
 fr

lipiec 2016VOLUME XLIX • EDIZIONE 234

Międzynarodowe Wiadomości OFM
Fraternitas

Dnia 12 maja 2016 roku, w kurii generalnej, 
podczas spotkania prezesów konferencji, ekonom 
generalny, Fr. John Puodziunas, przedstawił 
podzielone na cztery części sprawozdanie o sytuacji 
ekonomicznej, po którym nastąpiła długa dyskusja. 

Pierwsza część relacji dotyczyła omówienia 
aktualnej sytuacji ekonomicznej kurii generalnej, po 
odkryciu, w sierpniu 2014 roku, nieprawidłowości. 
Wyniki czteromiesięcznej wewnętrznej kontroli, 
zostały przekazane odpowiednim władzom świeckim, 
których dalsze postępowanie wyjaśniające jest nadal 
prowadzone przy pełnej współpracy kurii generalnej 
oraz jej prawnych reprezentantów.

Kuria generalna stawia sobie trzy cele: przede 
wszystkim zrozumieć, w jaki sposób mogło dojść do 
takiej sytuacji, tak, by na przyszłość nie dopuścić, 
aby mogła się ona powtórzyć; określić wysokość 
ekonomicznych strat oraz postarać się, by jak najwięcej 
z nich odzyskać; wymierzyć sprawiedliwość wszystkim 
zamieszanym w tę sprawę. 

Ekonomat generalny wraz z definitorium 
generalnym starają się nadal przestrzegać priorytetów 
ustalonych we wrześniu 2014 roku, wśród których 
jest ograniczanie, gdzie tylko to jest możliwe, 
wydatków, weryfikacja zawartych umów, rozbudowa 
planu zarządzania długiem, odpowiedni dobór 
zatrudnionych osób świeckich, dalsze wspieranie 
projektów formacyjnych i misyjnych, określenie skali 
priorytetów w regulowaniu zwykłych zobowiązań 
oraz przede wszystkim ogólna poprawa komunikacji 
i weryfikacji odpowiedzialności. 

W drugiej części relacji została przedstawiona 
aktualna struktura ekonomiczno-finansowa kurii 
generalnej oraz różne role jednostek, definitorium 

Relacja ekonoma geneRalnego 
na zebRaniu PRezesóW konFeRencji

Dnia 6 czerwca 2016 roku w Jerozolimie miał miejsce ingres nowego 
Kustosza Ziemi Świętej Fr. Francesco Pattona.

Przy śpiewie Lauda Jerusalem Dominum i biciu dzwonów San 
Salvatore wyruszyła uroczysta procesja, w której kroczyli bracia z kustodii 
poprzedzając kustosza i wikariusza generalnego Fr. Julio César Bunader.

Następnie wizytator generalny, Fr. Jakab Várnai, wręczył nowemu 
Kustoszowi Ziemi Świętej Fr. Francesco Pattonowi pieczęć Kustodii.

Fr. Patton, który jest Włochem, zwrócił się do Braci w języku włoskim: 
«Poproszono mnie, by przyjąć ten urząd jako nowe wezwanie i 
odpowiedziałem na nie jak w dniu mojej pierwszej profesji. Czuję się 

jak nowicjusz (…), lecz Pan jest naszym Kustoszem, Tym, który prowadzi nas w sytuacjach najmniej 
oczekiwanych i nieprzewidzianych (…). Proszę, byście przyjęli mnie tak, jak przyjmuje się nowego 
współbrata.» Obecni z wszystkich klasztorów Izraela i Palestyny bracia uścisnęli go na znak powitania i 
posłuszeństwa.

generalnego, ekonomatu generalnego wraz z 
podejmowaną działalnością; o czujności powierzonej 
Międzynarodowej Komisji ds. Ekonomicznych (CIRE) 
jak i Radzie ds. Ekonomicznych Definitorium (CAE). 
Struktura ta ma za zadanie sprawną i skuteczną 
operatywność ekonomiczną, tak, by uwidocznić 
przejrzystość, obowiązek odpowiedzialności, 
uczciwość, dokładność, prostolinijność i braterską 
odpowiedzialność. 

Trzecia część sprawozdania ukazała analizę 
sytuacji ekonomiczno-finansowej na dzień 31 
grudnia 2015 roku, gdzie odnotowujemy redukcję 
długu zewnętrznego o 39,1% w okresie od września 
2014 roku do grudnia 2015 roku. 

W czwartej części relacji został zaprezentowany 
plan zarządzania długiem, opracowany przez ekonoma 
generalnego i CIRE, który został zaaprobowany przez 
definitorium generalne w marcu 2016 roku. Plan ten, 
oparty na wartościach naszej misji, sprawiedliwości 
i efektywności, podejmuje staranie, by ograniczyć 
aktualne zobowiązania poprzez donacje oraz 
sprzedaż niepotrzebnych własności, starając się, by 
pożyczki bankowe zamienić na pożyczki wewnętrzne 
lub zewnętrzne o mniejszym ryzyku.

ingRes noWego kusTosza ziemi ŚWięTej W jeRozolimie
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Rzym, kuria generalna - spotkanie 
komisji liturgicznej 2016 

W dniach 31 maja – 1 czerwca 
2016 roku w naszej kurii generalnej 
w Rzymie zebrała się komisja 
liturgiczna, której przewodniczy Fr. 
Sandro Overend. Powołana w 2010 
roku, przez ostatnie lata pracowała 
na opracowaniem pierwszej 
części projektu: redakcją Mszału 
Franciszkańskiego; Lekcjonarza i 
Modlitwy wiernych; Proprium do 
Franciszkańskiej Liturgii Godzin; 
Rytuału Franciszkańskiego; 
Martirologium Franciszkańskiego. 
Ponadto, członkowie komisji 
wymienili się uwagami i sugestiami 
odnoszących się do korekty 
tekstów Mszału Franciszkańskiego; 
Lekcjonarza i Modlitwy wiernych.

Wszystkie teksty są już niemal 
gotowe: pozostaje dokończenie 
prac redakcyjnych i ujednolicenie 
różnych formularzy. Prace planuje 
ukończyć się do października 2016 
roku. Następnie przygotowany w 
języku łacińskim materiał zostanie 
przedstawiony Kongregacji ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Werona - europejskie spotkanie 
sPos: kryzys środowiska i 
imigracja

Od 22 do 29 maja 2016 roku 
w Weronie zebrali się Bracia 
pochodzący z Konferencji (COMPI, 
COTAF, SLAN, CONFRES) byli  takze 
bracia z Kurii Generalnej z biur,  
by dzielić się doświadczeniami i 
zastanowić się nad problemem 
imigracji. Ponadto zostały 
zaproponowane konkretne 
duszpasterskie rozwiązania 
ewangelizacji jako Braci Mniejszych.

INNE WIADOMOŚCI
Pierwsza rocznica ogłoszenia 
Laudato si’

18 czerwca minęła pierwsza 
rocznica wydania encykliki papieża 
Franciszka w trosce o nasz wspólny 
dom: a pierwsze słowa tej encykliki 
zostały zaczerpnięte z Pieśni 
słonecznej św. Franciszka z Asyżu.

Zwracamy się z prośbą do Rodziny 
Franciszkańskiej o zaangażowanie 
się w świecie, o zmianę naszego stylu 
życia, konieczną zmianę, by przejść 
od zamiaru do działania poprzez 
konkretne wybory podejmowane w 
trosce o nasz wspólny dom.

Międzyfranciszkańska Komisja 
Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony 
Stworzenia (Romans VI) opubliko-
wała (w 8 językach) wprowadze-
nie do lektury encykliki Laudato si’.    
www.francis35.org

borgo a mozzano – Promocja 
książki o życiu św. Franciszka

18 czerwca 2016 roku miała 
miejsce promocja książki «A sua 
immagine. La vita di San Francesco 
negli affreschi del convento di 
Borgo a Mozzano». Tekst, napisany 
przez Christopher Stace, został 
zaprezentowany w klasztorze w 
Borgo a Mozzano, przez Fr. Fortunato 
Iozzelli OFM, redaktora naczelnego 
czasopisma “Studi Francescani”.

Głos zabrali: Patrizio 
Andreuccetti, Gabriele Brunini, Fr. 
William Short OFM oraz autor książki 
Christopher Stace.

     Podczas promocji były wyko-
nywane utwory muzyczne zarówno 
wokalne jak i instrumentalne.

Oby cierpienie, które dotyka 
imigrantów, desperacja wypisana 
na ich obliczach, przez wzgląd na 
miłosierdzie i bycie mniejszymi, 
skłoniły nas do okazania im 
współczucia.

kłajpeda - Franciszkanie z litwy 
dla “paraolimpiady”

Augustas Navickas, który 
był dobrze zapowiadającym się 
wioślarzem, uległ wypadkowi i jego 
“marzenia o sukcesie” przepadły! 
Jednak... Otrzymał zaproszenie do 
uczestnictwa w “paraolimpiadzie” w 
Brazylii. Bracia franciszkanie kupili 
specjalnie zaprojektowane dla 
osób niepełnosprawnych kajak oraz 
wiosła i ofiarowali je zawodnikowi.

Teraz “marzenie” stało się 
realne. Miasto Kłajpeda (Litwa), 
od kiedy odbyły się w nim 
czwarte międzynarodowe zawody 
wioślarskie, stało się miastem 
nadziei, powiedział Fr. Benediktas 
Jurcys.

Rzym – bracia na jubileuszu dla 
kapłanów

Niektórzy Bracia wzięli udział 
w Jubileuszu Miłosierdzia dla 
kapłanów i seminarzystów, który 
miał miejsce w Rzymie w dniach od 
1 do 3 czerwca 2016 roku.

Uczestniczyli w dniu skupienia 
w “Bazylice św. Pawła za Murami”, 
gdzie konferencję wygłosił papież 
Franciszek (2 czerwca 2016 roku) 
oraz wzięli udział w uroczystej 
Eucharystii, której również 
przewodniczył Ojciec Święty, 3 
czerwca 2016 roku.

Ponadto brali udział w całym 
programie przygotowanym przez 
“Papieską Radę ds. Krzewienia 
Nowej Ewangelizacji”. www.ofm.org

http://www.francis35.org
http://www.ofm.org
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NAJBLIżSZE WyDARZENIA

asyż – krzyż św. Damiana wrócił do kościoła św. Damiana

15 czerwca 2016 roku prawdziwa ikona najbardziej rozpowszechnionego na świecie krzyża została 
zabrana z miejsca, w którym znajduje się od blisko 750 lat, to jest z kaplicy krzyża w bazylice św. Klary w 
Asyżu i umieszczona na ołtarzu w kościele św. Damiana, gdzie prawdopodobnie znajdowała się w czasach 
Franciszka i Klary z Asyżu.

O takiej okazji bracia marzyli przez ostatnie 750 lat, a która stała się faktem dzięki staraniom wspólnoty 
z San Damiano oraz klarysek z bazyliki św. Klary. Do 19 czerwca bracia i wszyscy wierni mieli możliwość, by 
własnymi oczyma kontemplować piękno i wspaniałość prawdziwej ikony.

saint malo - zmarł franciszkański pisarz Éloi leclerc

«Jego książki, szczególnie “Mądrość Biedaczyny”, stały się pokarmem 
dla życia wewnętrznego tysięcy chrześcijan różnych pokoleń. Fr. Éloi 
zmarł 13 maja 2016 roku, w domu starców Małych Sióstr Ubogich w 
Saint Malo, w wieku 95 lat». Tak rozpoczyna się artykuł w dzienniku «La 
Croix» podając wiadomość o śmierci Fr. E. Leclerca. 

Następnie francuski dziennik – po przedstawieniu perypetii 
przebytych w młodości z powodu Gestapo i uwolnieniu w 1945 roku 
przez oddziały amerykańskie – podkreśla istotną rolę pisarza. Wyliczając 

główne dzieła Fr. E. Leclerca, autorka artykułu, Claire Lesegretain, podkreśla ich nieustanne odniesienie do 
franciszkańskiej duchowości!

Międzynarodowe Centrum Studiów Franciszkańskich 
w Canterbury w Wielkiej Brytanii, Instytut szeroko znany 
we franciszkańskim świecie i poza nim, oferuje dwa 
programy: z zakresu studiów franciszkańskich oraz z 
zakresu formacji franciszkańskiej. Każdy z tych kursów 
można odbyć w przeciągu sześciu miesięcy, czyli w okresie: 
październik-grudzień oraz styczeń-marzec. Ponadto 
Centrum przyjmuje pragnących odbyć rok sabatyczny 
żyjąc w spokojnej atmosferze. Przyjeżdżający na rok 
sabatyczny mogą dowolnie uczestniczyć w wykładach 
stosownie do swoich zainteresowań. Organizowane są 
również wycieczki do miejsc historyczno-kulturalnych.

Więcej informacji na stronie: www.franciscans.ac.uk,   
adres email: info@franciscans.ac.uk

Wenecja – Franciszkański Tydzień

Programy studiów w międzynarodowym centrum 
studiów Franciszkańskich w canterbury

TWiTTeR:
inglese:   @ofmdotorg           
sPagnolo:  @ofmorges       
iTaliano: @ofmorgiT

 Studio Teologico 
 Interprovinciale

«San Bernardino» di  Verona

Teologiczne Studium “San Bernardino” organizuje w 
Weronie 39 Tydzień Studiów pod hasłem: «To, co gorzkie 
zamienione w słodycz».

Podczas Tygodnia, który odbędzie się w domu “Regina 
Mundi” w Cavallino (Wenecja) od 28 sierpnia do 2 września 
2016 roku, omawiany będzie aspekt miłosierdzia u św. 
Franciszka oraz w tradycji franciszkańskiej. 
www.fratiminori.it

Facebook:  
 www.facebook.com/ofm.org

http://www.franciscans.ac.uk
mailto:info%40franciscans.ac.uk
https://twitter.com/ofmdotorg
https://twitter.com/ofmorgES
https://twitter.com/ofmorgIT
http://www.fratiminori.it/content/view/437/44/
https://www.facebook.com/ofm.org
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Rick maRTigneTTi oFm, L’Itinerario 
Mistico in San Bonaventura, Albero 
della Vita (Droga Mistyczna u św. 
Bonawentury, Drzewo Życia), Tau 
editrice, Phoenix 2016, pp. 232.

Niniejsze studium jest wspaniałym 
wejściem w samo serce św. Bonawentury, 
rozkochanego w Chrystusie, który 
przyniósł nam życie przez Drzewo 
życia. Autor pomaga czytelnikom 
docenić i przyswoić sobie treść tego 
mistycznego klejnotu. Kluczem do 
analizy jest zrozumienie funkcjonowania 

przeciwieństw, które pomaga Doktorowi Serafickiemu 
badać boskość i człowieczeństwo, pokorę i moc Baranka, 
który został zabity i króluje na tronie w niebie.

PeDRo RiQuelme oliVa oFm (a cura 
di), Scritti di Fr. Junípero Serra (Nuova 
edizione di Salustiano Viñedo) (Pisma 
Fr. Junipero Serra), edizioni espigas, 
murcia 2015, pp. 883. 

Kanonizacja Fr. Junípero Serra 
stała się odpowiednią okazją do 
ponownego opublikowania jego 
pism oraz innych dokumentów, w 
których ukazuje się «jego wielka praca 
ewangelizacyjna, która odzwierciedla 
ducha ewangelizacyjnego Evangelii 
Gaudium papieża Franciszka».

Publikacja pozwala nam równocześnie powrócić 
do jednego z ważniejszych wydarzeń, a mianowicie 
inkulturacji Ewangelii.

Dodatkowym walorem tej edycji jest dwujęzyczna 
(hiszpańska i angielska) wersja wstępu i wprowadzenia. 

aleXanDRi De Hales, Quaestiones 
disputatae de peccato veniali et de 
conscientia, critice editae a Hyacintho 
Matthaeo Wierzbicki OFM. Editiones 
Collegii S. Bonaventurae ad Claras 
Aquas, grottaferrata (Roma) 2016, 
pp. 320 (bibliotheca Franciscana 
scholastica medii aevi - Tom. XXXii).

W niniejszym tomie zostało 
opublikowane po raz pierwszy, 
przez o. Mateusza Wierzbickiego 
OFM, sześć quaestiones pierwszego 
franciszkańskiego mistrza Aleksandra 

z Hales, przekazanych w dwóch formach redakcyjnych 
pochodzących z czasów określonych «Postquam fuit 
frater» (1236-1245). Dotyczą one dwóch zagadnień 
tematycznych: pierwsze omawia kwestię grzechu 
powszedniego, podczas gdy drugie omawia kwestię 
sumienia.

louie ViTale oFm, L’amore è ciò 
che conta. Scritti sulla pace e la non-
violenza (Liczy się miłość. Pisma o 
pokoju i nie przemocy), Pace e bene 
Press, athens 2015, pp. 132.

Publikacja zawiera teksty o pokoju 
i nie przemocy. W tej serii krótkich 
opracowań z ostatnich trzydziestu lat, 
Autor opowiada o swojej walce bez 
przemocy o pokój i sprawiedliwość; by 
ustały: wojna, tortury, rasizm, nędza, 
niszczenie klimatu i chciwość. Wszystko 
w duchu św. Franciszka z Asyżu.

FRANCISZKAńSKIE NOWOŚCI WyDAWNICZE

NOWI WIZYTATORZY GENERALNI

FR. CZESŁAW GNIECKI 
z Prowincji niePokalanego Poczęcia nMP w Polsce

dla Prowincji Matki Bożej anielskiej w Polsce

FR. ROGER MARCHAL 
z Prowincji Bł. jana dunsa szkota we Francji i Belgii

dla Prowincji Św. leoPolda w austrii i włoszech

FR. MARIO RAFAEL TORO PUERTA 
z Prowincji Św. Pawła aPostoła w koluMBii 
dla Prowincji Św. Pietra i Pawła w Meksyku

FR. CARLOS GUILLERMO PAZ GUZMAN 
z Prowincji Św. Franciszka solano w argentynie 
dla Prowincji Świętej trójcy w chile

FR WANDERLEY CARVALHO DO COUTO 
z Prowincji najŚwiętszego  iMienia jezus w Brazylii

dla kustodii siedMiu radoŚci nMP w Brazylii

FR. JEREMIAŠ KVAKA 
z Prowincji najŚwiętszego zBawiciela na słowacji

dla Prowincji Św. wacława w czechach

FR. PETER WILLIAMS 
z Prowincji słowa wcielonego w aFryce zachodniej

dla Prowincji Św. józeFa w kanadzie

FR. ESDRASZ BIESOK 
z Prowincji wnieBowzięcia nMP w Polsce

dla Prowincji niePokalanego Poczęcia nMP w Polsce

agenDa minisTRa geneRalnego -  liPiec 2016

1-2: kolumbia
 Zakończenie kursu języka hiszpańskiego
3: Powrót do RzYmu
4-15:  RzYm
 Tempo Forte
7-10: jeRolozima
 Kapituła Kustodii Ziemi Świętej
11: asYŻ
 Osiemsetlecie ustanowienia Odpustu Porcjunkuli
17:  bolonia
 Kapituła generalna Zakonu Kaznodziejskiego
26-31: kRakóW Światowe Dni Młodzieży
 27:  Światowe Spotkanie Młodzieży 
 Franciszkańskiej (GiFra)


