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Wiadomości Międzynarodowe OFM
Fraternitas

16 stycznia 2015 r., w Aula Magna, 
obchodzono święto Papieskiego Uni-
wersytetu Antonianum i jego wiel-
kiego kanclerza, Fr. Michaela A. Perry, 
ministra generalnego OFM.

W tym roku Antonianum przeżyło 
chwilę szczególną - dziesięciolecie 
nadania tytuły Uniwersytetu Papie-
skiego.

Obchody tej rocznicy miały nastę-
pujący przebieg: po wprowadzeniu 
sekretarza generalnego i moderatora 
tej uroczystej akademii, Fr. Marka Wa-
cha OFM, miało miejsce wystąpienie 
rektor uniwersytetu, S. Mary Melo-

Coroczne spotkanie 
ministra generalnego 

z nowymi ministrami i kustoszami

19 stycznia, Mszą św. pod przewodnictwem wikariu-
sza generalnego OFM, Fr. Julio Bunadera, rozpoczęło się 
XVII spotkanie ministra generalnego i jego definitorium 
z nowymi ministrami i kustoszami, wybranymi w roku 
2014. Spotkanie odbyło się w kurii generalnej w Rzymie. 
Zakończyło się 29 stycznia. Miało ono charakter forma-
cyjny oraz informacyjny. Głównymi zagadnieniami jakie 
poruszono, były: posługa zarządzania, formacja na rzecz 
misji, towarzyszenie braciom, minister prowincjalny i 
jego definitorium, dokument końcowy oraz zalecenia 
kapituły generalnej 2009, najbliższa kapituła generalna 
2015. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję do oso-
bistej rozmowy z ministrem generalnym i mogli odwie-
dzić niektóre biura kurii generalnej.

ne SFA: «Nowość i tradycja 
Papieskiego Uniwersytetu 
Antonianum». Następnie za-
brał głos JE Angelo Vincenzo 
Zani, sekretarz Kongregacji 
ds. Wychowania Katolickie-
go. Temat jego wystąpienia 
był następujący: «Jaka idea 
dla uniwersytetu? Perspekty-
wa studiów kościelnych». 

Na koniec, JE Paolo Marti-
nelli OFMCap., były dyrektor Instytutu 
Duchowości, obecnie biskup pomoc-
niczy Mediolanu, skierował słowa po-
zdrowienia do zgromadzonych, a Fr. 

Święto PUA i wielkiego kanclerza

Michael A. Perry zakończył obchody 
jubileuszu PUA oraz swoje święto, jako 
wielkiego kanclerza, relacją zatytuło-
waną: «Braterstwo i bycie mniejszym 
między tradycją i współczesnością».

Modlitwa 
przygotowująca do 

kapituły generalnej 2015

W liście zwołującym kapitułę minister generalny 
podkreślił jak ważne jest, aby cały Zakon uczest-

niczył i  współpracował, poprzez modlitwę, w kapitule 
generalnej 2015: “Gorąco ponawiam zaproszenie skiero-
wane do każdego współbrata do nieustannej modlitwy, 
do mądrej refleksji oraz do odpowiedzialnego przygoto-
wania się do tego istotnego wydarzenia naszego życia i 
misji”.

Sekretariat kapituły przygotował kilka wzorów mo-
dlitwy, które można włączyć do brewiarza i codziennie 
odmawiać. Można je pobrać ze strony internetowej Za-
konu: http://www.ofm.org/. Są to krótkie wezwania, do 
włączenia na koniec próśb jutrzni i nieszporów, oraz mo-
dlitwa za wspólnotę. Należy je odmawiać od początku 
Wielkiego Postu. 

Sukces kapituły generalnej jest zatem związany i po-
wierzony modlitwie całego Zakonu, każdej wspólnoty 
i poszczególnego brata.

2015
Capitulum Generale

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

Omnes vocentur fratres minores – cf Rnb 6,3

IN NOSTRA
AETATE
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WYWIAD - INNE WIADOMOŚCI

Fraternitas:  Co się robi podczas 
kapituły generalnej?

Fr. William: To dobre pytanie, 
zwłaszcza dlatego, że wielu bra-
ci nie ma doświadczenia udziału 
w kapitule generalnej. Kapituła 
trwa miesiąc [10 maja - 7 czerw-
ca] i każdy tydzień ma swoja spe-
cyfikę.

Fraternitas:  Na przykład?

Fr. William: Pierwszy tydzień polega 
na wysłuchaniu sprawozdania mini-
stra generalnego oraz biur kurii. Jed-
nocześnie daje ojcom kapitulnym 
możliwość wymiany spostrzeżeń w 
różnych grupach językowych oraz 
możliwość poznania kandydatów na 
różne urzędy.

Fraternitas: Ile będzie grup języko-
wych?

Fr. William: Wyboru dokonają sami 
ojcowie kapitulni. My spróbujemy 
utworzyć dwie grupy włoskojęzycz-
ne, grupę hiszpańską, angielską, 
francuską, portugalską, polską, chor-
wacką i może jeszcze jedną.

Fraternitas:  Co się dzieje podczas 
drugiego tygodnia?

Fr. William: Jest to tydzień przezna-
czony na dyskusję nad Instrumen-
tum Laboris, dokumentem przygo-
towanym w oparciu o sugestie bra-
ci ze wszystkich prowincji Zakonu. 
Będą także prawybory i wybory na 
różne urzędy. 

zamknięcie kapituły, w niedzielę 
Zesłania Ducha Świętego, mamy 
Mszę św. wspólnotową w bazyli-
ce w Porcjunkuli. W dni powsze-
dnie poszczególne grupy modlą 
się wspólnie w różnych grupach 
językowych oraz po kolei odpra-
wiają Mszę św. w kaplicy w Por-
cjunkuli. Są także przewidziane 
chwile modlitwy u św. Damiana, 
u św. Klary oraz w bazylice św. 
Franciszka.

Fraternitas: A chwile wypoczynku?

Fr. William: Tego nigdy nie brakuje 
podczas kapituł generalnych. Różne 
grupy narodowościowe czy języko-
we organizują koncerty muzycz-
ne podczas wieczornych rekreacji. 
Mamy w programie koncert przygo-
towany przez braci muzyków i śpie-
waków. Będzie także kilka wycieczek 
(La Verna, Greccio).

Fraternitas: Czy bracia kapitulni zo-
staną przyjęci przez Papieża Fran-
ciszka?

Fr. William: Cieszymy się, że Ojciec 
Święty udzieli nam audiencji pod-
czas trzeciego tygodnia kapituły. Mu-
simy zorganizować transport i obiad 
dla 150 gości!

Fraternitas: Życzymy Wam wszyst-
kim z sekretariatu owocnej pracy!

Fr. William: Dziękuję! Chciałbym po-
prosić wszystkich czytelników Frater-
nitas o modlitwę o owocne obrady 
kapituły.

Fraternitas: Kiedy odbędzie się wy-
bór ministra generalnego?

Fr. William: Zgodnie z aktualnym pro-
gramem dokona się to w czwartek 
rano, 21 maja. Następnie w piątek 
odbędą się wybory wikariusza, w 
sobotę wybory definitorów. W ten 
sposób będziemy obchodzili w Por-
cjunkuli Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego z nowym zarządem.

Fraternitas:  A po wyborach?

Fr. William: Pozostaje nam spokojna i 
zobowiązująca praca zatwierdzania 
prawodawstwa Zakonu (np. zmiany 
w Statutach Generalnych), zatwier-
dzenie lub odrzucenie propozycji na-
desłanych przez braci i jednostki Za-
konu przed kapitułą, oraz wskazanie 
Zakonowi drogi do przemierzenia 
podczas najbliższych sześciu lat.

Fraternitas: Czy istnieje jakiś rytm 
modlitwy podczas kapituły?

Fr. William: Tak, oczywiście. W waż-
niejszych chwilach, jak otwarcie i 

Wywiad z Fr. Williamem Short OFM
sekretarzem kapituły generalnej 2015

Fr. Gilles Bourdeau OFM 
wizytatorem wspólnoty kurii genralnej

Minister generalny, Fr. Michael Perry OFM, mianował Fr. Gilles Bourdeau OFM wizytatorem kurii generalnej.  
Przybycie Fr. Gilles do Rzymu przewidziane jest na 27 lutego. Do 16 marca 2015 r. będzie spotykał się z braćmi 
wspólnoty kurii generalnej.

Przy okazji wizytacji wizytator chce przedstawić i wyjaśnić różne cele otrzymanego zadania.  Fr. Gilles pragnie 
być z braćmi, aby porozmawiać osobiście i posłuchać jak funkcjonuje wspólnota podejmująca tę specyficzną misję 
jaką jest kuria generalna.
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«Frate Francesco, rivista di cultura francescana» (Brat Franciszek, czasopismo kul-
tury franciszkańskiej)

Czasopismo «Frate Francesco» jest ważnym periodykiem naukowym, pomocnym w 
poznawaniu zjawiska franciszkanizmu w jego różnych wymiarach. Czasopismo nie stawia 
granic językowych ani tematycznych. Ukazuje się dwa razy w roku w objętości 500-600 
stron. Zawiera artykuły w różnych językach.

Dalsze informacje:  www.centroculturalearacoeli.it

Johannes Schlageter, Franziskanische Philosophie und Theologie. Das Studienwesen 
der Fuldaer Ordensprovinz im 20. Jahrhundert, Fulda 2014, 486 S. [Filozofia i teologia 
franciszkańska. Studia w prowincji OFM w Fuldzie w XX wieku]

Prowincja Turyngii, reaktywowana w 1894 r., aż do 1967 r. organizowała w swych klasz-
torach formację filozoficzną i teologiczną. J. Schlageter ukazuje dzieje ośrodków naukowych 
prowincji w kontekście politycznym oraz teologicznym i religijnym. Prowincjalne studium 
wniosło franciszkański wkład poprzez podjęcie na nowo średniowiecznej myśli franciszkań-
skiej, zwłaszcza Jana Dunsa Szkota oraz historii Zakonu.

FRANCISZKAŃSKIE  NOWOŚCI  WYDAWNICZE
Książki Franciszkańskie

Prezentacja książki 
Luigiego Giacometti OFM

W bibliotece klasztoru “San Fran-
cesco del Monte”, w Monteripido, 
24 stycznia, odbyła się prezentacja 
książki Luigiego Giacometti «San 
Francesco del Monte a Perugia». W 
prezentacji udział wzięli: Rita Chiac-
chella, Mirko Santanicchia i  Stefano 
Brufani z uniwersytetu w Perugii. 
Książka analizuje pod różnymi 
aspektami siedem wieków historii, 
kultury, sztuki i architektury w Pe-
rugii, wychodząc od niezwykłego i 
ekskluzywnego spojrzenia na jeden 
z najbardziej znaczących pomni-

ków. Zyski ze sprzedaży książki są 
przeznaczone na remont starych i 
cennych tekstów biblioteki w Mon-
teripido.

PUA: Wielokrotnie odmienny 

24 lutego 2015 roku, rozpoczął się 
cykl konferencji, “ Wielokrotnie od-
mienny: relacja z obcym pomiędzy 
lękiem i  współczuciem”, zorganizo-
wany przez Katedrę Duchowości i 
Dialogu Międzyreligijnego Instytutu 
Duchowości Franciszkańskiej Papie-
skiego Uniwersytetu Antonianum.
W pierwszym spotkaniu udział wziął 

NOWI WIZYTATORZY

Fr. Alexis Trần Đúc Hải

z Prow. Św. Franciszka, wietnam, dla 
Prow. Św. tomasza aPostoła, indie

Fr. iko skoko

z Prow. wniebowzięcia nmP, boŚnia-
-Hercegowina, dla Prow. Św. krzyża, 
boŚnia-Hercegowina

Fr. PAolo sAngseon oH

z Prow. Św. męczenników koreańskicH, 
korea, dla Prow. Św. matki bożej kró-
lowej Pokoju, tajwan

 
Fr. Pierre cHArlAnd

z Prow. Św. józeFa, kanada, dla Prow. 
jana dunsa szkota, Francja-belgia

Minister generalny w Azji

W dniach 2-10 lutego 2015 r., minister generalny, Michael Perry, w to-
warzystwie definitora generalnego dla Azji-Oceanii, Fr. Gabriela Mathiasa, 
złożył braterską wizytę w czterech jednostkach Zakonu w Azji: w fundacji w 
Birmie, w Tajlandii, zależnych od ministra generalnego, w prowincji w Indo-
nezji (w Dżakarcie) oraz w kustodii Singapuru. 

Oprócz wspólnego spotkania z braćmi, minister generalny, spotkał się 
osobiście z każdym bratem w dwóch fundacjach. W Dżakarcie i w Singapu-
rze wielu braci wzięło udział we wspólnych spotkaniach. Podczas spotkań 
dzielili z ministrem generalnym swoje życie i pracę, jak również zatroskanie 
o Zakon w ogólności.

prof. Federico Giuntoli, wykładowca 
egzegezy Starego Testamentu w Pa-
pieskim Instytucie Biblijnym.
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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

Greccio, Włochy – Franciszkanie w 
Ziemi Świętej w XIII wieku

Tematem 13 edycji spotkań w Grec-
cio będzie: «Franciszkanie w Ziemi 
Świętej w XIII wieku». Spotkanie 
odbędzie się w dniach 8-9 maja 
2015 r., w «Oazie Dzieciątka Jezus», 
przy sanktuarium franciszkańskim 
w Greccio (Rieti). W  spotkaniach, 
którym będzie przewodniczył Mar-
co Bartoli, wezmą udział: 8 maja: 
Fr. Pierbattista Pizzaballa, kustosz 
Ziemi Świętej, Antonio Musarra, Re-
nata Salvarani, Pietro Messa; 9 maja 
natomiast: Paolo Evangelisti, Chiara 
Frugoni, Giuseppe Ligato i Massimo 
Pazzini. Na zakończenie wystąpi: 
Franco Cardini. Konferencja związa-
na jest z działaniami Komisji Sinica 
OFM podejmowanymi w 2015 roku, 
jak przygotowana wystawa przy 
Akademii we Florencji.  

Matka Boża Anielska – Duszpa-
sterstwo powołań 

Bracia Mniejsi z Asyżu pragną po-
dzielić się swym doświadczeniem 
duszpasterstwa młodzieży, przy-
bywającej każdego roku do Asyżu. 
Przyciąga ich z pewnością piękno 
św. Franciszka: świadka, który potrafi 
zbliżyć się także do “oddalonych”.
Stąd propozycja “Warsztatów Dusz-
pasterstwa Powołaniowego”: jest 
to forma dzielenia się nabytym do-
świadczeniem. Kurs potrwa 3 tygo-
dnie (na przełomie listopad 2015 

Agenda 
Ministra Generalnego
Marzec:
4: RZYM:  Prezentacja wy-

stawy sztuki franciszkań-
skiej 

5-8: USA:  braterskie odwie-
dziny

9-20:  RZYM:  TEMPO FORTE
21: MEDIOLAN: spotkanie z 

ministrami prowincjalny-
mi północnych Włoch

22-25: LITWA:  SPOTKANIE z kon-
ferencją jęz. angielskiego

30: RZYM:  SPOTKANIE z mini-
strami generalnymi Rodzi-
ny Franciszkańskiej

Postulatura genralna OFM

22 stycznia Ojciec Święty przyjął 
na prywatnej audiencji JE kard. Ange-
lo Amato SDB, prefekta Kongregacji 
ds. Świętych.

Podczas audiencji Ojciec Święty 
udzielił Kongregacji zgody na pro-
mulgowanie dekretu o cudzie przy-
pisanym wstawiennictwu Czcigodnej 
Służebnicy Bożej Marii Teresy Casini, 
założycielki Zgromadzenia Sióstr Ob-
latek Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, ur. we Frascati (Włochy) 27 paź-
dziernika 1864 r. i zmarłej w Grottafer-
rata (Włochy) 3 kwietnia 1937 r.

Proces został powierzony postu-
latorowi generalnemu OFM, Fr. Luca 
De Rosa OFM, w roku 1997. Przewi-
duje się, że obrzęd beatyfikacji będzie 
mógł odbyć się we Frascati, jesienią 
bieżącego roku.

Została także uznana heroiczność 
cnót Sługi Bożej Teresy Gardi, z Fran-
ciszkańskiego Zakonu Świeckich, ur. 
w Imoli (Włochy) 22 października 
1769  roku i tam zmarłej 1 stycznia 
1837 r.

- czerwiec 2016). Adresowany jest 
do księży, zakonników i sióstr za-
konnych podejmujących posługę na 
polu rozeznania i towarzyszenia po-
wołaniowego.
[http://www.assisiofm.it]

Życie konsekrowane w czasie bra-
ku powołań

2 marca 2015 r. odbędzie się prezen-
tacja książki Alceo Grazioli: “Słabi i 
wytrwali: życie konsekrowane w cza-
sie braku powołań”.
Podczas prezentacji, zorganizowanej 
przez Franciszkański Instytut Ducho-
wości Papieskiego Uniwersytetu An-
tonianum, we współpracy z prowin-
cją św. Franciszka Trzeciego Zakonu 
Regularnego, udział wezmą: JE Paolo 
Martinelli, biskup pomocniczy Me-
diolanu, prof. Albert Schmucki i prof. 
Salvatore Abbruzzese.
Moderatorem spotkania będzie prof. 
Alvaro Cacciotti, dziekan Wydziału 
Teologicznego.

ISTITUTO FRANCESCANO DI SPIRITUALITÀ       PONTIFICIA UNIVERSITÀ ANTONIANUM                             

PROVINCIA SAN FRANCESCO      FRATI FRANCESCANI DEL TERZO ORDINE REGOLARE 

PRESENTAZIONE 
Lunedì 2 marzo 2015, ore 17.00   

Pontificia Università Antonianum, Aula A - Via Merulana 124, Roma 

Interverranno 

  Mons. Paolo Martinelli OFMCap 
  Vescovo ausiliare di Milano 

  Fr. Albert Schmucki OFM 
  Vice Preside dell’Istituto Francescano di Spiritualità 

  Prof. Salvatore Abbruzzese 
  Sociologo della religione 

Moderatore 

  Fr. Alvaro Cacciotti OFM 
  Decano della Facoltà di Teologia  

Una scelta definitiva oggi è molto 
difficile. Ai miei tempi era più facile, 
perché la cultura favoriva una scelta 
definitiva sia per la vita matrimoniale, 
sia per la vita consacrata o la vita 
sacerdotale. Ma in questa epoca non è 
facile una scelta definitiva. Noi siamo 
vittime di questa cultura del provvisorio. 

Papa Francesco

Maria Teresa Casini

Teresa Gardi Laica
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