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Wiadomości Międzynarodowe OFM
Fraternitas

Braci Mniejszych, na dzień 31 
grudnia 2014 roku, było 13632. Kilka 
szczegółów: postulantów - 689 (nie 
byli wliczani w liczbę zakonników); 
nowicjuszy - 425; profesów czaso-
wych - 1413 (braci zmierzających do 
kapłaństwa: 1067; braci niekapła-
nów: 129; braci bez określonej opcji: 
217); profesów uroczystych  - 11794 
(kapł.: 9243; diac. stałych: 59; braci 
zmierzających do kapłaństwa: 416; 
braci niekapłanów: 1957). Współbra-
ci kardynałów (6) i arcybiskupów/
biskupów (113), razem 119. W ostat-
nim roku zmarło 287 braci.

Bracia Mniejsi są obecni w 120 
krajach: Afryka i Bliski Wschód - 1161; 
Ameryka Łacińska - 3334; Amery-
ka Północna - 1273; Azja-Oceania 

KAPITUŁA GENERALNA 
2015

Co znaczy celebrować “kapitułę”?

Od VIII wieku mnisi benedyktyni gromadzili się wcześnie 
rano, po godzinie zwanej prymą, aby wysłuchać lektury 
rozdziału (łac. capitulum) Reguły dla mnichów św. Bene-
dykta. Stopniowo to zebranie wspólnoty mniszej zaczęto 
nazywać “kapitułą” (opactwa), a miejsce gdzie gromadzi-
ła się wspólnota nazywano “salą kapitulną”.
W klasztorach były dwa rodzaje kapituł. Jedna służyła 
konsultacji: opat lub ksieni prosili wspólnotę o radę w 
odniesieniu do jakiegoś tematu. Drugi rodzaj kapituły 
służył formacji: opat lub ksieni komentowali znaczenie 
dopiero co przeczytanego urywka Reguły.
“Kapituła generalna” została wprowadzona przez Cyster-
sów w 1195 roku. Wszyscy opaci cysterscy gromadzili się 
raz w roku, w opactwie w Cîteaux we Francji. W 1215 So-
bór Laterański IV (w kanonie 18) nakazał, aby wszystkie 
zakony odbywały “kapituły” w  regularnych odstępach 
czasu (rocznym, trzyletnim, itd.), naśladując przykład Cy-
stersów, jako środek promowania reformy życia zakon-
nego.

- 1423; Europa Zachodnia - 3999; Eu-
ropa Wschodnia - 2442.

Cała wspólnota liczy 103 prowin-
cje i niezależne kustodie; 9 jednostek 
zależnych od ministra generalnego; 
19 kustodii zależnych od prowincji; 
16 fundacji; 14 konferencji mini-
strów prowincjalnych i 3 unie konfe-
rencji (Azja/Oceania: FCAO; Ameryka 
Łacińska: UCLAF; Europa: UFME).
Liczby nie są najważniejszym ele-
mentem oceny. Mogą być jednak 
«okazją» do «przyjrzenia się naszej 
misji oraz doświadczenia dotąd jesz-
cze nieprzeżytych uczuć obecności 
i  świadectwa» (M. Perry, Relacja na 
RPZ 2013, Rzym 2014, s. 12).

Wspólnota OFM 
w liczbach

2015
Capitulum Generale

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

Omnes vocentur fratres minores – cf Rnb 6,3

IN NOSTRA
AETATE

W ten sposób słowo “capitulum” w czasach św. Francisz-
ka nabrało znaczenia i cieszyło się długą i różnorodną 
tradycją. Od 1209 roku do około 1217 roku, “kapituła 
generalna” odbywała się dwa razy w roku: na Zesłanie 
Ducha Świętego (maj-czerwiec); oraz w święto św. Mi-
chała Archanioła (29 września). W późniejszym czasie 
(1218-1223) ministrowie włoscy oraz regionów przygra-
nicznych odbywali kapitułę corocznie na Zesłanie Ducha 
Świętego, oraz “kapituły prowincjalne” każdego roku w 
święto Michała Archanioła. Co trzy lata ministrowie pro-
wincji “zaalpejskich” gromadzili się na “kapitule gene-
ralnej” w  Porcjunkuli. Dzisiaj nasza zwyczajna praktyka 
zakłada zwoływanie kapituły w prowincji lub kustodii co 
trzy lata, a kapituły generalnej co sześć lat.

Obrady kapituły generalnej 
można śledzić 

od 10 maja do 7 czerwca:

na stronie internetowej:
capitulumgenerale2015.ofm.org

Twitter:
twitter.com/ofmdotorg

Facebook:
facebook.com/ofm.org

Hashtag:
#capgenofm2015

eMail:
capgensec@ofm.org
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INNE WIADOMOŚCI
«Franciszkanie w Ziemi Świętej»
26 marca 2015 roku, w Muzeum Naro-
dowym Sztuki Wschodniej w Rzymie, 
Via Merulana 248, odbył sie wykład 
Eugenio Alliaty nt.: “Franciszkanie w 
Ziemi Świętej: między archeologią a 
zbiorami muzealnymi”. 
Franciszkanin, O. Alliata jest archeolo-
giem, profesorem Studium Biblicum 
Franciscanum, dyrektorem Muzeum 
Archeologicznego w Jerozolimie.

Hagiografia o Bernardynie ze Sieny
15 kwietnia 2015 roku, w siedzibie Pa-
pieskiego Uniwersytetu Antonianum, 
odbyło się sympozjum z okazji publi-
kacji książki «L’agiografia su Bernardi-
no Santo (1450-1460)”, pod redakcją 
D. Solvi SISMEL - Edizioni Galluzzo, 
Florencja 2014.
Głos zabrali: Letizia Pellegrini (św. 
Bernardyn ze Sieny: od procesu be-
atyfikacyjnego do życiorysów); Giu-
seppe Cremascoli (Maffeo Vegio. Mię-
dzy klasykami a hagiografią); Antonio 
Ciceri (Ślady Vitae sancti Francisci w 
hagiografii bernardyńskiej); Carlo 
Delcorno (Hagiografia kaznodziei). 

Formacja w nowicjacie

23 i 24 marca 2015 r., sekretarz gene-
ralny ds. formacji i studiów, Fr. Vidal 
Rodríguez, zaproszony przez magi-

diów Rodziny Franciszkańskiej; rekto-
rzy kolegiów franciszkańskich w Rzy-
mie oraz przełożeni franciszkańskich 
domów zakonnych, do których nale-
żą uczestnicy kursu. 
Celem było stworzenie budżetu na 
bieżący rok (2014-15), dialog na te-
mat kryteriów dopuszczenia do kur-
su, jak również wniosków na przyszły 
rok (2015-16), podzielenie się niektó-
rymi wyzwaniami edukacyjnymi na 
przyszłość, w celu skoordynowania 
wysiłków w  towarzyszeniu zakonni-
kom.

AVC: Międzynarodowy Kongres 
dla Formatorów

Od 7 do 11 kwietnia 2015 r., w Rzymie 
obradował Międzynarodowy Kon-
gres dla formatorów i formatorek z 
całego świata, zorganizowany przez 

stra nowicjatu, Fr. Carlo Roberto, od-
wiedził międzynarodowy nowicjat 
Konferencji Ministrów Prowincjal-
nych Południowych Włoch, w kon-
wencie S. Maria Occorrevole w Pie-
dimonte Matese, prowincja Caserta 
(Włochy).

Sekretariat generalny ds. formacji i 
studiów

26 marca, w kurii generalnej OFM w 
Rzymie, odbyło się spotkanie forma-
cyjne sekretariatów ds. formacji i stu-
diów pierwszego Zakonu (OFM, OFM-
Conv, OFMCap). 
Celem spotkania było kontynuowa-
nie i pogłębienie współpracy w Rodzi-
nie Franciszkańskiej na polu studiów. 
Poszukiwano także strategii wspólnej 
pracy w zakresie promocji francisz-
kańskich instytucji akademickich.

PUA: Kurs formacji franciszkań-
skiej
30 marca 2015 roku, we Franciszkań-
skim Instytucie Duchowości Papie-
skiego Uniwersytetu Antonianum w 
Rzymie, odbyło się spotkanie w ra-
mach kursu formacji w perspektywie 
franciszkańskiej. 
Zebrali się odpowiedzialni za kurs 
wraz z sekretarzami formacji i stu-

List ministra generalnego OFM na Wielkanoc

Najdrożsi bracia, poprzez osobiste spotkanie z Jezusem, Zmartwychwstałym Panem 
Życia, życie Marii Magdaleny zostaje przemienione. Z pewnością była ona kobietą głę-
bokiej wiary i ogromnej lojalności. Cechy te pozwoliły jej wyjść poza zwyczajne śro-
dowisko jej doświadczenia, na stawienie czoła sprzymierzonym siłom śmierci i utraty 
poczucia sensu oraz na ponowne odkrycie żywej, wiernej i pełnej miłości obecności 
Jezusa, jej umiłowanego Pana. Wiara nadała Marii Magdalenie - i może również nam 
udzielić - odwagi koniecznej do stawania wobec zła, niesprawiedliwości, odczłowie-
czających sytuacji ucisku politycznego i społecznego, a nawet samej śmierci, aby gło-
sić wobec Boga i ludzkości, że miłość pokonuje całe zło, przebaczenie każdą zemstę, a 
nadzieja jakiekolwiek groźby i lęki... 
List można pobrać ze strony internetowej Zakonu.
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RICHARD ROHR, Desideroso di amare (Pragnący miłować), Franciscan Media 2014, s. 
294.

Powszechnie uznany ekumeniczny nauczyciel, Richard Rohr jest i pozostaje bratem fran-
ciszkaninem. Rohr pomaga nam patrzeć poza poetycki obraz świętego oraz pamiętać o dłu-
giej tradycji, opartej na jego rewolucyjnym i radykalnym wyborze oraz w jaki sposób podjął 
decyzję o przemianie życia, dzięki nauczaniu Jezusa. 

GINA LOEHR, San Francesco, Papa Francesco, una visione comune (Św. Franciszek, Pa-
pież Franciszek, wspólna wizja), Servant Books 2014, s.125.

Św. Franciszek przeżył życie poświęcone Ewangelii. W wyborze tego wielkiego świętego 
jako patrona, Papież Franciszek wskazał, że jego pontyfikat odzwierciedli głębokie przylgnię-
cie do tej samej Ewangelii. Gina Loehr i Al Giambrone badają pięć ważnych ewangelicznych 
wartości, istotnych dla nich obydwu: pokorę, Kościół, miłosierdzie, pokój, radość. 

AA.VV., Silvio Bottes. Francescano (Silvio Bottes. Franciszkanin), Grafica 5, Arco (TN) 
2014, s. 415.

Obszerny tom obejmuje dzieła franciszkańskiego rzeźbiarza, Fr. Silvio Bottesa, z prowincji 
św. Wigiliusza. Jest to, w rzeczywistości «katalog», ułożony według sekcji tematycznych, które 
pomagają prześledzić intensywne życie artystyczne Fr. Silvio i uświadomić sobie nadzwyczaj-
ną ilość dzieł tego franciszkanina, które wykonał w cichym oddaniu. Do «katalogu» dołączono 
płytę DVD.   

“Iesus ibat cum illis”
Franciszkańskie towarzyszenie. Wymiar formacyjny

SGFS wydał książkę zawierającą Akta Międzynarodowego Kongresu prowincjalnych sekreta-
rzy ds. formacji i studiów, który odbył się w Asyżu od 8 do 22 września 2013 r. Można zwrócić 
się o nią mailem: formgen@ofm lub pobrać ze strony internetowej: www.ofm.org

FRANCISZKAŃSKIE  NOWOŚCI  WYDAWNICZE
Książki Franciszkańskie

Kongregację ds. Instytutów Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Ży-
cia Apostolskiego Stolicy Apostol-
skiej, z okazji roku poświęconego ży-
ciu konsekrowanemu. 
W kongresie uczestniczyło ponad 
1300 formatorów, zakonników, człon-
ków ponad 500 zakonów, zgroma-
dzeń oraz instytutów, pochodzący z 
ponad 100 narodów. W ten sposób 
zgromadzenie stało się piękną ikoną 
dzisiejszej rzeczywistości formatorów 

do życia zakonnego. Była to mozaika 
charakteryzująca się międzynarodo-
wością, wielokulturowością i między-
pokoleniowością.
Celem kongresu było słuchanie Sło-
wa Bożego w ujęciu interdyscyplinar-
nym, łącząc różne kultury, aby wspól-
nie zastanowić się nad podstawami 
tożsamości życia konsekrowanego 
w Kościele i świecie oraz wymogami 
formacji we współczesnych kontek-
stach, w których trzeba żyć i głosić 
Ewangelię.
Sekretariat generalny ds. formacji i 
studiów OFM zaprosił do uczestnic-
twa w tym Kongresie komitet mię-
dzynarodowy i radę międzynaro-
dową SGFS oraz innych formatorów 
z różnych prowincji Zakonu. Nasza 
rodzina, z obecnością 25 braci, była 
najliczniej reprezentowaną  grupą 
formatorów.

NOWI WIZYTATORZY

Fr. GerGely MaGyar, 
z Prow. Największej PaNi węgierskiej, 
Na węgrzech, dla Prow. Św. stefaNa, w 
traNsylwaNii, rumuNia.

Fr. raFael ColoMer BarBer, 
z Prow. NiePokalaNego Poczęcia NmP, 
hiszPaNia, dla Prow. wNiebowzięcia 
NmP,  argeNtyNa.

WWW.OFM.ORG
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WIADOMOŚCI W SKRÓCIE

FRATERNITAS notiziario internazionale OFM  -  editore: Fr. Joseph Magro OFM 
eMail: fraternitas@ofm.org - tel: +39 0668491 339 - http://www.ofm.org/fraternitas - www.fb.com/ofm.org  -  @ofmdotorg

Florencja - Dzieła franciszkańskie

Od 31 marca do 11 października 
Galeria Akademii we Florencji, przy 
współpracy z Zakonem Braci Mniej-
szych, zainspirowana naukowo przez 
“Komisję Sinica” (Szkoła Wyższa Stu-
diów Średniowiecznych i Francisz-
kańskich Papieskiego Uniwersytetu 
Antonianum w Rzymie), organizuje 
wystawę, która ma za cel udokumen-
towanie najwspanialszych dzieł fran-
ciszkańskich (obrazy, rzeźby, sztu-
ka świątynna) od XII do XIV wieku.  
Jednocześnie chce podkreślić nie-
zwykłą aktywność ewangelizacyjną 
franciszkanów w Azji, Ziemi Świętej i 
Chinach, wspominając ją również za 
pomocą eksponatów o niezwykłym 
znaczeniu historycznym i nieporów-
nywalnym uroku.

Asyż, Włochy – Wystawa o Fran-
ciszkanach w Ziemi Świętej
“Po raz pierwszy – powiedział kura-
tor wystawy Marco Pizzo – historycz-
na misja Franciszkanów w miejscach 

świętych zostaje udokumentowana 
poprzez jednorodną twórczość na 
polecenie Zakonu”. Zdjęcia na wysta-
wie, około 150, w rzeczywistości są 
reprodukowane z oryginalnej zawar-
tości w trzech albumach wydanych 
przez zakład Luigiego Fiorillo w Ales-
sandrii z lat 1885-1887.
Ta dokumentacja fotograficzna o 
nadzwyczajnym znaczeniu i wyjąt-
kowym pięknie, przechowywana 
dotąd w Archiwum Prowincjalnym 
Braci Mniejszych Aracoeli w Rzymie, 
w końcu jest dostępna dla publicz-
ności. Pomysłodawcą była Fundacja 
Cassa di risparmio w Perugii, a zorga-
nizowana została przez Fundację Ca-
riperugia Arte, we współpracy z Cen-
trum Kultury Aracoeli Braci Mniej-
szych Prowincji Rzymskiej Świętych 
Piotra i Pawła pod patronatem Miasta 
Asyżu. Wystawa pozostanie otwarta 
do 8 listopada 2015 roku, w Palazzo 
Bonacquisti w Asyżu.

Postulacja generalna

W środę 18 marca 2015 r., Ojciec 
Święty Franciszek przyjął na audien-
cji JE kardynała Angelo Amato SDB, 
prefekta Kongregacji ds. Świętych. 
Podczas audiencji Ojciec św. zezwolił 
na ogłoszenie m. in. dekretu doty-
czącego heroiczności cnót sługi bo-
żej Giovanny della Croce (w świecie: 
Giovanna Vázquez Gutiérrez) z Trze-
ciego Zakonu św. Franciszka, ksieni 
klasztoru Santa Maria della Croce 
w Cubas w Madrycie. Urodziła się w 
Villa de Azaña, obecnie Numancia 
La Sagra (Hiszpania), 3 maja 1481 r., 
zmarła w Cubas de La Sagra (Hiszpa-
nia), 3 maja 1354 r.

Modlitwa międzyreligijna w Antonianum

Dzień 14 kwietnia 2015 r., był pamiętną datą dla wspólno-
ty akademickiej Papieskiego Uniwersytetu Antonianum. 
W auli św. Franciszka, wypełnionej ludźmi, odbyło się spo-
tkanie modlitwy międzyreligijnej, wg “ducha Asyżu”.  Spo-
tkanie zorganizowali bracia z Istambułu i “wirujący derwi-
sze”, związani dawną przyjaźnią. Ci ostatni, muzułmanie z 
Istambułu inspirują się średniowiecznym mistykiem (Jalâl 
âlDîn Rûmî: 1207-1273), i towarzyszą im podczas tańca 
muzycy i śpiewacy.
Spotkanie modlitewne miało dwa etapy. W pierwszej czę-
ści bracia franciszkanie czytali albo śpiewali hymny inspirowane św. Franciszkiem. W części drugiej odbyła się 
modlitwa i taniec “wirujących derwiszów”.
Spotkanie międzyreligijnej modlitwy o pokój zakończyło się błogosławieństwem św. Franciszka i krótkim orę-
dziem ministra generalnego, Fr. Michael A. Perry, odczytanego po włosku i turecku.
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