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Wiadomości Międzynarodowe OFM
Fraternitas

W 2014 roku, w różnych częściach 
Hiszpanii, ale przede wszystkim w 
Santiago de Compostela w Galicji, 
świętuje się 800-lecie pielgrzymki 
św. Franciszka z Asyżu do Santiago 
de Compostela (1214-2014). Piel-
grzymka św. Franciszka jest wydarze-
niem, opisanym w IV rozdziale Kwiat-
ków św. Franciszka i jego towarzyszy. 
Wiadomo, że Santiago de Compo-
stela było w średniowieczu jednym 
z trzech miejsc pielgrzymkowych 
chrześcijaństwa, wraz z Rzymem i 
Ziemią Świętą.

W sobotę, 8 listopada 2014 r. mi-
nister generalny Fr. Michel A. Perry i 
wikariusz generalny Fr. Julio Bunader 
wraz z pięcioma definitorami gene-
ralnymi pielgrzymowali do grobu św. 
Jakuba i spotkali się z braćmi i Rodzi-
ną Franciszkańską tego regionu. Na 

Rozpoczęcie
Roku Życia Konsekrowanego

Z inicjatywy papieża Franciszka i 
Kongregacji ds. Instytutów Życia Kon-
sekrowanego i  Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego, po południu 29 listopa-
da czuwaniem modlitewnym w bazyli-
ce Matki Bożej Większej, a następnego 
dnia 30 listopada 2014 roku rano, w 
I niedzielę Adwentu, Mszą św. w bazy-
lice św. Piotra w Watykanie, uroczyście 
rozpoczęto rok poświęcony życiu kon-
sekrowanemu.

Papież Franciszek, dzięki wide-
oprzesłaniu, zachęcał osoby konsekrowane na całym świecie, do bycia ucznia-
mi i misjonarzami w Kościele “wychodzącym”, żyjąc i głosząc Ewangelię na pe-
ryferiach [życia] współczesnych mężczyzn i kobiet.

Zwołanie do Taizé
Definitorium generalne wraz z sekretarzem generalnym ds. formacji i stu-

diów, serdecznie prosi wszystkie prowincje i konferencje, aby jak najliczniej-
sza grupa braci profesów czasowych, mogła uczestniczyć w spotkaniu organi-
zowanym przez wspólnotę w Taizé, w kontekście obchodów Roku Życia Kon-
sekrowanego. Spotkanie to odbędzie się do 5 do 12 lipca 2015 roku.

spotkanie, które trwało cały dzień, 
zostali zaproszeni nie tylko bracia z 
tej prowincji, ale także osoby świec-
kie i zakonnicy, którzy współpracują 
z braćmi w różnych domach prowin-
cji.

List na 
Boże Narodzenie

...W Oficjum o Męce Pańskiej, św. 
Franciszek skomponował jeden z 
“Psalmów” na nieszpory uroczysto-
ści Narodzenia Pańskiego. Tekst ten 
wyraża radość i wesele z narodzenia 
Chrystusa, lecz również dostrzega 
pokorę okoliczności w jakich znalazł 
się Nowonarodzony w Betlejem: Po-
nieważ najświętsze, umiłowane Dzie-
cię zostało nam dane i narodziło się 
dla nas (por. Iz 9, 6) w drodze i położo-
ne zostało w żłobie bo nie miało miej-
sca w gospodzie (por. Łk 2, 7) (Of V,7)
...Podczas tych świątecznych dni roz-
ważamy “uniżenie” Jezusa, w jego 
byciu “mniejszym” od innych, w Jego 
stawaniu się sługą. Prolog Ewangelii 
wg św. Jana opisuje prostymi słowa-
mi ten wybór wejścia pośród “naj-
mniejszych”: “Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało między nami” (J 1,14). 
Z najwznioślejszego stanu boskości, 
Słowo, Syn Umiłowany, uniża się aby 
przyjąć “prawdziwe ciało naszego 
człowieczeństwa i naszej ułomności” 
z łona Dziewicy Maryi (2LW 5). Ten 
wybór, akt całkowicie wolny przeob-
fitej miłości Boga, sprawia, że staje 
się stworzeniem pośród stworzeń, 
aby On, Syn Jednorodzony, mógł 
przyprowadzić wszystkie stworzenia 
do ich źródła, miłosnej jedności Trój-
cy Świętej. 

800-lecie pielgrzymki
św. Franciszka do Santiago

WWW.OFM.ORG


2

F
R

A
T

E
R

N
I

T
A

S
 

-
 

W
W

W
.

O
F

M
.

O
R

G

Delegat generalny ds. ekono-
micznych Zakonu 

Minister generalny nominował 
delegata generalnego ds. eko-
nomicznych Zakonu Fr. Pasquale 
Del Pezzo OFM, z Prowincji Niepo-
kalanego Poczęcia Zakonu Braci 
Mniejszych (Włochy). Nominacja 
jest ważna do kapituły generalnej 
2015.

Spotkanie formatorów OFM 
COTAF

Od 27 do 31 października 2014 
r., w klasztorze franciszkanów w 
Osnabrück w Niemczech, odby-
ło się spotkanie formatorów se-
kretariatu ds. formacji i studiów 
z COTAF (Franciszkańskiej Kon-
ferencji Zaalpejskiej), koordyno-
wane przez sekretarza Fr. Andre-
asa Brandsa OFM. Uczestniczyło 
w nim 35 zakonników, prawie 
wszyscy formatorzy, ministrowie 
prowincjalni, definitor generalny 
Fr. Roger Marchal OFM, sekretarz 
generalny ds. formacji i studiów 
Fr. Vidal Rodríguez OFM i wicese-
kretarz OFM Fr. Sergiusz Bałdyga.
Tematem spotkania była “Ewan-
gelizacja ad intra”.  W rozważa-
niach pomogła refleksja Fr. Johan-
nesa B. Freyera OFM, profesora 
Papieskiego Uniwersytetu Anto-
nianum.

Dialog ekumeniczny 
i międzyreligijny
W historycznym mieście Istambu-
le, od 13 do 28 października 2014 
r., odbył się X Kurs Formacji Per-

INNE WIADOMOŚCI

manentnej na temat dialogu eku-
menicznego i międzyreligijnego.
Wśród najważniejszych wydarzeń, 
oprócz konferencji, spotkań i dys-
kusji, przez trzy dni odwiedziliśmy 
region Kościołów Apokalipsy.

Akademia na cześć 
bł. Jana Dunsa Szota

10 listopada 2014 roku, w PUA, 
odbyła się akademia ku czci bł. 
Jana Dunsa Szota. Akademię roz-
poczęto sprawozdaniem rektor 
prof. Mary Melone SFA, z roku 
akademickiego 2013-2014. Na-
stępnie miało miejsce wystąpie-
nie prof. Romualda Kośli OFM z 
Papieskiego Uniwersytetu Jana 
Pawła II w Krakowie, który podjął 
temat: «Wpływ myśli Jana Dunsa 
Szkota na teologię odkupienia». 
Na zakończenie głos zabrał mi-
nister generalny i wielki kanclerz 
PUA, Fr. Michael A. Perry.

450 lat kanonicznego 
zatwierdzenia

Prowincja św. Piotra i Pawła w 
Michoacán ma przyjemność po-
dzielić się ze wszystkimi, a także z 
Rodziną Franciszkańską, radością 
z okazji otwarcia roku jubileuszo-
wego, który rozpoczął się w dniu 
13 listopada 2014 r. Nasza Prowin-

cja św. Piotra i Pawła w Michoacán 
była otoczona błogosławień-
stwem Boga, Najwyższego Dobra, 
przez 450 lat od kanonicznego za-
twierdzenia (1565-2015).

Dzień «Pro orantibus»
Pod przewodnictwem rektora 
PUA, S. Mary Melone SFA w auli 
św. Antoniego, 21 listopada 2014 
roku odbył się «Dzień pro oranti-
bus». W tym dniu, którego mode-
ratorem była Maria Parente z Tele-
wizji Watykańskiej, miały miejsce 
dwa referaty: Elena Francesca 
Beccaria OSC., «Franciszek i Klara z 
Asyżu: łaska i sposób kontempla-
cji»; Patrizia Girolami OCSO, «Żyć 
dzisiaj, wymiar kontemplacyjny»; 
a także wystąpienie JE José R. Car-
ballo OFM, sekretarza Kongregacji 
ds. Instytutów Życia Konsekrowa-
nego i Stowarzyszeń Życia Apo-
stolskiego, «Rok Życia Konsekro-
wanego: wydarzenie kościelne». 
Dzień zakończył się Mszą św. pod 
przewodnictwem kardynała João 
Braz de Aviz, prefekta Kongregacji 
ds. Instytutów Życia Konsekrowa-
nego i Stowarzyszeń Życia Apo-
stolskiego.

Doświadczenie formacyjne Ku-
stodii Ziemi Świętej

Od 17 do 27 listopada 2014 roku 
odbyła się pielgrzymka do wło-
skich miejsc franciszkańskich: 
Asyż, La Verna, dolina Rieti i Rzym, 
koordynowana przez SGFS, i zor-
ganizowana przez Kustodię Ziemi 
Świętej, w szczególności przez 
moderatora formacji permanent-
nej Fr. Marcelo Cichinelli OFM. 
Miała być ona doświadczeniem 
w ramach formacji permanentnej 
dla braci z Kustodii, którzy obcho-
dzą 25-lecie ślubów. 25 listopada 
przybyli oni do kurii generalnej.

>> 3
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Marcel Tshikez OFM,  150 domande sulla santa Messa (150 pytań o Mszy św.).  
Casa editrice francescana di Kolwezi, 2014.
Jest to prosta książka, dydaktyczna, liturgiczna i bardzo praktyczna. Może posłużyć przy-

pomnieniu zasad liturgii oraz formacji, zarówno osobistej jak i wspólnotowej, odnośnie cele-
bracji Eucharystii.

 

ALFONSO CAPECELATRO, La vita del P. Lodovico da Casoria 
(Życie ojca Ludwika Casoria), Editrice Velar, Gorle 2013, s.772.

Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin błogosławionego Ludwika Casoria (1814-2014) i jego 
zbliżającej się kanonizacji (23.11.2014), została przedrukowana metodą litografii, fenome-
nalna biografia kardynała Alfonso Capecelatro di Castelpagano, arcybiskupa Kapui. Książka 
jest niezbędnym źródłem do poznania życia i dzieła wielkiego brata mniejszego. Pierwsze 
wydanie ukazało się w 1885 roku i było drukowane w drukarni Accantoncelli w Napolu, jed-
nym z wielu dzieł założonych przez brata Casoria. Tekst, napisany na podstawie świadectw 
z pierwszej ręki jest bez wątpienia arcydziełem literackim, który czyta się z łatwością mimo, 
że minęło już prawie 130 lat od pierwszego wydania (Książkę zamawiać można w: Libreria 
Internazionale Francescana di Assisi).

FRANCISZKAŃSKIE  NOWOŚCI  WYDAWNICZE
Książki Franciszkańskie

Nowi misjonarze 

W świątecznym klimacie uroczy-
stości Chrystusa Króla Wszech-
świata, 23 listopada 2014 roku, 
u Matki Bożej Anielskiej, mandat 
misyjny otrzymało pięciu naszych 
braci misjonarzy. Oto ich nazwi-
ska i miejsce przeznaczenia: 
Fr. Mario Ricablanca,  Filipińczyk, 
do Birmy,
Fr. Peter Mwangi Wambungu, Ke-
nijczyk, do Prowincji św. Francisz-
ka w Nairobi, 

Książka elektroniczna:

ORDEN DE HERMANOS MENORES, Una fe en muchas culturas: la experiencia franci-
scana (ZAKON BRACI MNIEJSZYCH, Wiara w wielu kulturach: doświadczenie franciszkań-
skie), I.S.E. Venezia-Roma 2009.
Owoc pracy komisji Zakonu na rzecz dialogu i współpracy z osobami z różnych obszarów kul-
turowych, czwarty tom serii zwraca uwagę na kulturę i kultury. Może być zatem, środkiem for-
macyjnym dla braci, by otworzyć drogę do zaangażowania się w tę złożoną i pasjonującą rze-
czywistość. Książka jest dostępna w formie elektronicznej na: iBookstore i Google Play Store.

Fr. Marco Freddi, z Prowincji Sera-
fickiej w Asyżu, do Południowego 
Sudanu, 
Fr. Federico Gandolfi, z Prowincji 
Rzymskiej, do Południowego Su-
danu, 
Fr. Marco Capecci, z Prowincji 
Serafickiej w Asyżu, na Daleki 
Wschód.

Kurs formacyjny dla 
kustoszów sanktuariów
W Kalwarii Zebrzydowskiej (Pol-
ska), od 17 do 19 listopada 2014 
r., Konferencja Północnosłowiań-
ska zorganizowała interesujące 
sympozjum formacyjne na temat 
sanktuariów. Głównym tematem 
było: “Oddziaływanie duchowości 
franciszkańskiej poprzez sanktu-
aria Zakonu Braci Mniejszych w 
kontekście nowej ewangelizacji”. 
Uczestniczyło w nim kilkudzie-
sięciu braci, kustoszów licznych 
sanktuariów rozsianych po całej 

Polsce, a także w innych krajach, 
gdzie pracują bracia z Konferencji.
Prelegentami byli: Fr. Arturo Rios 
Lara: “Sanktuaria i nowa ewan-
gelizacja”; Fr. Massimo Tedoldi: 
“Franciszkański charakter sanktu-
arium”; JE ks. bp Damian Muskus 
OFM (bp pomocniczy w Krako-
wie): “Przykład  Kalwarii Zebrzy-
dowskiej”; Fr. Miljenko Steko OFM, 
(przewodniczący Prowincjałów 
Franciszkańskich Europy): “Sank-
tuarium w Medjugorie”; Fr. Kasper 
Kaproń OFM liturgista i teolog, 
misjonarz w Boliwii: “Doświadcze-
nia w Ameryce Łacińskiej i reflek-
sje teologiczne”.
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Rzym – Franciszkańskie życie 
konsekrowane kobiet
W celu towarzyszenia instytutom 
życia konsekrowanego zaangażo-
wanym w dialog ze współczesną 
kulturą, w powracaniu do źródeł i 
pierwotnego ideału, Wyższy Insty-
tut Nauk Religijnych Papieskiego 
Uniwersytetu Antonianum, oferuje 
specjalistyczny kurs na temat fran-
ciszkańskiego życia konsekrowane-
go kobiet (od 26 stycznia do 7 lute-
go 2015 roku i od 15 do 27 czerwca 
2015 roku). Kurs jest poświęcony do-
świadczeniom życia konsekrowane-
go, w szczególności franciszkańskie-
go, które rozkwitło między XIX a XX 
wiekiem i ubogaciło różnorodnością 
charyzmatów życie Kościoła. 

Przesłanie ministra generalnego 
na Światowy Dzień Walki z AIDS
Minister generalny napisał list do 
wszystkich braci, mówiąc między 
innymi: “My, bracia mniejsi francisz-
kanie, jesteśmy wezwani do konty-
nuowania wysiłków w trzech waż-
nych obszarach połączonych z walką 
przeciw tej epidemii. Po pierwsze, 
ofiarujmy nasze zaangażowanie mo-
dlitewne za tych wszystkich, którzy 
żyją i są zarażeni HIV oraz AIDS...
Po drugie, nadal musimy oferować 
nasze posługi za pośrednictwem 
ośrodków zdrowia i  poprzez duszpasterską posługę chorym, a także prze-
kształcenie naszych wspólnot, parafii i struktur w ludzkie i duchowe miejsca 
opieki...
Po trzecie, musimy wspierać wysiłki planowania walki z AIDS prowadzone 
przez społeczność międzynarodową, zgodnie z doktryną Kościoła katolickie-
go i wartościami franciszkańskimi ...”

W najbliższej kapitule generalnej 2015, Bracia i mniejsi w naszych cza-
sach,
uczestniczyć będzie około 160 braci pochodzących z wszystkich kon-
tynentów.
Większość z nich to wyborcy: członkowie zarządu generalnego Zako-
nu, sekretarz generalny ds. misji i ewangelizacji, sekretarz generalny ds. 
formacji i studiów,
90 ministrów prowincjalnych, 8 kustoszów kustodii niezależnych 
i 14 braci niekapłanów, jeden z każdej konferencji.
Pozostali uczestnicy tworzą oficjalną kadrę: zaangażowani w sekreta-
riacie kapituły, protokolanci, tłumacze, biegli, odpowiedzialni za re-
dakcję dokumentu końcowego oraz członkowie komisji liturgicznej i 
odpowiedzialni za logistykę.

Agenda 
Ministra Generalnego
Styczeń: 
1-2: MADRYT: Kapituła utwo-

rzenia nowej Prowincji 
Niepokalanego Poczęcia

3-4:  PALERMO, WŁOCHY: od-
wiedziny braterskie w 
Prowincji Najświętszego 
Imienia Jezus (Sycylia)

6:  RZYM, Bazylika Matki Bo-
żej Ołtarza Niebiańskie-
go: Msza św.

10: RZYM: Spotkanie mini-
strów generalnych Rodzi-
ny Franciszkańskiej

12-30: RZYM, Tempo Forte
16: RZYM, PUA: Święto Wiel-

kiego Kanclerza
18: Spotkanie definitorów 

generalnych z Rodziną 
Franciszkańską

19-29: RZYM: Spotkanie z nowy-
mi ministrami prowincjal-
nymi i kustoszami

30-31 Indonezja, Papua Za-
chodnia, Timor Wschodni 
i Birma: odwiedziny bra-
terskie.

NOWI PROWINCJAŁOWIE, 
KUSTOSZE I PREZESI

FR. JOSÉ JUMA MANUEL
KUSt. ŚwiEtEJ KLARy,  MOzAMbiK

FR. ORLANDO CAbRERA
PROw. MiSyJNA Św. ANtONiEgO z PADwy, 
bOLiwiA

FR. CAROLO MyEONg-HUAN HO
PROw. ŚwiętyCH MęCzENNiKów KOREAń-
SKiCH, KOREA

FR. EDwiN ALVARADO SEgURA
PROw. NASzEJ PANi z gUADALUPE - 
ŚRODKOwA AMERyKA, gwAtEMALA

FR. MARJAN  ČUDEN
PROw. Św. KRzyżA, SłOwENiA

FR. NERi MENOR VARgAS
PROw. Xii APOStOłów, PERú

FR. CARLOS A. bREiS PEREiRA
PROw. Św. ANtONiEgO, bRAzyLiA

FR. PAtRiCK  LONSDALE
KUSt. zALEżNA NiEPOKALANEgO 
POCzęCiA, wiELKA bRytANiA

FR. KEViN DESSiNgA
FUNDACJA “NOtRE DAME 
D’ AFRiqUE”, KONgO-bRAzzAViLLE

Wszystkim 
przyjaciołom
Fraternitas:

najlepsze życzenia
Dobrego 
Nowego 

2015 Roku

Kapituła generalna 
2015

2015
Capitulum Generale

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

Omnes vocentur fratres minores – cf Rnb 6,3
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