szczególny sposób Papież 
zachęca wierzących do „nawrócenia ekologicznego”...».

Dnia 23 września 2015 roku w Narodowym Sanktu-
arium Niepokalanego Poczęcia NMP w Waszyngtonie Oj-
ciec Święty Franciszek wyniósł na ołtarze św. Junipera Serra. 

W homilii Papież podkreślił: « Dzisiaj jesteśmy tu-
taj, możemy być tutaj, ponieważ było wielu mających 
odwagę, by odpowiedzieć na powołanie, wielu, któ-
rzy uwierzyli, że «życie wzrasta, gdy je oddajemy, zaś 
słabnie w odizolowaniu i wygodnictwie» (Dokument 
z Aparecidy, 360). Jesteśmy dziećmi odwagi wielu mi-
sjonarzy, którzy nie chcieli zamykać się «w strukturach 
dostarczających nam fałszywej ochrony […] w przyzwy-
czajeniach, dzięki którym czujemy się spokojni, pod-
czas gdy obok nas znajduje się zgłodniała rzesza ludzi» 
(Adhortacja Apostolska Evangelii gaudium, 49). Jesteśmy 
dłużnikami Tradycji, pewnego łańcucha świadków, któ-
rzy sprawili, że Dobra Nowina Ewangelii ma możność, 
by być z pokolenia na pokolenie wciąż Nową i Dobrą. 

Dziś właśnie wspominamy jednego z tych świadków, 
który na tych ziemiach umiał zaświadczyć o radości Ewan-
gelii: Ojca Junipera Serra. Umiał żyć niczym “Kościół wy-
ruszający w drogę”, ten Kościół, który potrafi wychodzić 
i iść przez świat głosząc orędzie Bożego pojednania. Po-
trafił porzucić swój kraj, swoje zwyczaje, miał odwagę, 
by otworzyć nowe drogi, umiał iść, by spotkać innych, 
ucząc się szanować ich zwyczaje i cechy ich charakteru. 

Uroczystość św. Franciszka: List Ministra generalnego i definitorium

Umiał w obliczach tych, których spotykał wzbudzać ży-
cie Boże i troszczyć się o nie, uznając ich za braci. Juniper 
starał się bronić godności powstającej wspólnoty, ochra-
niając ją przed tymi, którzy ją wykorzystywali. Nadużycia, 
które również dziś nadal sprawiają wiele przykrości, zwłasz-
cza z powodu bólu, który wywodują w życiu tak wielu osób.

Wybrał motto, które było inspiracją dla jego postę-
powania i go ukształtowało: miał zwyczaj mówić, ale 
przede wszystkim żył powtarzając: “Zawsze do przodu”. 
W ten sposób Juniper odnalazł radość życia Ewange-
lią, aby nie zostało uśpione jego serce. Szedł zawsze do 
przodu, ponieważ Pan czeka; zawsze do przodu, ponie-
waż brat czeka; zawsze do przodu w stronę tego wszyst-
kiego, co jeszcze miał przeżyć; szedł zawsze do przodu. 
Więc jak on mówmy i my dzisiaj: zawsze do przodu.»

KANONIZACJA ŚW. JUNIPERA SERRA, OFM



2

F
R

A
T

E
R

N
I

T
A

S
 

-
 

W
W

W
.

O
F

M
.

O
R

G

INNE WIADOMOŚCI
Franciszkańskie obchody kanoni-
zacji Junipera Serra

Dnia 24 września w klasztorze nale-
żącym do Kustodii Ziemi Świętej w 
Waszyngtonie, Minister generalny 
przewodniczył Mszy św. dziękczynnej 
za kanonizację Junipera Serra. Uczest-
niczyli w niej liczni franciszkanie oraz 
Biskup Majorki, skąd pochodził się 
nowy święty.

10 rocznica tragicznej śmierci o. 
Angelo Radaelli
Bracia Fundacji «Nostra Signora 
dell’Africa», Kongo/Brazzaville, oraz 
inni goście, wspominali tragiczną 
śmierć O. Angelo Radaelli, która miała 
miejsce 12 września 2005 roku w Cen-
trum, w którym przebywa młodzież 
poszukująca schronienia i nadziei. 
Celem upamiętnienia było, by nie 
zapominać o tym smutnym wydarze-
niu, by inni o tym się dowiedzieli i aby 
trwać  w łączności. Obchody składały 
się z następujących wydarzeń: po-
święcenie przez nuncjusza Kongo/
Brazzaville dużego żelaznego krzyża 
koloru zielonego, który został wyko-
nany przez młodzież i umieszczony 
w ogrodzie Centrum z napisem upa-
miętniającym 10 rocznicę; poświęce-
nie kaplicy; celebrację Mszy św., której 
przewodniczył Nuncjusz.

Obchody 400 rocznicy przybycia 
Franciszkanów “Rekolektów” do 
Kanady
Uroczyście obchodzono 400 rocznicę 
przybycia Braci Mniejszych Rekolek-
tów do Kanady. Istotnie, w 1615 roku 
dotarło tam czterech Franciszkanów 
Rekolektów, aby głosić Ewangelię 
miejscowej ludności oraz otoczyć 
posługą duszpasterską osadników z 
Francji. Rocznica 400 lecia przybycia 
Franciszkanów Rekolektów upamięt-
niona została przez różne wydarzenia: 
Sympozjum na Uniwersytecie Lavala 
w Quebek; uroczyste sprawowanie 

W nocy z piątku na sobotę 3-4 kwiet-
nia 2015 roku, w pomieszczeniach 
klasztoru franciszkańskiego św. Piotra 
i Pawła w Mostarze, Żydzi z Mostaru 
obchodzili Paschę (Pesach). Konwent 
franciszkański, z gwardianem Fr. Iko 
Skoko na czele, zorganizował Seder 
Pesah dla wszystkich Żydów z Mostaru 
oraz ich gości. W święcie uczestniczyli 
również młodzi Żydzi z całego świata, 
którzy studiują w United World Col-
lege w Mostarze. Święto Seder Pesah 
rozpoczęło się modlitwą i składaniem 
życzeń. Erna Danon-Cipra, wice Prze-
wodnicząca Żydowskiej Wspólnoty w 
Mostarze, powiedziała, że świętowa-
nie Pesach, głównego święta żydow-
skiego, w pomieszczeniach francisz-
kańskiego klasztoru św. Piotra i Pawła, 
jest wydarzeniem jedynym w swoim 
rodzaju oraz istotnym znakiem dialo-
gu międzyreligijnego w Mostarze. Po-
nadto, wyraziła wdzięczność francisz-
kanom z Mostaru za ten wielki dar dla 
Żydów, a także za ważny znak dialogu 
międzyreligijnego i współpracę w 
mieście nad Neretwą! Na koniec pani 
Danon-Cipra wyraziła także nadzieję, 
że międzyreligijny dialog będzie kon-
tynuowany również w przyszłości! 

Holenderski franciszkanin Se-
baldus Linders: “Sprawiedliwym 
wśród Narodów Świata”

Dnia 9 września długa lista “Spra-
wiedliwych wśród Narodów Świata”, 
tworzona przez Instytut Jad Waszem, 
wzbogaciła się o nowe nazwisko, ho-
lenderskiego franciszkanina ojca Se-
baldusa Lindersa (1907-1944), który 
w trudnych latach drugiej wojny świa-
towej, idąc za głosem swojego sumie-
nia, dokonał odważnego wyboru, by 
zamiast trwać w milczeniu i biernie 
patrzeć na zbrodnie popełniane przez 
nazistów na Żydach, otwarcie stanął i 
starał się ukryć ich w pomieszczeniach 
parafialnych i w okolicy, tak, że dzięki 
jego działaniu, ocalało przynajmniej 
siedmioro dzieci oraz liczni dorośli. 

Mszy św., której przewodniczył Arcy-
biskup Montrealu oraz Biskup diece-
zji Trois-Rivières; w Trois-Rivières i w 
Montrealu odbyły się konferencje Fr. 
René Bacon OFM, który w znacznym 
stopniu przyczynił się do publikacji 
Słownika bibliograficznego misjona-
rzy Rekolektów w Nowej Francji (Dic-
tionnaire biographique des Récolletts 
missionnaires en Nouvelle-France), 
wydanego w Bellarmin w 1996. 

Kapituła Namiotów w Kanadzie

W dniach 21-22 września 2015 roku, 
jednostki zakonne w Kanadzie: Pro-
wincja Św. Józefa (Kanada Wschod-
nia), Prowincja Chrystusa Króla (Ka-
nada Zachodnia), Fundacja Prowincji 
Niepokalanego Poczęcia w Ontario 
(Toronto), Chorwacka Kustodia Świę-
tej Rodziny (Chicago), oraz Litewscy 
Bracia Franciszkanie z Toronto, zgro-
madzili się wraz z Ministrem gene-
ralnym Fr. Michaelem Perry OFM i 
Definitorem Generalnym Caoimhín 
Ó Laoide OFM, aby świętować różno-
rodność swoich kultur oraz by dzielić 
się swoją historią i zapałem ewange-
licznym. Kapituła Namiotów, która 
była dwujęzyczna (j. francuski i j. an-
gielski) i międzyprowincjalna, pod ha-
słem przewodnim “Dzielić się naszy-
mi historiami/Partager nos histories”, 
miała na celu przede wszystkim oży-
wić braterskie relacje, a także pomóc 
Braciom z Kanady w ich drodze do 
reorganizacji i odnowy życia i misji w 
ziemi odkrytej przez Champlaina oraz 
w służbie narodowi kanadyjskiemu.

Żydzi świętowali w Mostarze
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GIUSEPPE CASSIO - PIETRO MESSA, Il cibo 
di Francesco. Anche di pane vive l’uomo 
(Pokarm Franciszka. Także chlebem żyje 
człowiek), Edizioni Terra Santa, Milano 
2015, pp. 96.
W gąszczu publikacji na temat wyżywienia (z 
pewnością wywołanym przez wystawę Expo 
w Mediolanie, która zajmuje się tematyką 
żywności) uważamy, że jedna odznacza się 

oryginalnością. Stu stronicowa broszura z kolorowymi ilustracjami uka-
zuje nam stosunek Franciszka z Asyżu do pokarmu. Ogólnie uważa się, 
że Franciszek prowadził życie ascetyczne, tak jakby nie miał podstawo-
wej potrzeby odżywiania się. Natomiast Źródła wręcz przeciwnie ukazu-
ją Biedaczynę jako «obżartucha», umiarkowanego wielbiciela dobrego 
jedzenia, który umie docenić je jako dar i oznakę radości.

PAOLAZZI CARLO, Lettura degli Scritti di 
Francesco d’Assisi (Lektura Pism Francisz-
ka z Asyżu), 3ª Edizione, Edizioni Biblioteca 
Francescana, Milano 2015, pp. 474.
Autor wychodzi od analizy Pism św. Franciszka 
z Asyżu i zaczyna kreślić profil Wspólnoty i ży-
cia «według świętej Ewangelii». Nowością tego 
wydania jest przede wszystkim to, że tekst 
Pism został uaktualniony na bazie wydania kry-

tycznego, które ukazało się w 2009 r.

CACCIOTTI ALVARO E MELLI MARIA (a cura 
di), Francesco plurale (Franciszek w mnogo-
ści), Edizioni Biblioteca Francescana, Mila-
no 2015, pp. 217.
Tom zawiera relacje z XII spotkania historyków 
w Greccio, które miało miejsce w dniach 9-10 
maja 2014 roku, w pomieszczeniach francisz-
kańskiego sanktuarium. Referaty miały na celu 
zebrać sugestie, relacje i różne zapisy interdy-

scyplinarne, które w ostatnim stuleciu wyraziły swoje zainteresowanie 
figurą św. Franciszka. 

TOMMASO DA CELANO, Leggenda di santa 
Chiara Vergine (Legenda św. Klary dziewi-
cy), Edizioni Paoline, Milano 2015, pp. 213.
Autor, czerpiąc ze świadectw spisanych pod-
czas procesu kanonizacji oraz ustnych przeka-
zów, kreśli drogę życia św. Klary.
Tłumaczenia dokonał oraz opatrzył wprowa-
dzeniem i przypisami Fr. Marco Guida OFM.

LECLERC ÉLOI, La Fraternité en Héritage. Ma 
vie avec François d’Assise (Braterstwo jako 
dziedzictwo. Moje życie ze św. Franciszkiem 
z Asyżu), Éditions Franciscaines, Paris 2015, 
pp. 207. 
Można powiedzieć, że jest to Testament fran-
ciszkanina Éloi Leclerca. Po zapoznaniu się z 
Autorem, zostały przedstawione różne nadal 
niezwykle aktualne niepublikowane teksty: o 

św. Franciszku i pokoju, ekologii i życiu duchowym. Do książki dołączona 
została płyta CD z najbardziej znanymi tekstami Frère Éloi.

FRANCISZKAŃSKIE NOWOŚCI WYDAWNICZE

Il cibo 
di Francesco

euro x,xx 

Giuseppe Cassio
Pietro Messa 
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Anche di pane vive l’uomo

Giuseppe Cassio, storico dell’ar-
te, ha al suo attivo libri, articoli e 
saggi apparsi su riviste, cataloghi 
e pubblicazioni specialistiche na-
zionali e internazionali. In parti-
colare si segnala: Dai Protomartiri 
francescani a sant’Antonio di Pado-
va (2011), che ha curato insieme a 
Luciano Bertazzo.

Pietro Messa, frate minore, è pro-
fessore di Storia del francescanesi-
mo presso la Pontificia Università 
Antonianum di Roma. Tra le sue 
pubblicazioni: Frate Elia da Assisi 
a Cortona: storia di un passaggio 
(2005); Le fonti patristiche negli 
scritti di Francesco di Assisi (2006); 
Tra vita eremitica e predicazione. Il 
percorso di Francesco d’Assisi e della 
sua fraternità (2009).

Stando a quanto si racconta di san 
Francesco d’Assisi, pare che egli 
non avesse nulla a che fare con il 
bisogno primario di nutrirsi. Eppu-
re anche nella sua vicenda umana 
è implicato il cibo: pane, focacce 
e cereali, erbe selvatiche, verdure 
e ortaggi, i mostaccioli a base di 
mandorle, miele e mosto d’uva, 
ma anche uova, formaggi, carne di 
maiale con i suoi derivati, pollo, pe-
sce bianco o azzurro e pasticcio di 
gamberi, il suo preferito. 
Sono solo alcuni dei cibi che Fran-
cesco impiega per sostentare il suo 
corpo e che sono raccontati negli 
episodi di questo libro, desunti 
dalle fonti francescane. Al di là di 
un’agiografia austera e mistica, 
Francesco ci appare come un “sano 
goloso”, un moderato estimatore di 
buon cibo, che sa apprezzare come 
dono e segno di letizia e di umile 
ringraziamento a Dio.

«E colui che mangia, non disprezzi 
chi non mangia, e chi non mangia, 

non giudichi colui che mangia. 
E ogniqualvolta sopravvenga la necessità, 

sia consentito a tutti i frati, ovunque si trovino, 
di servirsi di tutti i cibi che gli uomini 

possono mangiare»
(Regola non bollata IX,15-16)

Książki Franciszkańskie NOWI WIZYTATORZY GENERALNI:

FR. MICHAEL WOO z PROW. OUR LADY QUE-
EN OF CHINA (TAjWAN) DLA KUST. ŚW. FRANCI-
SzKA (FENgxIANg - CHINY)

FR. FRANCISCO OLIVER ALCÓN z 
PROW. NIEPOKALANEgO POCzĘCIA NMP 
(HISzPANIA) DLA PROW. ŚW. MĘCzENNIKÓW z 
MARRUECOS (PORTUgALIA)

FR. NIALL O’CONNELL z PROW. IRLANDzKIEj 
DLA PROW. NIEPOKALANEgO POCzĘCIA NMP 
(USA)

FR. AMBROgIO NgUYEN VAN SI z PROW. ŚW. 
FRANCISzKA z ASYŻU (WIETNAM) DLA PROW. 
CHRYSTUSA KRÓLA (KANADA)

FR. jAKAB VÁRNAI z PROW. MAgNA DOMINA 
HUNgARORUM (WĘgRY) DLA KUSTODII zIEMI 
ŚWIĘTEj

FR. FABIO BERTI z PROW. ŚW. APOSTOŁÓW 
PIOTRA I PAWŁA (WŁOCHY) DLA PROW. NIE-
POKALANEgO POCzĘCIA NMP (WŁOCHY)

FR. DYMITR ŻEgLIN (zASTąPIŁ FR. WITOSŁAWA 
SzTYKA) z PROW. WNIEBOWzIĘCIA NMP 
(POLSKA) DLA PROW. ŚW. FRANCISzKA z ASYŻU 
(POLKA) 

FR. jOHN gERRARD MOORE z PROW. NASzEj 
PANI z gWADALUPY (PANAMA I AMERYKA ŚROD-
KOWA) DLA PROW. ŚW. FRANCISzKA SOLANO 
(ARgENTYNA)

FR. gABRIEL NggA z KUST. ŚW. FRANCISzKA 
(WEST PAPUA) DLA PROW. ŚW. MICHAŁA ARCHA-
NIOŁA (INDONEzjA)

FR. gINO CORREA z PROW. NASzEj PANI z 
gWADALUPY (USA) DLA PROW. ŚW. PIOTRA 
CHRzCICIELA (FILIPINY)

FR. jESÚS HERNÁNDEz MARTÍN (ASYSTENT) z 
PROW. NIEPOKALANEgO POCzĘCIA NMP 
(HISzPANIA) DLA KUSTODII zIEMI ŚWIĘTEj

FR. gUIDO zEgARRA PONCE z PROW. DWU-
NASTU APOSTOŁÓW (PERU) DLA PROW. ŚW. 
FRANCISzKA z QUITO (EKWADOR)

FR. DOMINIQUE jOLY z PROW. BŁOg-
OŁAWIONEgO jANA DUNSA SzKOTA (FRAN-
CjA-BELgIA) DLA KUST. DE MARRUECOS (MAROKO)

FR. FRANCISCO gEARÓID O’CONAIRE z 
PROW. N.SRA DE gUADALUPE (PANAMÁ Y CEN-
TROAMéRICA) DLA PROW. S. BARBARA(USA)
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Ukazał się nowy album, “Voice of Peace” Fra Alessandro 

23 października 2015 roku ukazał się trzeci album Fra Alessandro 
“Voice of Peace”, który kończy trylogię CD zrealizowaną przez Decca 
Records/Universal Music. Album ten zawiera uniwersalne przesłanie 
św. Franciszka, założyciela Zakonu, do którego należy brat Alessandro 
należy. Św. Franciszek nie głosił siebie, lecz Chrystusa, przekazywał 
światu Radość i Pokój i zawsze chciał oddawać i dzielić się darami, któ-
re otrzymał od Boga. Brat Alessandro, podążając za Świętym, pragnie 
swoim głosem, darem, który otrzymał od Boga, przekazać to samo 
przesłanie. W uznanym przez krytykę debiutanckim albumie “Voce di 
Assisi”, wyraźnie wyśpiewał to przesłanie. Następnie w drugim albu-
mie, “Tu scendi dalle stelle” Brat Alessandro głosił narodziny Zbawicie-
la a teraz na ostatniej swojej płycie “Voice of Peace”, która ukazała się 
23 października, przekazuje pozdrowienie w. Franciszka – “Il Signore ti 
dia pace” (Pan niech Cię obdarzy pokojem). 

Agenda Ministra generalnego

Listopad:
1-6: MEKSYK: Obchody 450 rocznicy fundacji Prowincji Św. Piotra i Pawła
 (Michoacan) 
7: RZYM, Kuria generalna Zakonu Kaznodziejskiego: rozpoczęcie 
 obchodów Jubileuszu 800 lecia
9-20:  RZYM: Tempo FORTE
 10:  PUA: Święto Błogosławionego Jana Dunsa Szkota
 16-20: Spotkanie z Wizytatorami generalnymi
20: RZYM, XXX Międzynarodowa Konferencja Papieskiej Rady ds. 
 Duszpasterstwa Służby Zdrowia: Referat “Radość i pokój, 
 fundamenty duchowości ekologicznej”
23-24: ASYŻ: XXXI Kongres Formacji i Studiów – COMPI
25-27:  RZYM: 86 Zebranie Unii Przełożonych Generalnych (USG)
28: RZYM, Seraphicum: Spotkanie Braci Rodziny Franciszkańskiej 
 z domów podległych Ministrom generalnym
30: RZYM, Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów: Zebranie Plenarne

Florencja - Franciszkanie i pierwsza 
wojna światowa
Dnia 24 października 2015 roku, w 
klasztorze św. Franciszka, przy Via 
Antonio Giacomini, odbyła się sesja 
pod hasłem Franciszkanie i pierwsza 
wojna światowa. Referaty wygłosili: R. 
Pertici (Sytuacja polityczno-religijna 
we Włoszech i w Europie w przed-
dzień pierwszej wojny światowej); 
A. Guasco (Franciszkańscy biskupi i 
pierwsza wojna światowa); G. Buf-
fon (Franciszkanie w Ziemi Świętej i 
pierwszy światowy konflikt); L. Berta-
zzo (Weneccy Bracia Mniejsi Konwen-
tualni i wielka wojna); G. Ingegneri 
(Weneccy Bracia Mniejsi Kapucyni i 
pierwsza wojna światowa); M. Odo-
rizzi (Patrząc ponad tragedię. Bracia 
Mniejsi z włoskiego Tyrolu w wielkiej 
wojnie); A. Maiarelli (Bracia Mniejsi 
z Toskanii i pierwszy światowy kon-
flikt). M. Roncalli podsumował całą 
sesję. 

J. Dalarun na PUA w Rzymie 
Dnia 21 kwietnia 2016 roku o godz. 15 
rozpocznie się zorganizowane przez 
Wyższą Szkołę Studiów Mediewal-
nych i Franciszkańskich (Papieski Uni-
wersytet Antonianum) seminarium 
o Tomaszu z Celano, Vita beati patris 
nostri Francisci – Vita brevior, opubli-
kowana przez Jacques Dalarun. Po 
referatach Giovanni Paolo Maggioni, 
Felice Accrocca, Marco Guida i Filip-

po Sedda będzie miejsce na dyskusję z 
prof. J. Dalarun.

Imieniny Ministra generalnego
Dnia 29 września w Kurii generalnej 
w święto Archaniołów uroczyście ob-
chodzono dzień imieniny Ministra ge-
neralnego, Fr. Michaela A. Perry OFM. 
Uczestniczyli w niej Bracia Kurii gene-
ralnej, a także inni Bracia z rzymskich 
domów zależnych od Ministra gene-
ralnego. Ponadto obecni byli: Fr. Marco 
Tasca, Minister generalny OFMConv., Fr. 
Mauro Jöhri, Minister generalny OFM-
Cap., Fr. Eligio Gelmini OFM, z Mondo 
X, Fr. Agostino Esposito OFM, Mini-
ster prowincjalny Napoli-Caserta oraz 
S. Mary Melone, Rektor PUA, a także 
liczne siostry zakonne z okolicznych 

domów jak i przyjaciele i dobrodzieje 
wspólnoty Kurii generalnej.

Tydzień formacji w Kurii generalnej

W dniach 5-9 października, Bracia Kurii 
zgromadzili się by zaplanować i ukie-
runkować na najbliższe sześciolecie. 
Ponadto, przez dwa dni Dr. Mario Bec-
ciu przedstawił kwestię «Metody i na-
rzędzia współpracy i komunikacji».


