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Wiadomości Międzynarodowe OFM
Fraternitas

2015 Rok Życia konsekRowanego

Z okazji inauguracji roku aka-
demickiego 2014-2015 na PUA, 22 
października 2014 roku, odbyła się 

Jako Bracia Mniejsi z radością przyjmujemy zaproszenie “Pana Pa-
pieża” wraz z jego życzeniem, aby celebracja życia konsekrowanego 
przemieniła się w każdym z nas, w odnowione świadectwo życia ewan-
gelicznego.

Chcemy całą refleksję, konfrontację, kościelne doświadczenie i mo-
dlitwę chórową, w odniesieniu do życia konsekrowanego, uczynić skar-
bem wzmacniającym i ubogacającym drogę przygotowań do kapituły 
generalnej...
     Aby przeczytać cały list wejdź na stronę Zakonu www.ofm.org

uroczysta Msza św. w bazylice św. 
Antoniego przy ul. Merulana, w Rzy-
mie, której przewodniczył Fr. Micha-
el Perry, minister generalny OFM i 
wielki kanclerz PUA. Uczestniczyli w 
niej definitorzy generalni, wicerek-
tor, dziekani, dyrektorzy instytutów, 
profesorowie, studenci i pracownicy 
różnych biur.

Przy tej okazji dokonano wprowa-
dzenia nowego rektora, siostry Mary 
Melone SFA. W uroczystości brali 
udział także jej rodzice. Po prokla-
macji Ewangelii, sekretarz formacji i 
studiów odczytał nominacje rektora 
i wicerektora, a następnie odbyła się 
przysięga nowego rektora. Na za-
kończenie uroczystości głos zabrała 

List ministra generalnego z okazji 
roku poświęconego życiu konsekrowanemu:

Informacje w specjalnej zakładce na stronie internetowej www.ofm.org
Na stronie Zakonu została utworzona specjalna zakładka poświęco-

na obchodom Roku Życia Konsekrowanego, gdzie znajdzie się program 
i różne informacje na ten rok. W ten sposób będziemy mogli odpowie-
dzieć na to, co zostało napisane przez ministra generalnego w jego liście: 
“Drodzy Bracia, sercem wdzięcznym i otwartym przyjmijmy ten Rok Życia 
Konsekrowanego, którego papież Franciszek pragnie dla całego Kościoła. 
Chciejmy chętnie uczestniczyć w nabożeństwach oraz inicjatywach od-
bywających się w naszych lokalnych Kościołach”.

Inauguracja nowego roku akademickiego 
na Papieskim Uniwersytecie Antonianum

siostra Mary, dziękując wszystkim 
obecnym za udział i ogłaszając rok 
akademicki 2014-2015 za otwarty.
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Minister generalny przewodniczy 
wyborom przełożonej generalnej 
sióstr FMM 

Podczas kapituły generalnej Fran-
ciszkanek Misjonarek Maryi (FMM) 
siostra Françoise Massy, obecna pro-
wincjalna Prowincji FMM we Francji, 
została wybrana 11 przełożoną ge-
neralną. Wybrano ją w pierwszym 
głosowaniu. Wyborom przewodni-
czył minister generalny Fr. Michael 
Perry OFM.

Nowy rok akademicki w Między-
prowincjalnym Studium Teolo-
gicznym Św. Bernardyna w Wero-
nie

16 października 2014 roku rozpo-
czął sie nowy rok akademicki w Mię-
dzyprowincjalnym Studium Teolo-
gicznym Św. Bernardyna w Weronie.

Po uroczystej akademii w “Auli 
Morone”, odbyła się uroczysta Msza 
św. pod przewodnictwem Fr. Mas-
simo Fusarellego, delegata ministra 
generalnego na północne Włochy, 
podczas której upamiętniono 10 
rocznicę śmierci Fr. Antonio Franjića, 
profesora Studium Teologicznego 
Św. Bernardyna, magistra kleryków 
w Weronie i wikariusza generalnego 
Zakonu Braci Mniejszych.

Franciszkańskie Studium Biblijne, 
Jerozolima (Izrael)

We Franciszkańskim Studium Bi-
blijnym, na Fakultecie Nauk Biblij-
nych i Archeologii Papieskiego Uni-
wersytetu Antonianum oraz w Jero-
zolimskim Studium Teologicznym, 6 

INNE WIADOMOŚCI
października 2014 roku, w klasztorze 
Św. Zbawiciela w Jerozolimie, odpra-
wiono Mszę św. wotywną o Duchu 
Świętym, na rozpoczęcie roku akade-
mickiego 2014-15, której przewod-
niczył ks. Pier Giorgio Gianzza SDB, 
wiceprowincjał salezjanów Prowincji 
Środkowego Wschodu. Uczestni-
czyli w niej profesorowie, studenci i 
pracownicy FSB, JST i Salezjańskiego 
Studium Teologicznego. 

Instytut Teologiczny OFM w Mur-
cji (Hiszpania)

14 października 2014 r., uroczystą 
Mszą św. o Duchu Świętym pod prze-

wodnictwem biskupa, w kościele w 
Murcji, zainaugurowano nowy kurs 
2014-15, w Instytucie Teologicznym 
OFM w Murcji (Hiszpania), afiliowa-
nym do Fakultetu Teologicznego Pa-
pieskiego Uniwersytetu Antonianum 
oraz Instytucie Nauk Rodziny Fran-
ciszkańskiej w Murcji.
Po Mszy św. odbyła się akademia, 
podczas której podsumowano rok 
akademicki 2013-2014, a profesor 
PUA Fr. Martín Carbajo wygłosił wy-
kład inauguracyjny zatytułowany: 
“Kryzys ekonomiczny. Propozycja 
franciszkańska“. Następnie wręczone 
zostały dyplomy akademickie, a aka-
demię zakończono wystąpieniami 
władz uczelni.

Konferencje słowiańskie
w Dursztynie w Polsce

Doroczne spotkanie dwóch kon-
ferencji słowiańskich odbyło się w 

domu rekolekcyjnym w Dursztynie 
(w Polsce), od 22 do 26 września 
2014 roku. Głównym tematem obrad 
było przygotowanie do kapituły ge-
neralnej 2015. Oprócz rozważań nad 
Lineamenta, ministrowie prowincjal-
ni wybrali kandydatów na wybory 
na kapitule generalnej 2015, jak rów-
nież dyskutowano nad sposobami 
współpracy pomiędzy dwiema kon-
ferencjami, zwłaszcza na poziomie 
formacji początkowej i ciągłej oraz 
ewangelizacji. 
Pośród decyzji znajduje się propo-
zycja zorganizowania sympozjum 
naukowego na temat “Nowa ewan-
gelizacja w krajach słowiańskich po 
komunizmie”, które odbędzie się w 
2016 roku.
Definitor generalny dla konferen-
cji słowiańskich Fr. Ernest Siekierka, 
przysłał wiadomość, informując rów-
nież o stanie przygotowań do kapitu-
ły generalnej 2015. 

Konferencja południowo
słowiańska w Samobor

Od 6 do 8 października w Domu 
“Tabor” przy franciszkańskim klasz-
torze w Samobor, w pobliżu Zagrze-
bia (Chorwacja), odbyło się corocz-
ne międzyprowincjalne spotkanie 
w ramach formacji permanentnej. 
Obecni byli wszyscy ministrowie 
prowincjalni, definitorzy i prowin-
cjalni sekretarze całej konferencji (50 
braci). Na początku każdy minister 
krótko przedstawił swoją prowincję, 
podkreślając nowe inicjatywy, ale 
także i  problemy oraz wyzwania na 
polu ewangelizacji w prowincji. Fr. 
Miljenko Šteko, minister Prowincji 
Wniebowzięcia w  Bośni-Herzegowi-
nie i zarazem przewodniczący UFME, 
przedstawił Lineamenta na kapitułę 
generalną 2015 oraz  plan przygoto-
wań do następnego Zgromadzenia 
UFME (Dubrownik, Chorwacja 2015). 
W grupach roboczych definitorzy 
rozważali dokument Line- >> 3
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PIZZABALLA PIERBATTISTA – PERRY MICHAEL A., Il coraggio della pace. Preghiera e 
dialogo nello “spirito di Assisi” (Odwaga pokoju. Modlitwa i dialog w “duchu Asyżu”), 
Edizioni Terra Santa, Mediolan 2014, s. 48.
Dwa teksty, które są ze sobą powiązane w ciągłym odwoływaniu się do charyzmatu francisz-
kańskiego i  “ducha Asyżu”, w celu potwierdzenia szczególnego zaangażowania synów św. 
Franciszka na rzecz pokoju i dialogu między religiami, zgodnie ze słowami przypisywanymi 
Biedaczynie: «Tam gdzie jest nienawiść pozwól mi nieść miłość, gdzie jest obraza pozwól mi 
nieść przebaczenie...».

 

MASTROMATTEO ALESSANDRO, Mons. Agostino Ernesto Castrillo OFM. Padre e Pa-
store tra la gente (Ojciec i Pasterz pomiędzy ludźmi), Edizioni VELAR, Gorle 2014, s. 48.
W tym tomie autor przedstawia profil biograficzno-duchowy JE ks. A. Castrillo OFM, biskupa 
diecezji Św. Marka-Bisignano, który żył ubogo, nie dbając w najmniejszym stopniu o wygląd 
zewnętrzny i kochał rzeczy proste. Jako świadek życia franciszkańskiego, w swojej posłudze 
pastoralnej zawsze troszczył się o ludzi najbiedniejszych.

VERHEIJ SIGISMUND, Rumo à terra dos vivos. Regra de São Francisco de Assis para 
os Frades Menores (Ku ziemi żyjących. Reguła Św. Franciszka z Asyżu dla Braci Mniej-
szych), Província Santa Cruz, Belo Horizonte 2011, s. 229.
Odczytując ponownie “dzisiejszymi oczyma” tekst św. Franciszka z Asyżu, autor potrafi wyka-
zać, że jest to tekst, który ukazuje oryginalny i ewangeliczny model życia. 

FRANCISZKAŃSKIE  NOWOŚCI  WYDAWNICZE
Książki Franciszkańskie

XIV kapituła generalna FZŚ
Od 1 do 8 listopada 2014 roku odbywała się w Asyżu (Mat-
ka Boża Anielska) XIV kapituła generalna FZŚ (6 wyborcza). 
85 kapitulnych reprezentujących wspólnoty z całego świata, 
zebrało się w Asyżu, w celu pogłębienia różnych tematów i 
podjęcia ważnych decyzji dotyczących przyszłości Zakonu. 
Między nimi był wybór tych, którzy będą rządzić międzyna-
rodową wspólnotą w następnym sześcioleciu. Wybrano: 

Tibor Kauser (minister generalny)
Maria Consuelo de Núñez, (wikariusz generalny)

Radna dla obszaru Azja-Europa 1, jęz. angielski/niemiecki: 
Ana Fruk (Chorwacja);
Radna dla obszaru Hiszpania/Ameryka łacińska: Ana María Raffo (Peru);
Radny dla obszaru Europa 2, jęz. angielski/włoski: Attilio Galimberti (Włochy);
Radny dla obszaru jęz. francuskiego: Michele Janian (Liban);
Radna dla obszaru jęz. portugalskiego/hiszpańskiego w Ameryce Łacińskiej: Silvia Diana (Argentyna);
Radna dla obszaru jęz. angielskiego w Ameryce Północnej i Afryce: Jenny Harrington (Południowa Afryka);
Radna dla obszaru jęz. angielskiego w Azji/Oceanii: Augustine Young (Korea);
Radna Młodzieży Franciszkańskiej: Andrea Odak (Bośnia-Herzegowina).

amenta i zaproponowali kilka sugestii i propozycji.  
Dostrzegając, że Pan nam daje dość dużo powołań, konferencja powinna pobudzać i rozwijać ducha misyjnego, aby 
więcej braci było w projektach misyjnych Zakonu.
Wreszcie, rozmawiano o tym, by mieć świadomość i lepiej się zorganizować co do pomocy coraz liczniejszej grupie 
biednych na skutek kryzysu ekonomicznego.

<< 2 
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Internetowy Franciszkański Ka-
lendarz Liturgiczny 2015 
Biuro komuni-
kacji wraz z ko-
misją liturgicz-
ną opublikowa-
ło Franciszkań-
ski Kalendarz 
Liturgiczny w 
formacie cy-
frowym, który 
można pobrać na smartfony i tablety 
ze strony Zakonu jako “nowy kalen-
darz”. Kalendarz, dla domów zależ-
nych od ministra generalnego jest w 
jęz. włoskim i zawiera wspomnienia, 
święta i uroczystości przystosowane 
do Rzymskiego Kalendarza Serafic-
kiego.
Pobierając, każdy może mieć w swo-
jej agendzie cyfrowej odniesienie 
do liturgii [www.ofm.org]

Franciszkańskie życie konsekro-
wane kobiet
Papieski Uniwersytet Antonianum 
proponuje specjalistyczny kurs do-
tyczący franciszkańskiego życia 
konsekrowanego kobiet. Kurs jest 
poświęcony doświadczeniom życia 
konsekrowanego, w szczególności 
franciszkańskiego, które rozkwitło 
między XIX a XX wiekiem i ubogaciło 
różnorodnością charyzmatów życie 
Kościoła. [www.antonianum.eu]

Zgodnie z decyzją Rady Plenarnej Zakonu (RPZ), która odbyła się w 
Konstancinie-Jeziornie, w Polsce, w listopadzie 2013 roku, kapituła ge-
neralna 2015 wybierze ośmiu braci na definitorów generalnych. 

Pośród nich:
trzech (3) pochodzić będzie z konferencji Europy (UFME); 
dwóch (2) z konferencji Ameryki Łacińskiej (UCLAF); 
jeden (1) z konferencji języka angielskiego; 
jeden (1) z konferencji afrykańskiej; 
jeden (1) z konferencji Azji i Oceanii (FCAO). 

Ta decyzja została powierzona Radzie Plenarnej Zakonu przez kapi-
tułę generalną z 2009 roku, i zmienia obecną liczbę dziewięciu defini-
torów generalnych.

kapituła geneRalna 2015
Nowy skład 

definitorium generalnego

Agenda 
Ministra Generalnego
Grudzień: 
1 LAMEZIA T., Włochy: Od-

wiedziny braterskie w 
Prowincji Świętych Sied-
miu Męczenników (Kala-
bria)

3-5  RZYM, Wizyta w kongre-
gacjach watykańskich

10: BARONISSI, Włochy:  Od-
wiedziny braterskie w 
Prowincji “Niepokalane-
go Poczęcia NMP”

11: RZYM: Spotkanie z defini-
torium generalnym OFM-
Conv

15-19: RZYM: Tempo Forte
16-21: RZYM: Odwiedziny bra-

terskie braci w domach 
zależnych od generała

24: RZYM, Kuria generalna: 
„Pasterka” w nocy Bożego 
Narodzenia

25: GRECCIO, Włochy: Msza 
św. w Uroczystość Boże-
go Narodzenia

31: MADRYT, Hiszpania: Kapi-
tuła łącząca 6 prowincji

NOWY KUSTOSZ

Br. Wilhelmus Gonsalit saur ofm

Kustosz autonomicznej Kustodii 
„Św. Franciszka Herolda Pokoju”, 
Papua Zachodnia - Indonezja.

Wszystkim 
przyjaciołom
Fraternitas,
składamy 

najserdeczniejsze 
życzenia

dobrych
Świąt 

Bożego 
Narodzenia

2015
Capitulum Generale

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

Omnes vocentur fratres minores – cf Rnb 6,3

IN NOSTRA
AETATE

WWW.OFM.ORG

