Konferencja Przełożonych Generalnych Zakonu
Świętego Franciszka i Trzeciego Zakonu Regularnego

LIST OZNAJMIAJĄCY KAPITUŁĘ

Drodzy Bracia, niech Pan obdarzy was pokojem!
W 2009 roku będziemy obchodzić Jubileusz naszych początków to znaczy osiem wieków odkąd Seraficki Ojciec otrzymał od papieża Innocentego III
„forma vitae”, aby w ten sposób, wraz ze swymi pierwszymi naśladowcami, zapoczątkować itinerarium
bratnich wspólnot (1209 – 2009).
Dziś, celebrując tę znaczącą rocznicę, jesteśmy
wezwani podobnie jak Bracia, do odnowienia w sobie
wierności naszemu charyzmatowi jak również do zrozumienia na nowo duchowego dziedzictwa
Założyciela, tak, aby każdy zanurzony w swej codzienności, mógł konkretnie i twórczo odpowiedzieć na
liczne wyzwania współczesności. Taka odpowiedź
winna być udzielona z odnowionym zaangażowaniem,
nowymi siłami i wielką otwartością na chrześcijańską
nadzieję.
W tym właśnie czasie, każdy brat wielkiej franciszkańskiej Rodziny czynnie przygotowuje się do wielkiego wydarzenia, jakim jest wspomniany już jubileusz
początków Zakonu. Czyni to poprzez różnorodne inicjatywy, ukierunkowane na zgłębienie znajomości osoby
św. Franciszka w swych głębokich ewangelicznych intuicjach i zamiarach.
Pragniemy bardzo, aby wszystkie te poczynania
zjednoczyły nas wszystkich w ponownym zasłuchaniu
się w głos św. Franciszka: „… lecz sam Najwyższy objawił mi, że powinienem żyć według świętej Ewangelii…i Ojciec święty potwierdził mi” (T 15, 15).
Dlatego też my, Przełożeni Generalni Pierwszego
Zakonu i Trzeciego Zakonu Regularnego,
zwołujemy
Międzynarodową Kapitułę Namiotów,

która odbędzie się w Asyżu i Rzymie, od 15 do 18
kwietnia 2009 roku. Stanowić będzie centralne i jed-

noczące wydarzenie osiemsetlecia początków dla franciszkanów Pierwszego Zakonu i Trzeciego Zakonu Regularnego.
Kapitulny czas pragniemy przeżyć na ziemi św.
Franciszka, w jedności z Ojcem Świętym. Podczas Kapituły pragniemy doświadczyć czasu jedności w duchu
wzajemnego przyjęcia (dzień pierwszy), czasu świadectwa (dzień drugi), czasu pokuty i postu (dzień
trzeci) oraz czasu wynagrodzenia (dzień czwarty).
Jej organizację powierzyliśmy Konferencji
Wyższych Przełożonych Prowincjalnych prowincji
włoskich, którzy z radością przyjęli na siebie obowiązek koordynacji tego wydarzenia, oferując swe
pełne zaangażowanie. Ufamy mocno w liczną obecność
Braci z całego świata (jak przewidziano w warunkach
uczestnictwa).
Jako Przełożeni Generalni, Przełożeni Prowincjalni
pięciu kontynentów oraz Delegaci blisko 300 nowych
wspólnot franciszkańskich pragniemy poczuć się jako
synowie jednego ojca św. Franciszka. W ten oto sposób będziemy prezentować wielość pokoleń tych Braci,
którzy poprzez osiem wieków, jak również i dziś,
pragną dawać świadectwo o „łasce początków” oraz
2 dziękować Bogu za wielki i różnorodny dar wspólnot.
W imieniu wszystkich Braci, na ręce Ojca świętego odnowimy nasze śluby zakonne, kładąc ręce na tekst Reguły, jaką napisał i jakiej doświadczył św. Franciszek,
pozostawiając ją swoim synom.
Zachęcamy do głębokiego przeżycia tego wydarzenia w naszych wspólnotach jak również momentu
samej Kapituły Namiotów. Niech przyświecają nam w
tym prorocze słowa Sługi Bożego papieża Jana Pawła
II: „ aby z wdzięcznością wspominać przeszłość,
przeżywać z zapałem to, co obecne i ufnie otworzyć się
na przyszłość” (NMI, 1b).
Rzym, Wielkanoc 2008

