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WIADOIKOSCI

»• Wywiady i reportage

»• Wliturgii, zwyczaje

>K Prezentacje,
opracowania

»• Nowe ksia.zki

«- Lokalne

**• Internet

» Dokumenty

»• Aktualnosci

»- News in English

» Wi?cej o swi?tych

» Refleksje

» Ogtoszenia

» Ludzie

» Kultura, w prasie

» Formacja i nauka

» Biblioteka serwisu

» Noticias en espanol

^ Klasztory
frandszkariskie

•' Wydarzenia

^ 800-lecie
franciszkanów

Na swiecie

n Wiadomosci z tematu: Aktualnosci:

Berard Oshikawa - biskup diecezji Naha

Formacja: Probacja w Skepem

Concetta Lombardo - smierc w obronie czys tosei

Zapowiedz: FZS na Jasnej Gónze

Na swiecie: O tolerancji, szacunku i wspótpracy

O. Jan Wilk - polski biskup w Brazylii

Pozegnanie: o. Martynian Darzycki (1918-2009)

Zakony w Polsce: O rezygnacji z kaptaristwa i zycia
zakonnego

Burkina Faso: Rozwija si§ misja franciszkanów

Ukraina: Swiecenia w Zytomierzu

O. Ireneusz Zotnierczyk - wzór franciszkanina

Abp Golf biewski: 800 lat - to mówi samo za siebie

Jerozolima: Zakoriczenie Roku sw. Pawta

Wroctaw: Sesja dia uczczenia 800-lecia zakonu

Girolamo Biasi - wspótzatozyciel MI

Zakon Braci Mniejszych ogtosit priorytety

O. Andrzej Zaja_c doktorem teologii duchowoéci
franciszkahskiej

Wtochy: Ojciec Swiety u sw. Ojca Pio

W Kustodii Ziemi Swietej: Na czesc éw. Jana

IZaproszenie:
Franciszkanie z
Ch?cin zapraszajci
na Wieczory

Poezji Romantycznej.
Najblizsze spotkanie
odbedzie sie 4 lipca,
zostanie poswi?cone poezji
Krzysztofa Kamila
Baczyriskiego, kolejne -11
lipca, jego temat to pogodna
twórczosc poety ks. Jana
Twardowskiego. potkania
poetyckie odbywaja. si? w
kazdq sobot? o godzinie
20.00, w kawiarni "Sacrum
et Profanum", mieszcza^cej
si? w klasztorze
franciszkanów w
Checinach, przy ul.
Franciszkariskiej 10.
Przedsiewzif eie zrodzito si?
z inicjatywy wolontariuszy
stowarzyszenia i
podopiecznych osrodka
"San Damiano". "Permuta
wieczorów jest bardzo
prosta...

Zakony w
Polsce:

Szkole
Filozoficzno-
Pedagogicznej
"Ignatianum" w Krakowie
30 czerwca odbyta sie
sesja formacyjna
poswiecona problematyce
odejsc i rezygnacji z
kaptaristwa i zycia
zakonnego. Szukano
odpowiedzi na pytania
"dlaczego kiedys i
dlaczego teraz odchodza."
ksi?za i ojcowie z
kaptaristwa oraz dlaczego
brada i siostry porzucaja^
zycie zakonne. Na te
tematy wypowiadali si?
historycy, socjologowie,
formatorzy - wychowawcy i
dwaj byli kaptani -
diecezjalny i zakonny.
Ztamano stereotyp, ze
najcz^stsza^ przyczyna.
porzucania kaptahstwa
jest kobieta. "Kobieta i
matzeristwo sa^ raczej
konsekwencja^ niz
przyczyna^odejscia....
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Wszystkie

Ekologiczny dekalog éw. Franciszka stale aktualny
2002-11-2916:34:28

Ba_dz cztowiekiem wsród stworzeri, bratem mi?dzy bracmi; Traktuj wszystkie rzeczy
stworzone z mitoscia, i czcia_... - tak zaczyna si? ekologiczny Dekalog sw. Franciszka z
Asyzu - patrona ekologów. Jak to si? stato, ze sredniowieczny Swi?ty zostat patronem tak
wspótczesnej dziedziny jak ekologia?

Choc inna byta perspektywa widzenia przyrody w XIII w., inna towarzyszy wspótczesnym
badaniom, to zawsze trzeba byto sporego wysitku aby pokazywac jej wtasciwy obraz.

Zwrócit na to uwag? Papiez Jan Pawet II w liscie "Inter sanctos" z dnia 29 listopada 1979
r., ogtaszaja^cym sw. Franciszka niebieskim patronem ekologów.

Jan Pawet II napisat: "Swi?tego Franciszka z Asyzu stusznie zalicza si? mi?dzy tych
swi?tych i stynnych m?zów, którzy odnosili si? do przyrody jako cudownego daru
udzielonego przez Boga rodzajowi ludzkiemu. Albowiem on gt?boko odczut w szczególny
sposób wszystkie dzieta Stwórcy i natchniony Bozym duchem wyspiewat owa^
najpi?kniejszói "Piesri stworzeri", przez które, szczególnie przez brata storice, brata
ksi?zyc i siostry gwiazdy niebieskie, oddat nalezne uwìelbienie, chwat?, czesc i wszelkie
btogostawieristwo najwyzszemu i dobremu Panu..."

Wizji przyrody z "Piesni stworzeri" takze wspótezesnie towarzyszy mysl o Bogu i
cztowieku. Rozwijana jest ecologia humana, etyka ekologiczna i teologia integralnosci
stworzenia.

Podejmuje si? tez wiele strategii rozwoju swiata z uwzgl?dnieniem zarówno zdobytych
doswiadczeri czy analiz zródet kryzysu ekologicznego, jak i mysli franciszkariskiej.

Stuza.temu np. systematyczne mi?dzynarodowe seminaria "Terra Mater", badania
Franciszkariskiego Osrodka Studiów Srodowiskowych (Centro Francescano di Studi
Ambietali) z siedziba.w Rzymie, promocja dorocznej Mi?dzynarodowej Nagrody
Srodowiskowej o nazwie "San Francesco - Cantico delle Creature", mi?dzywyznaniowe
spotkania w Asyzu, publikacja szeregu dokumentów jak m.in. "Karty z Gubbio" czy "Karty
Ziemi".

W Polsce ta, problematyk? rozwijaja, frandszkariskie grupy ekologiczne, w tym Ruch
Ekologiczny sw. Franciszka z Asyzu.

Sw. Franciszek - "pierwszy ekolog" wspótezesnie moze byc pewnym znakiem
orientacyjnym w odszukiwaniu wtasciwych relacji mi?dzy cztowiekiem a przyrody, innymi
ludzmi i Bogiem. Daje nam tez nadzwyczajna, motywacj? w ochronie przyrody: "trzeba
chronic przyrod?, gdyz to nasze siostry i nasi brada".

Jego "mysl ekologiczny" dobrze prezentuje wspótezesnie sformutowany tzw. Dekalog
sw. Franciszka oparty na jego pismach i wczesnych zródtach frandszkariskich,
rozpoczynaja^cy si? od stów: Bc(dz cztowiekiem wsród stworzeri, bratem mi?dzy bracmi.

zobacz wiqcej: Ekologia wedtug sw. Franciszka z Asyzu

Burkina
Faso:
Od siedmiu
lat

franciszkanie z
Zakonu Braci
Mniejszych
Konwentualnych
pracuja. w Burkina
Faso, w Afryce.
Oprócz juz
istnieja.cego klasztoru
i centrum
medycznego
powstaje drugi
klasztor w stolicy
kraju -
Quagadougou.
Franciszkanie
pracuja^ w Burkina
Faso od 2001 roku,
to jedyna misja
prowadzona przez
ten zakon w krajach
afrykariskich j?zyka
francuskiego. Misj?
tworza. zakonnicy z
Wtoch - z prowincji
Abruzzo i z Polski - z
prowincji
warszawskiej. Z
prawnego punktu
widzenia za misj?
odpowiedzialna jest
prowincja
warszawska.

Ksiazki:
iKrakowska

KlNGA °ficyna

w 10. rocznic? kanonizacji bt.
Kingi, której dokonat papiez
Jan Pawet II 16 czerwca w
1999 roku w Starym Sa_czu.
Autor ksiqzki - ks. Kazimierz
Szwarga - chda»
przypomniec postac...

Ukraina:
Bp Piotr

I Herkulan
1 Malczuk

OFM udzielit swi?ceri
prezbiteratu i
diakonatu braciom
franciszkanom z
Zakonu Braci
Mniejszych Prowincji
sw. Michata
Archaniota na
Ukrainie. Uroczystosc
miata miejsce 27
czerwca, w kosciele
sw. Jana z Dukli w
Zytomierzu. Nowo
wyswi?ceni diakoni
to: br. Miron
Szatawiriski i br.
Aleksander
Lukaszczuk,
natomiast prezbiter to
o. Romuald Zagórski.
Wszyscy zdobywali
formacj? zakonna. w
Kalwarii
Zebrzydowskiej, w
seminarium
bernardynów
Prowincji
Niepokalanego
Pocz?cia NMP.
Obecnie w Kalwarii
Zebrzydowskiej
studiuje dziesi?ciu
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matopoUkl
instytut
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