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Wiadomości Międzynarodowe OFM
Fraternitas

O    jciec Święty Franciszek 
przyjął rezygnację z kiero-
wania Diecezją Bogor (Indo-

nezja), którą zgodnie z kan. 401 § 
1 Kodeksu Prawa Kanonicznego 
złożył dotychczasowy Ordyna-
riusz O. Cosmas Michael Angkur 
OFM i mianował jego następcą O. 
Paschalisa Bruno Syukura OFM, 
do tej pory Definitora Generale-
go naszego Zakonu dla Prowincji 
znajdujących się na kontynencie 
azjatyckim i w Oceanii. Fr. Paskalis 
należy do Prowincji Św. Michała 
Archanioła w Indonezji.

O. Paschalis Bruno Syukur OFM 
urodził się 17.05.1962 r. w Ranggu, 

na terenie Diecezji Ruteng, 
na wyspie Flores (Indone-
zja). Po ukończeniu Szkoły 
Podstawowej kontynuował 
naukę w Niższym Semina-
rium Duchownym im. Piusa 
X w Kisol. Studia filozoficz-
ne ukończył na Wydziale Filozofii 
Driyakara w Jakarcie, a formację 
teologiczną odbył na Wydziale 
Teologii w Yogyakarta.
22.01.1989 r. złożył Śluby Wieczy-
ste w Zakonie Braci Mniejszych, a 
02.02.1991 r. został wyświęcony 
na kapłana. 

Po święceniach piastował nastę-
pujące urzędy i stanowiska: 1991-

Fr. Paskalis B. Syukur ofm
Biskupem Diecezji Bogor 

w Indonezji

Fr. Paschalis będzie kierował Diecezją Bogor, która powstała 03.01.1961 
r. Jej pierwszym Biskupem był O. Nicolaus Johanes C. Geise OFM (1961-
1975), którego zastąpił Ignaius Harsono Pr (1975-1993). Po jego rezy-
gnacji w 1993 r. pieczę nad Diecezją piastowała Archidiecezja w Jakarcie 
w osobie O. Leo Soekoto SJ, którego rok później zastąpił Mikael Angkur 
OFM (1994-2013).

Na terenie Diecezji mieszka 16.283.000 osób, z czego większość z nich 
to Muzułmanie, a zaledwie 83.406 jest Katolikami żyjącymi w 18 Para-
fiach. 

Diecezja Bogor zaangażowana jest w różnoraką działalność duszpaster-
ską, z czego najważniejszą jest prowadzenie Parafii, Szkół, Niższego Se-
minarium Duchownego oraz Ochronek.

O. Paschalis przyjmie święcenia biskupie 22.02.2014 r. w  Bogor  (In-
donezja), a jego biskupim zawołaniem będą słowa „Wielbi dusza moja 
Pana”  (Lc. 1,46).

1993 duszpasterz w Parafii Moane-
mani na terenie Diecezji Jayapura 
(w Zachodniej Papui); 1993-1996: 
studia licencjackie w dziedzi-
nie duchowości na Antonianum 
w Rzymie; 1996-2001: Magister 
Nowicjatu w Depok; 1998-2001: 
Gwardian we Wspólnocie Depok 
i członek Zarządu Prowincji; 2001-
2009: Minister Prowincjalny w In-
donezji, a od 2009 r. Definitor Ge-
neralny dla Azji i Oceanii. 
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Bartłomiej z Sassoferrato

Włoskie Centrum Studiów Wcze-
snośredniowiecznych we współpracy 
z Akademią Tubertina w Todi i w Peru-
gii, w dniach 13-16.10.br. zorganizo-
wało sympozjum naukowe na temat 
«Bartłomiej z Sassoferrato: Prawo, Poli-
tyka i Społeczeństwo».  

Treia (Włochy) - Sesja naukowa 
poświęcona obrazowi 
autorstwa Bonisoli
Z okazji umieszczenia w Pinakotece 
miejskiej w Trei odnowionego obrazu 
Agostino Bonisoli (1963), przedsta-
wiającego proces i męczeństwo Pię-
ciu Braci Franciszkanów w Maroku w 
1220 r., w sali Rady Miasta odbyła się 
okolicznościowa sesja naukowa, pod-
czas której grupa specjalistów pracu-
jących nad renowacją obrazu przed-
stawiła wyniki swoich badań. 
Po pozdrowieniu ze strony przedsta-
wicieli Władz Miasta i przedstawie-
niu programu spotkania, głos zabrali 
m.in.: Fr. Pietro Messa ofm z Papieskie-
go Uniwersytetu Antonianum, który 
opisał «Kontekst męczeństwa pierw-
szych Braci Mniejszych zabitych w Ma-
roku» oraz Dr Giuseppe Cassio mówił 
o «Obrazie Pierwszych Męczenników 
Franciszkańskich w Teri. Analiza ikono-
graficzna i hipotezy interpretacyjne». 

Rzym, Włochy - VIII Staż z 
Archiwistyki 
21.11.2013 r. zakończył się na Papie-
skim Uniwersytecie Antonianum w 
Rzymie VIII Staż z Archiwistyki zor-
ganizowany przez Wyższą Szkołę 
Studiów Średniowiecznych i Fran-
ciszkańskich z myślą o pracownikach 
Archiwów Rodziny Franciszkańskiej. 
Sesja wstępna odbyła się po południu 
się 19.11. w siedzibie Uniwersytetu, 
pozostałe spotkania miały miejsce 
w klasztorze Św. Izydora w Rzymie, 
gdzie przechowuje się cenne zbiory, 

INNE WIADOMOŚCI
począwszy od Bulli Papieża Grzegorza 
IX z XII w.

Macerata-Sarnano, Włochy - Sesja 
naukowa poświęcona Obserwancji 
Franciszkańskiej
Uniwersytet w Maceracie we współ-
pracy z Departamentem Studiów 
Humanistycznych zorganizował sesję 
naukową poświęconą «Obserwan-
cji Franciszkańskiej i kulturze XIV i XV 
w.: porównanie pomiędzy Włochami 
i Węgrami». 06.12. sesja odbyła się w 
siedzibie Uniwersytetu, Palazzo Ugo-
lini, natomiast 07.12. w Sali Kongre-
sowej Urzędu Miejskiego w Sarnano. 
Relatorami poszczególnych sesji byli 
naukowcy zarówno z Włoch, jak i z 
Węgier. Zgodnie z tradycją, podczas 
sesji kończącej spotkanie wręczono 
Nagrodę im. Św. Jakuba z Marchii.  

Budapeszt, Węgry - Św. Jan 
Kapistran w procesie 
kształtującej się Europy 

23.11.2013 r. odbyło się w Budapesz-
cie ważne spotkanie poświęcone 
wkładowi Obserwancji Franciszkań-
skiej w procesie kształtowania się 
Europy. W tym kontekście zwrócono 
szczególną uwagę na zasługi i pisma 
Św. Jana z Capesrtano, które pod-
dali analizie prof. Letizia Pellegrini i 
dr Filippo Sedda, pochylając się nad 
kazaniami i pismami wielkiego Ka-
znodziei Franciszkańskiego w postaci 
manuskryptów i opisów, wybranymi 
spośród ponad 700 zachowanych tek-
stów. Wyrażono nadzieję, że owocem 
spotkania będzie wydanie krytyczne 
listów Św. Jana Kapistrana, co z pew-
nością pomogłoby lepiej zrozumieć 
proces jednoczenia się Europy. 

Kongres i VIII Narodowa 
Konferencja Muzeów Kościelnych
W dniach 20-22.11.2013 r. w Centrum 
Kongresowym Domus Pacis u Matki 

Bożej Anielskiej w Asyżu miały miejsce 
dwa ważne wydarzenia: II Narodowy 
Kongres Muzeów Kościelnych oraz VIII 
Narodowa Konferencja Stowarzyszeń 
Muzealnych. Kongres obradował na 
temat: ”Muzea kościelne: od narzędzi 
ekonomicznych do laboratorium inter-
pretacyjnego”. Tematem VIII Konferen-
cji Stowarzyszeń, która odbędzie się w 
dniach 4-14.01.2014 r. będzie: ”Dyspo-
zycje innych wyznań”.

Nowi Prowincjałowie

FR. INÁCIO DELLAZARI - 
w Prowincji Św. Franciszka w Bra-
zylii

FR. CARLOS GUILLERMO PAZ - 
w Prowincji Św. Franciszka Solano 
w Argentynie

FR. PAUL MIKI MURAKAMI  -
w Prowincji Świętych Męczenni-
ków Japońskich e Japonii 

Kalendarz
Ministra Generalnego
styczeń:
1-10 USA
11: Rzym: Spotkanie MG 
 Rodziny Franciszkańskiej
13-31: Rzym: Tempo Forte 
16:  Papieski Uniwersytet   
 Antonianum - święto 
 Wielkiego Kanclerza 
20-30:  Spotkanie nowo 
 wybranych Ministrów 
 Prowincjalnych i Kustoszy

Z Kurii Generalnej

Fr. Juan Pablo Aguilar z Pro-
wincji Św. Filipa od Jezusa w 
Meksyku od 15.09.2013 r. pia-
stuje funkcję kierowcy.
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CLARISSES DE NANTES, Claire et François d’Assise de A à Z (Klaryski z Nantes, Klara i 
Franciszek od A do Z), Éditions Franciscaines, Paris 2013, ss. 211.
Ta niewielka pozycja pragnie być przewodnikiem w procesie poznania Franciszka i Klary po-
przez ich pisma. Treść tej książki może być pomocna również w: różnych stanach duszy, w 
pogłębieniu modlitwy, w liturgii, czy choćby w lepszym poznaniu obydwojga ”szaleńców” 
Bożych. 

Il Bianco da Siena, Laudi, Edizione critica a cura di Silvia Serventi (Medioevo, 23), Il Bian-
co ze Sieny, Pochwały, Wydanie krytyczne pod redakcją Silvia Serventi (Średniowiecze, 
23), Antonianum, Roma 2013, ss. 1352.
Pośród książek poświęconych Obserwancji szczególne miejsce zajmują Laudi del Bianco da 
Siena. Jest pośród nich pochwała Stwórcy przez błogosławioną duszę, którą jako jedyną cy-
tuje w swojej autobiografii Św. Camilla Battista da Varano.

COMMISSIONE SCOTISTICÆ CURA ET STUDIO, B. Ioannis Duns Scoti Ordinatio. Liber qu-
artus. A distinctione quadragesima tertia ad quadragesimam nonam, Tipys Vaticanis, 
Civitas Vaticana MMXXIII, ss. 450.
Tym tomem Komisja Skotystyczna kończy wydanie krytyczne dzieł Doktora Subtelnego, 
rozpoczęte w 1950 r. Ostatni tom zawiera distinctiones do komentarza do Czwartej Księgi 
Sentencji, od numeru 43 do 49, których treść dotyczy: eschatologii, a w szczególności zmar-
twychwstania ciał, potępienia złoczyńców, charakterystyki duszy oddzielonej od ciała przed 
sądem ostatecznym, sprawiedliwości i miłosierdzia Boga, sądu ostatecznego i rzeczywistości 
Błogosławionych.

FRANCISZKAŃSKIE  NOWOŚCI  WYDAWNICZE

Roma 2013
AntoniAnum

Il BIanco da SIena
MEDIOEVO

23

Roma

2013

Questa edizione offre per la prima volta in 
modo unitario il corpus del più fecondo 
tra gli autori di laudi. Il Bianco da Siena, 

vissuto nella seconda metà del Trecento, è il prin-
cipale laudografo della «brigata» dei seguaci del 
mercante senese Giovanni Colombini, poi detti Ge-
suati poiché andavano spesso ripetendo il nome di 
Gesù. Alcuni tratti della loro spiritualità, soprattut-
to il rifiuto degli ordini sacri, la scelta di vita estre-
mamente povera e umile, la mistica letizia che si 
esprime in canti avvicinano i seguaci del Colombini 
a Francesco d’Assisi; occorre peraltro ricordare che 
l’ambiente senese del secondo Trecento era ricco 
di significative e svariate esperienze religiose, dalla 
terziaria domenicana Caterina Benincasa, agli ago-
stiniani dell’eremo del Lecceto, dal certosino Pietro 
Petroni, fino ai disciplinati dell’ospedale di Santa 
Maria della Scala.
Questo straordinario milieu spiega in buona parte 
la ricchezza di temi presenti nell’ampio laudario del 
Bianco. Le centoquarantotto laudi qui presentate 
sono edite partendo da una revisione dell’edizione 
ottocentesca curata da Telesforo Bini, con l’aggiunta 
dei testi pubblicati separatamente da Franca Ageno 
e delle laudi presenti in due testimoni manoscritti 
conservati rispettivamente a Parma e a Toledo.
La varietà tematica impone di tenere conto di nu-
merose fonti, dalle Sacre Scritture ai Padri della 
Chiesa, da Ugo di Balma a scrittori in volgare quali 
il Colombini e Iacopone, dal quale il Bianco ripren-
de temi, ma soprattutto la volontà di comporre un 
laudario «personale». Il testo è preceduto dalla de-
scrizione, caratterizzazione e classificazione dei nu-
merosi testimoni manoscritti e a stampa e le laudi 
sono corredate da brevi introduzioni, dal glossario 
e dagli indici, che rendono almeno in parte l’idea 
della ricchezza linguistica, stilistica, storica e teolo-
gica di questa raccolta poetica. 

In copertina: 

Parma, Biblioteca Palatina, 
Palatino 205, c. 1r © 2013 Biblioteca Palatina di Parma 

(su concessione del Ministero per i Beni 
e le Attività culturali, ogni diritto riservato).

ISBN 978-88-7257-090-6

9 7 8 8 8 7 2 5 7 0 9 0 6

€ 95,00

Silvia Serventi è dottore di ricerca in Italia-
nistica. Si è occupata della letteratura re-
ligiosa dal Tre al Cinquecento ed in parti-

colare della predicazione medievale. Ha curato il 
volume delle Laudi, trattati e lettere di Caterina 
Vigri (Firenze 2000), le Epistole di Girolamo da 
Siena (Venezia 2004) e l’Avventuale fiorentino 
1304 di Giordano da Pisa (Bologna 2006).
Sul Bianco da Siena ha già fornito diversi sag-
gi, tra i quali Il Bianco da Siena e le clarisse 
dell’Osservanza («Franciscana» 11, 2009) e 
L’innologia nel laudario del Bianco da Siena 
(«Paideia» 66, 2011).
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Edizione critica 

a cura di Silvia Serventi

Książki Franciszkańskie

Z Listów Ministra Generalnego  ➤
Z okazji 300-lecia 

Bł. Junipera Serry ofm

Przykład życia, jak i dzieła, któ-
rym oddawał się Bł. Juniper 
Serra nie przestają być dla nas 
Chrześcijan i Franciszkanów 
nieustanną zachętą i zaprosze-
niem. Był on przede wszystkim 
człowiekiem oddanym nauce, 
który zgłębiał tradycje chrze-
ścijańskie i franciszkańskie, aby 
w ten sposób dzielić się bliskością Pana ze swoimi współ-
braćmi, studentami, świeckimi, a szczególnie z miej-
scowymi ludźmi, którzy dotąd nie słyszeli, ani nie mieli 
okazji przyjąć Dobrej Nowiny. Również jako osobowość 
czasów, w których żył Bł. Juniper poprzez głoszenie Sło-
wa przyczynił się on również do rozwoju ówczesnej kul-
tury. Odznaczał się bowiem szczególnym nabożeństwem 
do Chrystusa i był gotowy ”iść zawsze” głosić Ewangelię. 
Pomni na przykład tego naszego Błogosławionego Brata, 
my Bracia Mniejsi, winniśmy zawsze pamiętać, gdzie bije 
źródło naszej franciszkańskiej tożsamości i misyjnego du-
cha, nie utracić wrażliwości socjo-politycznej, ekonomicz-
nej i religijnej społeczeństw, do których Pan nas posyła, 
by w ten sposób coraz skuteczniej głosić Dobrą Nowinę.

Z Listu na Boże Narodzenie

ak, jak Pierwsi Bracia, również 
i my jesteśmy zaproszeni, aby 
poznać, w jaki sposób możemy 
wiernie i radośnie przeżywać 
orędzie komunii i miłości w na-
szej osobistej codzienności, w 
naszych wspólnotach oraz w 
misji ewangelizacyjnej, którą 
podjęliśmy. 
Wielu z Was, Drodzy Bracia, żyje 
na co dzień w głębokiej w komunii z Bogiem i stara się 
dzielić z innymi swym doświadczeniem oraz przesłaniem 
nieskończonej Bożej miłości wobec wszystkich ludzi, a 
szczególnie wobec ubogich i tych wszystkich, którzy cier-
pią na skutek przemocy, biedy, czy też dewastacji środo-
wiska naturalnego. 
W tym czasie pełnym miłości, światła, nadziei i radości, 
pragniemy ogarnąć pamięcią naszych Braci w Syrii, którzy 
żyją pośród konfliktów i przemocy: Wasza troska o naród 
syryjski w imię miłości i pojednania budzi nadzieję i jest 
znakiem Boga, „który mieszka pośród nas”.
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Fraternitas 
Wiadomości Międzynarodowe OFM

editore: Fr. Joseph Magro OFM

eMail: comgen@ofm.org
tel: +39 0668491 339

http://www.ofm.org/fraternitas

www.fb.com/ofm.org
www.twitter.com/ofmdotorg

Wspólnota Kurii Generalnej 
żegna 

O. Biskupa Paschalisa

„Magnificat anima mea Domi-
num”, tymi słowami z hymnu 
uwielbienia Najświętszej Ma-
ryi Panny zakończył swą homi-
lię O. Paschalis B. Sycur, nowy 
Ordynariusz Diecezji Bogor w 
Indonezji, który przewodni-
czył uroczystej Mszy św.  dla 
Wspólnoty Kurii Generalnej 
OFM. 

Na początku liturgii, słowa po-
dziękowania pod adresem Bi-
skupa nominata skierował O. 
Generał, dziękując mu za jego 
wkład i prace związane urzę-
dem Definitora Generalnego.
Wspólnota podarowała O. 
Paschalisowi ikonę Matki Bo-
żej, stułę oraz fartuch, który 
symbolizuje jego służbę lu-
dziom, do których jest posła-
ny, a szczególnie najbardziej 
potrzebującym.

W salach Muzeum przy Porcjunkuli, 
w ramach wystawy ”Cartulae Nata-
liciae” wyeksponowane zostaną o 
tematyce bożonarodzeniowej oraz 
dzieła zainspirowane listem wysła-
nym w 1224 r. przez Franciszka do 
Brata Leona.
Więcej informacji na stronie: 
www.assisiofm.it albo 
www.porziuncola.org

S. Maria degli Angeli (Italia)  - Spo-
tkania na temat sprawiedliwości, 
pokoju i ochrony stworzenia
Komisja SPOS Franciszkańskiej Ro-
dziny z Umbrii (OFM, FZŚ i MF) zapla-
nowała cykl spotkań formacyjnych, 
które rozpoczęły się w listopadzie 
2013 r. a zakończą się w maju 2014 r. 
Ich celem jest poznanie obecnej sy-
tuacji w świecie. Wiele jest wyzwań, 
jakie stawia przed nami rzeczywi-
stość borykająca się z problemem 
braku odpowiedzialności: oczekuje-
my, że inni rozwiążą nasze problemy. 
Czy naprawdę nic nas nie obchodzi 
co się dzieje na naszej ziemi, w poli-
tyce, czy ekonomii?
Więcej informacji na: 
gpicfrancescaniumbria@gmail.com

S. Maria degli Angeli (Italia) - Mię-
dzynarodowa wystawa Szopek
W dniach 07.12.2013-12.01.2014, w 
jednym z wirydarzy Protokonwentu 
przy Sanktuarium Porcjunkuli, na tle 
fresków przedstawiających sceny z 
życia Św. Franciszka będzie można 
zwiedzać międzynarodową wystawę 
tradycyjnych szopek. 

Wszystkim 
Czytelnikom i 
Sympatykom 

Fraternitas 
składamy 

najserdeczniejsze 
życzenia: 

Szczęśliwego 
Nowego 
Roku!

WWW.OFM.ORG
http://www.porziuncola.org

