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PREZENTACJA

Drodzy Bracia,

Niech Pan Was obdarzy Pokojem!

Ostatnia Kapituła Generalna chciała dać impuls do nowego działan-
ia, tak by Bracia Mniejsi dawali świadectwo i głosili świętą Ewangelię: 
idąc ku peryferiom, by nieść radość Ewangelii w naszym dzisiejszym 
świecie. 

Również papież Franciszek w przemówieniu skierowanym do ucze-
stników Kapituły podczas audiencji stwierdził: ważne jest odzyskanie 
świadomości bycia krzewicielami miłosierdzia, pojednania i pokoju. 
Owocnie zrealizujecie wasze powołanie i misję, jeśli coraz bardziej będz-
iecie zgromadzeniem «wychodzącym».

Niniejszym, dzięki Wytycznym do animacji, Definitorium Generalne 
oferuje wszystkim braciom w Zakonie narzędzie do refleksji i rewizji; 
co dla nas dziś oznacza iść ku peryferiom, realizując konkretne drogi 
nawrócenia i ewangelizacji, miłosierdzia i pełnej miłości troski o nasz 
wspólny dom.

W nadziei, że niniejsze strony będą mogły przekuć się w programy 
życia i misji na różnych poziomach naszego Zakonu i w ten sposób 
staną się pomocne do nawrócenia i wzrostu na ewangelicznej drodze 
każdego z Was i każdej wspólnoty, życzę wszystkim Pokoju i Dobra od 
Pana.

Rzym, 25 stycznia 2016 roku
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Fr. Michael Perry, OFM
Minister Generalny

Prot. 106241 
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WPROWADZENIE

Drodzy bracia,

Niniejsze subsydium zatytułowane Bracia i Mniejsi ku Peryferiom, 
przybliży wam to, co stanie się zakresem inspiracji dla naszej posługi 
animowania i zarządzania Zakonem w najbliższym sześcioleciu.

Pragniemy przede wszystkim podzielić się z wami kilkoma refleksjami 
wychodząc od tego, co w swoim Dokumencie zleciła nam Kapituła 
Generalna w 2015 roku.

Po drugie, w szerszym kontekście głównego tematu, mając na 
względzie planowanie na sześciolecie w cyklu dwuletnim, proponujemy 
wytyczne na najbliższe dwa lata (2016-2017), biorąc pod uwagę, zgodnie 
z naszym charyzmatem, drogę wspólną dla całego Kościoła.

 



Bracia i Mniejsi ku peryferiom6



Wytyczne Definitorium Generalnego do animacji Zakonu na lata 2016 i 2017 7

BRACIA I MNIEJSI
KU PERYFERIOM

Ostatnia Kapituła Generalna, odbyta pod hasłem Fratres et Minores 
in Nostra Aetate, stawia nas przed tym, co jest istotą naszej tożsamości: 
braterstwo i bycie mniejszymi, przeżywane w realiach współczesnego 
świata. Podczas kapituły zastanawialiśmy się nad realiami Zakonu, jego 
mocnymi stronami, jak również jego słabościami.

W spotkaniu tak wielu Braci, przybyłych z różnych stron świata, 
ponowiliśmy Panu nasze dziękczynienie za dar Braterstwa: Pan dał nam 
Braci. Słyszeliśmy o dobru, które czyni Bóg, przez świadectwo ich słów i ich 
pracy. Zmierzyliśmy się także z ich trudnościami i niedoskonałościami. 
Wobec trudności i wezwania, by na nowo być Braćmi i Mniejszymi, 
dostrzegliśmy głęboki wymiar nadziei i możliwości, który zrealizuje się 
– jak mówi Dokument końcowy kapituły, – jeśli na nowo podejmiemy 
trud życia ewangelicznego: by stać się prawdziwie Braćmi i Mniejszymi i 
wychodzić tam, gdzie głęboko potrzeba jest Bożej radości i miłosierdzia 
(por. nr 33).

Również papież Franciszek zachęcał nas do tego wychodzenia, 
gdy 26 maja 2015 roku przyjął nas na audiencji i prosił nas, byśmy «byli 
krzewicielami miłosierdzia, pojednania i pokoju». Przypomniał nam, że 
to powołanie i tę misję zrealizujemy wtedy owocnie, jeśli będziemy « 
coraz bardziej zgromadzeniem “wychodzącym”».

To powołanie, by wyjść ku peryferiom, dobrze wyraził Dokument 
Kapitulny. Zwrócenie uwagi na “kryzys” w świecie i w naszym Zakonie 
mogłoby powodować skupienie się na sobie samym, jakbyśmy byli my 
sami i nasz kryzys w centrum uwagi: jednak wbrew pokusie autoreferencji 
powraca na nowo zachęta, by wyjść ku peryferiom. Takie wezwanie 
znajdujemy w różnych częściach Dokumentu (por. nr 12, 22-23, 32-33).

W końcu zostaje zaproponowany pewien rodzaj syntezy: «Wszyscy 
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musimy dokonać wyboru

– na poziomie personalnym, wspólnoty miejscowej i prowincjalnej 
– by stać się rzeczywiście Braćmi i Mniejszymi oraz wyjść ku tym 
miejscom w świecie, gdzie jest głębokie pragnienie Bożej radości i 
miłosierdzia» (nr 33).

Serce naszej forma vitae 

Wyjście ku peryferiom było zawsze podstawowym elementem 
naszej forma vitae. Franciszkańska przygoda rozpoczęła się, kiedy 
Franciszek w kościele San Damiano usłyszał głos Ukrzyżowanego 
mówiący mu: «Idź i napraw mój dom» (por. 2Cel 10, 4), wezwanie 
powtórzone kilka lat później w Porcjunkuli, kiedy usłyszał «fragment 
Ewangelii, gdzie Chrystus podał uczniom ewangeliczny sposób życia 
przed wysłaniem ich do głoszenia Dobrej Nowiny» (1 B III, 1). Następnie 
Franciszek i jego pierwsi towarzysze przez trzykrotne otwarcie Ewangelii 
ostatecznie upewnili się, że zostali posłani, by głosić Ewangelię na wzór 
Apostołów (por. 1 B III, 3).

Ponadto, kiedy Franciszek i grupka pierwszych Braci udali się do 
Papieża, aby otrzymać zatwierdzenie ich forma vitae, pokazali w ten 
sposób swoją wolę, by iść poza granice małego Asyżu. W odniesieniu 
do tych okoliczności Relacja Trzech Towarzyszy podkreśla, że Innocenty 
III dał Franciszkowi i wszystkim jego braciom pozwolenie na «głoszenie 
wszędzie pokuty» (nr 51).

Wspólnota Braci Mniejszych była od początku grupą wychodzącą 
ku trędowatym, poza granice Asyżu, poza Włochy, również do saracenów 
i innych niewierzących. W 1219 roku z Porcjunkuli zostaną wysłani do 
krajów niechrześcijańskich pierwsi Bracia. Sam Franciszek uda się do 
Ziemi Świętej.

W ciągu wieków na to pierwsze powołanie Zakon zawsze 
odpowiadał z wielką hojnością i kreatywnością.

Dziś w różnych formach misji i ewangelizacji wciąż odpowiadamy 
na to wezwanie Pana, ukazując, że «pięknie jest wyjść z małego 
klasztornego dziedzińca, by przemierzać wielki dziedziniec świata, by 
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spotykać się, uczyć się, głosić i przede wszystkim, by być … By rękami 
bezbronnych i mniejszych dotykać ludzi, którzy żyją w naszych miastach, 
na peryferiach, którzy poszukują sensu, życia...” (ItN, s. 7).

Ku peryferiom

Z definicji peryferie, w stosunku do centrum, to rejon zewnętrzny 
lub terytorium na marginesie. Chodzi o część krańcową przestrzeni 
fizycznej lub terytorium, w przeciwieństwie do centrum. Dlatego 
zestawienie centrum-peryferia wyraża dystans od centrum pewnej 
rzeczywistości, która może odnosić się zarówno do przestrzeni fizycznej, 
jak i społecznej, politycznej lub duchowej.

Powołanie Kościoła, by wyjść ku peryferiom, znajduje swoje 
źródło w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Kościół otrzymał dar Ducha 
Świętego, który go skierował ku krańcom świata, by wypełniać zadanie 
powierzone przez Jezusa: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu!» (Mk 16,15). Ten Duch miłości pozwala nam 
rozpoznać w Jezusie Pana i doświadczyć Bożego ojcostwa, które wzywa 
nas do “wyjścia”.

“To właśnie autentyczne doświadczenie Boga skłania nas do 
działania, ponieważ nie jest możliwym, by odczuwać nieskończony 
uścisk Boga, szalenie zakochanego, gdyż jest miłością i tylko miłością, 
jeśli jednocześnie nie poczujemy naglącej konieczności, by dzielić to 
doświadczenie z innymi” (KapGen09, nr 11).

Dzięki temu spotkaniu z Chrystusem w Duchu, które staje się 
zażyłością i komunią w nadmiarze obdarowania i radości, zostaliśmy 
wyzwoleni z naszego odizolowanego zamknięcia i możemy wyjść, 
by wszystkim głosić prawdziwe życie, radość i nadzieję, których 
doświadczyliśmy. Tym, co nas skłania do wyjścia, nie są dramatyczne 
wydarzenia życiowe, ani społeczne wyzwania, lecz miłość, którą 
zostaliśmy obdarzeni przez Ojca dzięki Jezusowi w Duchu Świętym.

W ten sposób to doświadczenie Bożego miłosierdzia w Jezusie 
prowadzi nas do decentralizacji, do bycia mniej skupionym na sobie i do 
zwrócenia większej uwagi, by stawać się bardziej należącym do świata; 
«by mniej troszczyć się o własną przyszłość a bardziej o los ludzkości; by 
nie tyle podjąć starania i by dostosowywać swoje wewnętrzne struktury, 
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ale by dostosować się do obecnego czasu» (KapGen09, nr 14). W ten 
sposób, “cały świat” (por. Mk 16,15), wszyscy ludzie, każda potrzeba, 
staje się peryferią, która pociąga nas, by nieść Ewangelię.

Przypominamy apel Ojca Świętego skierowany do osób 
konsekrowanych: «Cała ludzkość oczekuje..., że każda forma życia 
konsekrowanego postawi sobie pytania o to, czego żądają od nas Bóg i 
współczesna ludzkość» (List Apostolski do wszystkich osób konsekrowanych 
z okazji roku życia konsekrowanego, 2, 4-5). Ten apel Papieża jasno 
wskazuje na nasze powołanie i odnosi się do wychodzenia poza; do 
przyjęcia i dzielenia życia z ludźmi, przede wszystkim z ubogimi; do 
naszej obecności w obszarach nieznanych, trudnych, niebezpiecznych; 
do bycia blisko najuboższych, cierpiących, wykluczonych; do szczególnej 
uwagi na miejsca z pogranicza z nowymi formami ewangelizacji i 
obecności; do naszej gotowości do czynnej współpracy ze świeckimi i 
z Rodziną Franciszkańską (por. ItN, ss. 30-31). Istotnie «to zawsze było 
sercem naszego franciszkańskiego sposobu życia» (KapGen15, nr 32), 
lecz musimy szukać bardziej odpowiednich sposobów, by być wiernymi 
w dzisiejszym świecie.
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LINIE PRZEWODNIE
DO ANIMACJI

NA LATA 2016 I 2017
Odpowiedzieć na głos Pana, który wzywa nas, byśmy kierowali się 

ku peryferiom, oznacza otwierać się na dzisiejszą rzeczywistość stawiając 
sobie pytanie: czego żądają od nas Bóg i współczesna ludzkość?

Jako Bracia i Mniejsi skierowani ku Peryferiom pragniemy 
odpowiedzieć na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, na 
przemiany w świecie i w Kościele. Zdajemy sobie sprawę, że musimy 
być elastyczni. Dlatego też, biorąc pod uwagę wyzwania Kościoła oraz 
wydarzenia wewnątrz Rodziny Franciszkańskiej proponujemy wam 
dwa tematy mające na celu animację w pierwszych dwóch latach naszej 
posługi obecnego sześciolecia:

2016

BRACIA I MNIEJSI KU ...
MIŁOSIERDZIU I PRZEBACZENIU

2017

BRACIA I MNIEJSI KU …
SPRAWIEDLIWOŚCI, POKOJOWI

I OCHRONIE STWORZEŃ



Bracia i Mniejsi ku peryferiom12



Wytyczne Definitorium Generalnego do animacji Zakonu na lata 2016 i 2017 13

2016

BRACIA I MNIEJSI KU...
MIŁOSIERDZIU

I PRZEBACZENIU

«Bądźcie miłosierni,
jak Ojciec wasz jest miłosierny»

(Łk 6,36)

Tematem wspólnym dla roku 2016 będzie miłosierdzie,
w odniesieniu do Roku Miłosierdzia oraz do jubileuszu 

Odpustu Porcjunkuli.
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MIŁOSIERDZIE W koncepcji 
św. Franciszka miłosierdzie jest 

przede wszystkim atrybutem Boga, a 
następnie jest również niezbędnym 

przymiotem w naszych relacjach 
z innymi.

Ta relacja między dwoma wymiarami
jest istotna, na co wskazuje również 

Papież:

“Jezus stwierdza, 
że miłosierdzie
to nie jest tylko
działanie Ojca,

lecz staje 
się kryterium
potrzebnym 

do zrozumienia,
kim są Jego 

prawdziwi synowie.
Jesteśmy więc 

wezwani
do życia 

miłosierdziem,
ponieważ to nam
zostało najpierw 

udzielone 
miłosierdzie”.

(MV 9)



Wytyczne Definitorium Generalnego do animacji Zakonu na lata 2016 i 2017 15

Miłosierdzie

W tym Roku Miłosierdzia my Bracia, jako synowie Kościoła, głosimy 
miłosierdzie. Ojciec Święty rzucił nam mocne wyzwanie odnośnie do 
tego zadania:

«Kościół ma misję głoszenia miłosierdzia Boga, bijącego serca 
Ewangelii, aby w ten sposób dotknąć serce i umysł każdego człowieka.
Jest to kluczowe dla Kościoła oraz dla wiarygodności jego głoszenia, 
aby żył on i świadczył w pierwszej osobie o miłosierdziu. Język 
Kościoła i jego gesty powinny przekazywać miłosierdzie tak, aby 
wejść w głębię serca ludzi i sprowokować ich do odnalezienia drogi 
powrotu do Ojca» (MV 12).

Papież Franciszek do Braci uczestniczących w Kapitule Generalnej:

«Bycie mniejszym wzywa do bycia i do czucia się małymi przed Bogiem, 
powierzając się zupełnie Jego nieskończonemu miłosierdziu. Perspektywa 
miłosierdzia pozostaje niezrozumiała dla tych, którzy nie uznają 
się “mniejszymi”, czyli małymi, potrzebującymi i grzesznymi przed 
Bogiem…….W tej perspektywie ważne jest odzyskanie świadomości bycia 
nosicielami miłosierdzia, pojednania i pokoju. Macie autorytet wśród 
ludu Bożego, wypracowany waszym byciem 
mniejszymi, braterstwem, łagodnością, pokorą, 
ubóstwem. Bardzo Was proszę: zachowajcie 
ten autorytet! Nie traćcie go! Ludzie Was lubią! 
Kochają Was!» (KapGen15).

Konieczne jest szczere i konkretne rozeznanie, 
we wszystkich wymiarach, sposobu naszego życia 
jako niosących miłosierdzie Boże oraz heroldów 
głoszących Dobrą Nowinę o przebaczeniu. I, jak 
to już zostało powiedziane wyżej, oznacza to, 
że musimy odpowiedzieć sobie, czy w naszym 
postępowaniu rzeczywiście jesteśmy mniejszymi 
czy też nie.

Ten rok nie będzie miał znaczenia, jeśli nie 
poprosimy o przebaczenie, lub nikomu nie 
wybaczymy!

I po tym chcę poznać, 
czy miłujesz Pana i mnie, 
sługę Jego i twego: jeżeli 
będziesz tak postępował, 
aby nie było takiego 
brata na świecie, który, 
gdyby zgrzeszył, choćby 
zgrzeszył najciężej, a 
potem stanął przed tobą, 
żeby odszedł bez twego 
miłosierdzia, jeśli szukał 
miłosierdzia. (LM 9)
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Jako słudzy nieużyteczni musimy szczerze i 
pokornie prosić o wybaczenie. Może musimy 
poprosić o wybaczenie naszych współbraci? 
Ludzi świeckich, z którymi pracujemy, 
wobec których ciąży na nas duszpasterska 
odpowiedzialność? Księży lub biskupów? 
Naszą siostrę Matkę Ziemię?

Z drugiej strony musimy być szczodrzy, 
by okazać nasze wybaczenie, przyjmując 
do naszego życia tych, którzy proszą nas o 
przebaczenie, jak nas prosi o to św. Franciszek 
i jak codziennie mówimy w modlitwie Ojcze 
nasz: odpuść nam nasze winy jako i my 

odpuszczamy naszym winowajcom.

Formacja ciągła ma w tym wymiarze duże pole do działania. W roku 
tym byłoby pożądanym, aby każda jednostka zakonna zorganizowała 
workshop lub spotkania na przykład: na temat sakramentu pojednania 
(jak to prawujemy w naszych kościołach i parafiach); w jaki sposób nasze 
wspólnoty są (lub nie są) miejscami przebaczenia i miłosierdzia; studium 
źródeł biblijnych i franciszkańskich o pojednaniu; możliwości włączenia 
się w inicjatywę „24 godziny dla Pana”(MV, 17), która może mieć 
miejsce w piątek oraz w sobotę przed IV Niedzielą Wielkiego Postu (4 i 
5 marca 2016): byłaby to okazja, by zorganizować to również w naszych 
kościołach. Ponadto, Papież zwraca naszą uwagę na tradycyjne dzieła 
miłosierdzia, w które pragniemy się włączyć z tą nutą oryginalności, 
która jest właściwa naszemu charyzmatowi:

• Uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, 
spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, 
więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych grzebać.

• Uczynki miłosierdzia względem duszy: grzeszących upominać, 
nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych 
pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić 
się za żywych i umarłych.

A gdyby nie szukał 
miłosierdzia, to ty go 
zapytaj, czy nie pragnie 
miłosierdzia. I choćby 
tysiąc razy potem 
zgrzeszył na twoich 
oczach, kochaj go 
bardziej niż mnie, abyś 
go pociągnął do Pana; i 
zawsze bądź miłosierny 
dla takich. (LM 10-11)
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Wzajemne przebaczenie
W roku 2016 przypada osiemsetlecie 
ustanowienia Odpustu Porcjunkuli. Z tej 
okazji wspólnoty franciszkańskie z Asyżu 
pragną na nowo wkroczyć na drogę pokuty 
przez uświadomienie sobie potrzeby 
prośby o wybaczenie oraz radosne przyjęcie 
miłosierdzia, które będą wyrażać się w 
gestach wzajemnej życzliwości.

Ta inicjatywa wspólnot z Asyżu 
mogłaby stać się przykładem i zachętą
dla całej Rodziny Franciszkańskiej:
z Asyżu na cały świat.

Podczas jubileuszu odpustu Porcjunkuli 
będziemy mieli sposobność przygotowania 
się by w roku następnym obchodzić 
pięćsetlecie ogłoszenia papieskiej bulli 
Ite vos. Będziemy mogli podjąć nowe 
przedsięwzięcia, aby dać świadectwo 
braterskiej miłości wśród nas Braci 
Franciszkanów z Pierwszego Zakonu, oraz 
zamanifestować nasze pojednanie. 

Zostaną zaproponowane przedsięwzięcia, które pomogą w “oczyszczeniu 
pamięci” i przygotują tak braci, jak i wspólnoty na przyjęcie nowego 
nawiedzenia Zmartwychwstałego Pana i Jego zbawienia1.

Tego życzymy wszystkim Braciom oraz tym wszystkim, z którymi się 
spotykamy. .

Niech Zmartwychwstały Pan
obdarzy nas wszystkich pokojem i przebaczeniem!

1 Por. Dokument: Bracia Franciszkanie na Kapitule. Itinerarium wspólnej  formacji i 
wzrostu w tym samym franciszkańskim powołaniu i misji (2015/2018), nr 16.

ODPUST PORCJUNKULI

2016 
The Osiemsetlecie 

odpustu udzielonego
na prośbę św. Franciszka 

przez Papieża Honoriusza III.

Święty Franciszek oznajmił:
“Ojcze Święty, pragnę,

jeśli to się podoba Waszej 
Świątobliwości, 

żeby ktokolwiek wejdzie do 
tego kościółka

odpowiednio rozgrzeszony 
przez kapłana, 

był uwolniony od winy i kary,
w niebie i na ziemi, 

od dnia chrztu,
aż do godziny wejścia

do wspomnianego kościoła.” 
(DypLoM br. TeobaLDa, biskupa 

asyżu).
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2017

BRACIA I MNIEJSI KU ...
SPRAWIEDLIWOŚCI, POKOJOWI

I OCHRONIE STWORZEŃ

«Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni»

(Mt 5,6)

W 2017 roku naszą uwagę skupimy na dwóch ważnych przesłaniach, 
które otrzymaliśmy: jedno od Kościoła przez encyklikę papieża 
Franciszka Laudato si’, i drugie od Rodziny Franciszkańskiej przez 
celebrację pięćsetlecia bulli  Ite vos, znanej również jako Bulla unionis. 
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Ze względu na powszechne
pojednanie ze wszystkimi 

stworzeniami Franciszek 
w pewien sposób

powrócił do stanu pierwotnej
niewinności.

(LS 66)
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Iść razem… z Kościołem

Encyklika papieża Franciszka Laudato si’ pomoże nam na nowo 
ożywić franciszkańskie dziedzictwo zawarte w Pieśni słonecznej 
ułożonej przez św. Franciszka z Asyżu. W perspektywie tej pragniemy 
być Braćmi Mniejszymi “wychodzącymi”, aby objąć peryferie świata z 
sercem przepełnionym sprawiedliwością, pokojem i troską o ochronę 
stworzeń. Za przewodem encykliki i materiałów przygotowanych 
przez SPOS, jesteśmy zachęceni do dokonania pewnych konkretnych 
wyborów oraz do aktualizacji misji ewangelizacyjnej patrząc na św. 
Franciszka z Asyżu, który «jest w najwyższym stopniu wzorem troski o 
to, co słabe, oraz patronem ekologii integralnej, przeżywanej z radością 
i autentycznością» (LS, 10).

W projekcie życia i misji każda wspólnota miejscowa niech wypracuje 
program ekologiczny, promujący styl życia i konkretne wybory, które 
by odznaczały się szacunkiem i troską o stworzenia (por. Subsydium, 
Troska o stworzenie w życiu codziennym Braci Mniejszych, wydane 
przez biuro generalne SPOS, 2011). Wizytatorzy generalni podczas 
przeprowadzania wizytacji w jednostkach Zakonu niech starają się 
weryfikować oraz promować ten projekt 
(KapGen15, Uchwała nr 19).

Sytuacja historyczna, społeczna, 
polityczna i kościelna wzywa nas jako 
chrześcijan i Braci Mniejszych, byśmy 
byli w naszych czasach świadkami 
i orędownikami sprawiedliwości, 
prawdy, pokoju i miłosierdzia, 
które otrzymaliśmy i którymi teraz 
pragniemy obdarzyć ludzkość i wszelkie 
stworzenie, wypełniając zachętę Soboru 
Watykańskiego II: «Radość i nadzieja, 
smutek i trwoga ludzi współczesnych, 
zwłaszcza ubogich i wszystkich 
cierpiących, są też radością i nadzieją 
uczniów Chrystusowych; i nie ma nic 
prawdziwie ludzkiego, co nie miałoby 
oddźwięku w ich sercu» (GS 1). 

Pokój, sprawiedliwość
i ochrona stworzenia
to trzy kwestie ściśle
ze sobą związane…. i 
wszystkie byty 
wszechświata, będąc
stworzonymi przez tego 
samego Ojca, są 
zjednoczone
niewidzialnymi więzami
i tworzą rodzaj 
uniwersalnej rodziny, 
wspaniałej komunii 
pobudzającej do 
świętego, serdecznego i 
pokornego szacunku. 
(Ls 92 & 89)
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W świecie, gdzie często dominują konflikty i przemoc, zachęcamy 
was do głoszenia, we wszystkich przestrzeniach, w których żyjemy i 
działamy, pokoju a nie przemocy (por. KapGen15, nr 12.14), posługując 
się również narzędziami i dokumentami, które można znaleźć na stronie 
internetowej Zakonu (www.ofm.org).

Wreszcie, w poszukiwaniu autentycznie ubogiego i ewangelicznego 
stylu życia, zachęcamy was do zapoznania się i aktualizacji wskazówek 
zawartych w subsydium Franciszkańskie zarządzanie finansami (por. 
KapGen15, nr 19-20).

Z PIEŚNI SŁONECZNEJ
Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie,

Twoja jest sława, chwała i cześć, i wszelkie błogosławieństwo.
Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją

i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego Imienia.
Pochwalony bądź, Panie mój,

ze wszystkimi Twoimi stworzeniami… 
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Być pamięcią wiary, by odkrywać znaczenie wydarzeń, z których 
wypłynęły wybory w Duchu; by świętować Ducha Pańskiego i 
Jego święte działanie, aby mogła dokonać się odnowa naszego 
franciszkańskiego życia, zgodnie z jego charyzmatem; aby, 
począwszy od Serafickiego Ojca Franciszka, wspólnie podjąć 
franciszkańską świętość przez nawrócenie do Chrystusa i Jego 
Ewangelii, do początków “fraternitas” pokutników z Asyżu, która, 
jak pragnął, między sobą i w stosunku do wszystkich stworzeń, 
utożsamiana jest z “braćmi mniejszymi”. (Zebranie pLenarne braci 
francisZkanów uMbrii, 2015).

Iść razem… z Rodziną Franciszkańską 

“Ite vos”, wierni pamięci do wspólnego ukierunkowania naszej przyszłości.

W 500-lecie encykliki Ite vos (Papież Leon X, 1517) rok 2017 poświęcony 
będzie franciszkańskiej wspólnocie Pierwszego Zakonu, by pogłębić 
aspekty wzajemnych relacji z punktu bycia mniejszymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem wymiaru relacji interpersonalnej jak i instytucjonalnej. 
Chcielibyśmy zaproponować jako temat styl braterskiego życia i 
przeżywać jako Rodzina Franciszkańska różne chwile i wydarzenia, 
które by nam pomogły skonfrontować się razem rozpoznać wspólne 
drogi życia i misji, wsłuchując się w głos Ducha Świętego.

Przy tej okazji, byłoby pożądanym wskazanie niektórych wspólnych 
propozycji, aby przeżywać doświadczenia między obediencyjne, w 
różnych wymiarach działalności: formacyjnej, misyjnej, pastoralnej, 
charytatywnej, jak i na poziomie wspólnoty lokalnej, prowincjalnej czy 
konferencji. Będzie to wymownym znakiem dla świata i Kościoła, że 
Pierwszy Zakon podejmuje widoczne kroki w komunii i jedności, biorąc 
równocześnie pod uwagę bogactwo różnorodności. 
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