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Wiadomości Międzynarodowe OFM
Fraternitas

W sobotę, 10 stycznia 2015 r., w 
kurii generalnej Braci Mniejszych 
Kapucynów w Rzymie odbyło się 
spotkanie konferencji ministrów 
generalnych Pierwszego Zakonu 
Franciszkańskiego (Bracia Mniejsi, 
Konwentualni, Kapucyni) oraz TOR. 
W spotkaniu uczestniczyli sekreta-
rze generalni ds. formacji i studiów 
oraz odpowiedzialni za komunikację 
w kuriach generalnych różnych obe-
diencji.

Celem spotkania było kontynu-
owanie wspólnej refleksji na temat 
wpływu wywieranego przez epo-
kę cyfrową w  naszym życiu i misji, 
zwłaszcza na polu formacji oraz ko-
munikacji.

Rano siostra Caterina Cangia, sa-
lezjanka, przedstawiła refleksję nt. 
“Wyzwania środków społecznej ko-
munikacji dla życia konsekrowane-
go”.

Po południu odbyła się braterska 
rozmowa, podczas której uczestnicy 

Minister generalny 
zwołuje 

kapitułę generalną 2015

Rozdział VIII naszej Reguły życia przypomina nam: 
“Wszyscy bracia obowiązani są mieć zawsze jed-

nego z braci tego zakonu za ministra generalnego i słu-
gę całego braterstwa i mają ścisły obowiązek być mu po-
słuszni” (2Reg VIII, 2). Tommasz z Celano, ukazuje jak dla 
św. Franciszka “usilnym pragnieniem i czujną troską było 
zawsze staranie się o jedność wśród synów, iżby ci, któ-
rych powołał ten sam duch i zrodził ten sam ojciec, chowali 
się spokojnie na łonie jednej matki” (2Cel 191). 

Dlatego, w myśl postanowień art. 190§1 KKGG i zgod-
nie z art. 140§1 SSGG,  OFICJALNIE ZWOŁUJĘ KAPITUŁĘ 
GENERALNĄ, która odbędzie się od 10 maja do 7 czerwca 
2015 roku, w Domus Pacis, przylegającym do klasztoru 
w Porcjunkuli u Matki Bożej Anielskiej w Asyżu (Perugia, 
WŁOCHY).

...

Wybór ministra generalnego przewidziany jest na 
czwartek 21 maja 2015 r. Tego dnia, w każdej wspólnocie 
Zakonu niech zostanie odprawiona Msza św. konwenc-
ka w tej konkretnej intencji, używając formularza Mszy o 
Duchu Świętym.

Ponawiam moją gorącą prośbę do każdego brata Za-
konu o żarliwą modlitwę, o mądrą refleksję i o odpowie-
dzialne przygotowanie się do tego ważnego wydarzenia 
naszego życia i misji.

(Z Listu zwołującego kapitułę generalną)

podzielili się obawami, nadziejami, 
możliwościami, ograniczeniami oraz 
wyzwaniami, jakie niesie ze sobą 
epoka cyfrowa, a także związana z 
nią przemiana kulturowa, zarówno w 
zakresie formacji ciągłej jak i począt-
kowej, aby formacja franciszkańska 
mogła odpowiedzieć na pozytywne 
strategie oraz na nowe możliwości 
komunikowania, w celu umocnienia 
tożsamości ludzkiej, chrześcijańskiej 
oraz franciszkańskiej.

Spotkanie konferencji ministrów generalnych

2015
Capitulum Generale

10.V - 7.VIAssisi, Santa Maria degli Angeli

Omnes vocentur fratres minores – cf Rnb 6,3

IN NOSTRA
AETATE

Boże Narodzenie 
ministra generalnego

Pod koniec Adwentu minister ge-
neralny odwiedził domy od niego 
zależne w Rzymie, by złożyć życze-
nia świąteczne. W Boże Narodzenie 
przewodniczył Mszy św. o północy 
w kurii generalnej, oraz Mszy św. w 
dzień Bożego Narodzenia w sanktu-
arium franciszkańskim w Greccio.

Curia Generale

Fraternità G. Allegra
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Pięć wieków życia
franciszkańskiego

7 grudnia 2014 r. została zaprezen-
towana książka: «Kościół i klasztor 
św. Marcina w Trevi. Pięć wieków 
życia franciszkańskiego», pod re-
dakcją Giulio Mancini, ze Stowarzy-
szenia Orfini Numeister, przy Teatro 
Clitunno w Trevi. Po pozdrowieniu 
ministra prowincjalnego Umbrii, Fr. 
Claudio Durighetto OFM, burmistrza 
Trevi, Bernardino Sperandio, przed-
stawicielki Stowarzyszenia Orfini 
Numeister, Rity Fanelli Marini, pod-
czas prezentacji książki głos zabrali: 
Vittoria Garibaldi, historyk sztuki; 
Stefano Brufani, z Universytetu w 
Perugii; Pietro Messa OFM, z Papie-
skiego Uniwersytetu Antonianum-
-Rzym. Moderatorem dyskusji był: 
Luigi Pellegrini OFMCap, z Universy-
tetu w Chieti.

Święcenia biskupie
Fr. Vittorio Francesco Viola OFM

Po południu, 7 grudnia, w bazylice 
Matki Bożej Anielskiej w Asyżu od-
była się konsekracja biskupia Fr. Vit-
torio Francesco Viola, mianowanego 
przez papieża Franciszka biskupem 
Tortony. Celebracji przewodniczył JE 
Domenico Sorrentino, biskup Asy-
żu-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. 
Mszę św. koncelebrowali Gualtiero 
kard. Bassetti, arcybiskup Peruggi-
-Città della Pieve, JE Martino Canes-
sa, administrator apostolski Tortony, 
Attilio kard. Nicora, legat papieski 

INNE WIADOMOŚCI
dla bazyliki Matki Bożej Anielskiej, 
Giuseppe kard. Betori, arcybiskup 
Florencji, około 50 innych biskupów 
i 150 kapłanów. We Mszy św. uczest-
niczyło wielu pielgrzymów z diecezji 
Tortona, rodzinnych stron JE Vittorio 
Viola.

Inicjatywy w domu seniora w 
Foggi - Włochy

Dom seniora św. Antoniego w Foggi, 
mocno wspierany przez Fr. Leonar-
do Civitavecchia, przy współpracy 
wolontariuszy ACS Anteas, podjął 
decyzję o zaangażowaniu, przez je-
den rok, dwóch pracowników służ-
by zdrowia w tym domu dla osób 
starszych w dzielnicy Carmine stare. 
Oprócz ww. inicjatywy powrócono 
także do pomysłu loterii dobroczyn-
nej, mającej dwa konkretne cele: dać 
i otrzymać. Można wygrać cenne na-
grody, a wpływy z loterii posłużą na 
przywrócenie nadziei przede wszyst-
kich w najbardziej potrzebujących. 
Pierwsze spotkanie odbyło się 13 
grudnia, wraz z koncertem w Teatrze 
Ognia. Natomiast losowanie nagród 
w loterii odbyło się 4 stycznia 2015 r. 
podczas spektaklu w domu seniora.

Franciszkańskie 
życie konsekrowane kobiet
Papieski Uniwersytet Antonianum 
zorganizował kurs nt. franciszkań-
skiego życia konsekrowanego ko-
biet, poświęcony analizie różnych 
doświadczeń, zwłaszcza franciszkań-
skich, które rozkwitły między XIX a 
XX wiekiem i wzbogaciły życie Ko-
ścioła różnorakimi charyzmatami.  
Kurs będzie trwał dwa lata, odbył się 
w dniach 26 stycznia – 7 lutego 2015 
r. Termin drugiej sesji: 15-27 czerw-
ca 2015 r. Wykładowcami podczas 
pierwszej sesji byli: Grazia Loparco 
FMA (Postać kobiety między XIX a XX 
wiekiem), Maria Teresa Spiga (Socjo-
logia życia zakonnego), Alessandro 

Mastromatteo OFM (Teologia rad 
ewangelicznych), Giuseppe Buffon 
OFM (Franciszkanizm w kontekście 
eklezjalnym od XVIII do XXI wieku).

Fr. Fernand J. Cheri OFM, 
nowy biskup

12 stycznia, papież Franciszek mia-
nował biskupem pomocniczym No-
wego Orleanu (USA), Ojca Fernan-
da J. Cheri OFM, dotychczasowego 
dyrektora “Campus Ministry” przy 
“Quincy University” (Illinois). Stolicą 
tytularną nowego biskupa będzie 
Membressa. 

400 lat franciszkańskiej obecności 
w Ameryce Północnej

Rok 2015 to wyjątkowa okazja, dzię-
ki serii wydarzeń upamiętniających 
400-tną rocznicę przybycia Reko-
lektów, dawnej gałęzi Zakonu Braci 
Mniejszych OFM, do Nowej Francji. 
W bieżącym roku przypada także 
125 rocznica odnowy Zakonu Fran-
ciszkanów w Kanadzie po 127 latach 
nieobecności za czasów rządów bry-
tyjskich, po podbiciu Kanady przez 
Anglików w 1763 r.  
[http://www.francisofassisi.ca]

SGME: Boże Narodzenie w Suda-
nie Południowym
Trzej bracia: Fr. Jesus Aguirre, Fr. Ma-
rio De Battista i Fr. Masseo Golha 
żyjący w Juba, stolicy Sudanu Połu-

WWW.OFM.ORG


F
R

A
T

E
R

N
I

T
A

S
 

-
 

W
W

W
.

O
F

M
.

O
R

G

3

Bini Giacomo OFM, Seme di eternità. Biografia e scritti inediti (Nasienie nieśmiertel-
ności. Biografia i pisma niepublikowane), Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2014, 
s. 227.

Niniejszy tom rodzi się z pragnienia podzielenia się ludzkim, chrześcijańskim i franciszkań-
skim bogactwem fr. Giacomo Biniego z tymi, którzy w różnych chwilach i w różnych sytuacjach 
znali go, byli blisko niego i darzyli go swą miłością. 

W tym celu wybrano kilka stron z dziesięciu zeszytów, zapisanych przez niego w ostatnich 
trzydziestu latach życia. Zeszyty te zostały odnalezione w jego pokoju. Zawierają osobiste re-
fleksje, pozwalające poznać bliżej drogę jego życia, jak również uchwycić coś z jego sposobu 
troszczenia się o własne życie wewnętrzne.

CACCIOTTI ALVARO E MELLI MARIA (pod redakcją), I Francescani e la crociata, Atti 
dell’XI Convegno storico di Greccio (3-4 maggio 2013) Franciszkanie i krucjata. Matriały XI 
Kongresu Historycznego w Greccio (3-4 maj 2013) , Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 
2014, s. 397. 

Relacje jakie miał Franciszek z Asyżu i jego Zakon, ze zjawiskiem krucjaty były tematem XI 
Kongresu w Greccio. Materiały zamieszczone w zbiorze, poprzez rygorystyczne badanie źródeł 
i zachodzących zjawisk, starają  się wnieść pewien wkład ważny nie tylko w odniesiebniu do 
okresu początków franciszkanizmu.

FRANCISZKAŃSKIE  NOWOŚCI  WYDAWNICZE
Książki Franciszkańskie

dniowego, mogli z radością gościć 
Fr. Nicodemo Kibuzehose, definitora 
generalnego i Fr. Massimo Tedoldi, 
sekretarza generalnego ds. misji i 
ewangelizacji, którzy pragnęli prze-
kazać im wyrazy braterskiej miłości 
ministra generalnego oraz całego 
Zakonu, jak również podziw dla ich 
odważnego świadectwa. Dwaj bra-
cia z kurii generalnej uprzedzili przy-
bycie dwóch nowych misjonarzy do 
Sudanu Południowego. Są nimi Fr. 
Federico Gandolfi z prowincji rzym-
skiej i Fr. Marco Freddi z prowincji 
asyskiej. Ich przybycie przewidziane 
jest na połowę stycznia 2015 r. 
Święta upłynęły w cieple braterskiej 
wspólnoty oraz w służbie braciom 
żyjącym na peryferiach, na pustyn-
nym stepie charakteryzującym ten 
region. Tu, obok nędznych chat ze 
słomy, w radosnych obchodach tak 
wielu ubogich, narodził się Jezus, 
rozpoznając w nich Betlejemską staj-
nię. 

Nowa prowincja w Hiszpanii

Od 29 grudnia 2014 r. do 4 stycznia 
2015 r. obradowała kapituła założy-
cielska nowej prowincji franciszkań-
skiej w  Hiszpanii, nazwanej Prowin-
cją Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Jest ona owocem połączenia 6 pro-
wincji z 8 prowincji istniejących do-
tąd w Hiszpanii oraz małej Kustodii 
Św. Franciszka w Peru.
Mottem kapituły założycielskiej, pod 
przewodnictwem delegata gene-
ralnego Fr. Juana T. Zuriarrain, było: 
“Uczyńcie wszystko cokolwiek wam 
powie”. Podczas kapituły omówiono 
relacje SPFS oraz SPME, a także rela-
cje odnośnie sytuacji ekonomicznej. 
Zatwierdzono również projekt życia 
i misji oraz Statuty nowej prowincji.
Prowincja Niepokalanego Poczę-
cia NMP obejmuje terytoria auto-
nomicznych regionów Andaluzji, 
Aragonii, Kastylii i Leon, Kastylii-La 
Mancha, Wysp Kanaryjskich, Walen-
cji, Extremadury, Balearów, La Rioja, 
Madrytu i Murcji.

NOWI WIZYTATORZY

Fr.  ANDrEW BrOPHY
z PrOW. WNiEBOWzięciA NMP (USA) DlA 
PrOW. MęczENNikóW kOrEAńSkicH 
(kOrEA).

Fr..  DOMiNic MONTi 
z PrOW. NAjśW. iMiENiA jEzUS (USA) DlA 
PrOW. śW. BArBArY (USA).

Fr. EDilSON rOcHA 
z kUST. śW. BENEDYkTA W AMAzONii 
(BrAzYliA) DlA kUST. NAjśW. SErcA 
PANA jEzUSA (BrAzYliA).

Fr. kATETA GrEGOirE BOWA
z PrOW. śW. BENEDYkTA AFrYkAńczYkA 
(r.D.kONGA) DlA FUNDAcji NASzEj 
PANi W AFrYcE 
(kONGO-BrAzzAVillE).

Fr. VAlMir rAMOS
z kUST. NAjśW. SErcA PANA jEzUSA 
(BrAzYliA) DlA PrOW. NiEPOkAlANEGO 
POczęciA (BrAzYliA).

Fr. WANDErlEY GOMES DE 
FiGUEirEDO 
z kUST.  SiEDMiU rADOści (BrAzYliA) 
DlA PrOW. krzYżA śWięTEGO 
(BrAzYliA).

Fr. SANDrO OVErEND riGillO
z PrOW. śW. PAWłA APOSTOłA (MAlTA) 
DlA PrOW. śW. kAziMiErzA (liTWA).
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WIADOMOŚCI W SKRÓCIE
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List do Rzymian 
i kursy monograficzne
Międzyprowincjalne Studium Teolo-
gii św. Bernardyna w Weronie zorga-
nizowało w dniach 2-4 lutego 2015 
r., dni biblijne poświęcone Listowi do 
Rzymian. Wykłady głosił biblista, ks. 
prof. Stefano Romanello. 
Natomiast w drugim semestrze Insty-
tut proponuje dwa kursy monogra-
ficzne nt. św. Bonawentury z Bagno-
reggio oraz na temat zła w teologii. 
Zajęcia poprowadzą: prof. Ernesto 
Dezza OFM, i ks. prof. Sante Babolin. 
Pierwszy kurs ma na celu pogłębienie 
myśli i nauki św. Bonawentury. Zaję-
cia będą odbywały się w każdy ponie-
działek po południu, począwszy od 9 
lutego. Zajęcia drugiego kursu będą 
odbywały się w każdy wtorek po po-
łudniu, począwszy od 10 lutego. Jego 
celem jest prezentacja problemu zła. 
Kurs obejmuje 3 etapy: godność i kru-
chość człowieka, tajemnica odkupie-
nia i zbawienia, tajemnica Kościoła. 

2 lutego - Dzień Życia 
Konsekrowanego
W roku 2015 poświęconym życiu 
konsekrowanemu, dzień 2 lutego 
nabiera szczególnego znaczenia. Pa-
pież Franciszek w swoim Liście Apo-
stolskim, skierowanym do wszystkich 
konsekrowanych na ten szczególny 
rok, wskazał 5 oczekiwań, których re-
alizacji Kościół spodziewa się od życia 
konsekrowanego: 

Agenda 
Ministra Generalnego
Luty:
1-11: Birma, Tajlandia, Indone-

zja i Singapur:
               BRATERSKIE ODWIEDZINY
13-18:  Rep. Dem. Konga: Usta-

nowienie nowej prowin-
cji

18-20:  Rzym: Celebracja począt-
ku Wielkiego Postu

21-25: Egipt: BRATERSKIE OD-
WIEDZINY

26-28:   RZYM

Bł. Juniper Serra, OFM

Papież Franciszek ogłosił zamiar ka-
nonizowania bł. Junipera Serry OFM. 
Bł. Juniper urodził się 24 listopada 
1713 r. w Petrze (Majorka, Hiszpania). 
Zmarł 28 sierpnia 1784 r. na Misji św. 
Karola Boromeusza w Carmel, w Kali-
fornii (USA). Pracował jako misjonarz 
w Meksyku. Jego siedzibą było Apo-
stolskie Kolegium św. Ferdynanda 
w Meksyku. Służył misjom w Sierra 
Gorda na północ od stolicy państwa. 
W 1769 r. założył pierwszą misję fran-
ciszkańską w Kalifornii, w san Diego, 
do śmierci pracując niezmordowanie 
na rzecz ewangelizacji ludów tubyl-
czych wzdłuż brzegu Pacyfiku. Zo-
stał uroczyście beatyfikowany przez 
papieża Jana Pawła II w Rzymie, 25 
września 1988 r. Jest uważany za za-
łożyciela prowincji bł. Junipera Serry 
w Meksyku oraz prowincji św. Barba-
ry w Kalifornii (USA).

Papieski Uniwersytet Antonianum: “The Francsican Experience”

Instytut duchowości Franciszkańskiej PUA oferuje kurs duchowości francisz-
kańskiej w jęz. angielskim, w czasie Wielkiego Postu 2015, zatytułowny “The 
Franciscan Expierience” (w każdy czwartek Wielkiego Postu 2015).      
[www.antonianum.eu]

Lekcje obejmują:
19  lut: Socio-Spiritual Introduction to the Franciscan Experience: 
 by Fr. Gilberto Cavazos-González, OFM 
26  lut:  The Writings of Francis and Clare: by Fr. Leonhard Lehmann, OFM Cap 
5 mar:  Franciscan Mysticism: by Fr.  William Short, OFM  
12 mar:  Franciscan Understanding of the Human Person: 
 by  Fr. Albert Schmucki, OFM  
19 mar:  Franciscan Mission: by  Fr. Benedict Vadakkekara, OFM Cap  
26 mar: Franciscan Spirituality today and tomorrow: 
 by  Fr. Gilberto Cavazos-González, OFM

The Franciscan 
Experience

Franciscan Institute of Spirituality 
of the Pontifical University Antonianum

L e n t  2 0 1 5

The lecture series is meant to be ongoing 
formation for members of the Franciscan Family 

and people interested in learning more about 
the Franciscan Experience. Make it part of your 

Lenten Experience as you prepare 
to Celebrate Easter 2015.

For more information please contact 
Friar Gilberto via email:  
cavazos@antonianum.eu

The Franciscan 
Experience

Franciscan Institute of Spirituality 
of the Pontifical University Antonianum

Via Merulana, 124-A / 00185 Roma

1. Życia w radości przekazującej szczę-
ście.  

2. Proroctwa zdolnego przebudzić 
świat. 

3. Przypowieści o duchowości wspól-
noty. 

4. Z misyjnym zapałem ku peryferiom 
ludzkim. 

5. W zasłuchaniu w to, czego od życia 
zakonnego dziś chce od nas Bóg 
oraz ludzkość.
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