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1. Dragi fraţi, Domnul să vă dăruiască pace! 
 
În jurul anului 1205 începe pentru Francisc, fiul lui Pietro 

Bernardone, acea uimitoare aventură umană şi spirituală care avea să 
se încheie, „fiind împlinite în el toate misterele lui Cristos”, în seara 
zilei de 3 octombrie 1226. 

Alegerea Sfintei Evanghelii ca normă de viaţă l-a transformat, pe 
scurt, în prezenţă transparentă şi fidelă a lui Cristos care a atras în 
jurul său fraţi tot mai numeroşi. Împreună cu aceştia el a constituit o 
fraternitate fundamentată pe Evanghelie; pentru sine şi pentru ei, a 
voit ca Sfânta Maică Biserică să aprobe „forma de viaţă” care îi 
identifica drept oameni penitenţi, hrăniţi de Cuvântul şi de Misterul 
pascal, ca fraţi minori. Este aproape sigur anul 1209 anul în care Papa 
Inocenţiu al III-lea recunoaşte şi aprobă proiectul de viaţă al lui 
Francisc, în care îşi are originea istoria mişcării franciscane în 
diferitele sale expresii instituţionale, istorice şi culturale. 

Aceste origini ale carismei franciscane, izvorâte pentru lume şi 
îndeosebi pentru noi, fraţii franciscani, din iubirea veşnică a Tatălui 
ceresc, dorim să le comemorăm în cvadrienalul 2005/2009 cu mintea 
şi inima, deschise să primească darul de mântuire şi de har pe care 
Domnul vrea să-l reverse asupra noastră prin recitirea şi meditarea 
asupra drumului evanghelic al Sfântului Francisc şi al primilor săi 
fraţi. 

În cvadrienalul 2005/2009 ne propunem să comemorăm tocmai 
aceste origini ale carismei franciscane, izvorâte pentru lume şi, 
îndeosebi, pentru noi, fraţii franciscanii, din iubirea veşnică a Tatălui 
ceresc. Suntem invitaţi, de aceea, să ne păstrăm inima şi mintea 
deschise pentru a primi mântuirea şi tot harul pe care Domnul vrea să 
le reverse asupra noastră prin recitirea şi meditarea itinerariului 
evanghelic al Sfântului Francisc şi al primilor săi fraţi. De aceea, acest 
cvadrienal va constitui un itinerar de „memorie”, reflecţie şi 
rugăciune, pentru a se reînnoi în noi toţi, cei care îl recunoaştem pe 
Francisc ca Părintele nostru întru carismă, fidelitatea faţă de forma de 
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viaţă evanghelică propusă şi trăită de el, voinţa de a-l mărturisi pe 
Cristos prin dragoste şi adevăr, prin coerenţă în misiunea de a vesti 
tuturor oamenilor Evanghelia iubirii Tatălui ceresc. 

 
2.  Pentru că este fundamental ca „memoria originilor noastre” 

să fie împărtăşită de toate ramurile mişcării franciscane, deoarece 
toate îşi trag existenţa lor din „convertirea” şi drumul de 
„conformitate cu Cristos, cel răstignit şi sărac” al Sfântului Francisc 
de Assisi, Conferinţa Familiei Franciscane a hotărât să constituie o 
Comisie inter-familiară pentru a organiza împreună unele momente 
de celebrare în următorii trei ani (2006/2009). Scopul nostru comun 
este acela de a mărturisi, în Biserică şi în societate, comuniunea 
fraternă care uneşte toate Ordinele şi Institutele care se recunosc în 
carisma franciscană şi, împreună, să manifestăm bogăţia expresiilor 
care au caracterizat-o şi o caracterizează în istorie. În plus, o 
Scrisoare, care va fi semnată de toţi componenţii Conferinţei inter-
familiară, se află în pregătire în vederea solemnităţii Sfântului 
Francisc din 2006. 

 
 
Itinerarul „memoriei” 
 
3.  Itinerarul nostru are la bază o dorinţă comună. De aceea, prin 

natura sa, este flexibil, deschis modificărilor şi integrărilor ulterioare. 
Şi, în funcţie de hotărârile pe care Familiile franciscane, OFS1, 
Clarisele şi alte Institute franciscane, fie că sunt din mediul catolic sau 
nu, vom primi cu bucurie toate sugestiile şi le propune într-o manieră 
unitară. În acest context, totuşi, credem că este necesar un program 
de reflecţie şi rugăciune specific Ordinului nostru, care să corespundă 
întrebărilor pe care ni le cere prezentul moment istoric şi pe care le 
experimentăm cu toţii. În conformitate cu realitatea şi cotidianul 
trăirii noastre, acolo unde izvorăşte şi se dezvoltă astăzi răspunsul 
nostru la chemarea divină, suntem invitaţi să primim inspiraţiile 
Duhului, pentru a întemeia, din nou şi cu mai mult entuziasm, viaţa 
noastră personală, comunitară, provinvială şi cea a întregului Ordin, 
pe acele baze care constituie însăşi structura fiinţei, a trăirii şi a 
implicării noastre, în conformitate cu Regula Sfântului Francisc şi a 
Constituţiilor Ordinului nostru franciscan conventual: Evanghelia 

                                                   
1 Ordinul Franciscan Secular (Terţiarii). 
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Domnului nostru Isus Cristos, ca formă a vieţii noastre; profesiunea 
voturilor, ca mijloc pentru a fi oameni evanghelici; fraternitatea în 
sărăcie şi minoritate, ca şi conotaţie specifică a trăirii noastre 
franciscane pentru Împărăţia lui Dumnezeu; misiunea în comuniune, 
ca şi criteriu fundamental pentru a proclama şi mărturisi tuturor 
oamenilor Vestea cea Bună a Împărăţiei lui Dumnezeu.  

 
4.   „A comemora” nu înseamnă pentru noi doar o simplă 

amintire, dar şi „a celebra” evenimentele din care îşi află originile 
Ordinul franciscan, origini care au cunoscut dezvoltarea lor în timp, 
în istorie, şi mai ales, în diversitatea socială şi culturală în care s-a 
întrupat şi a trebuit să se confrunte cu acestea carisma Sfântului 
Francisc: structuri antropologice de idei, valori, atitudini şi 
semnificaţii care se nasc, se dezvoltă şi se diferenţiază de la un 
continent la altul şi de la un popor la altul.  

 „A comemora” înseamnă pentru noi „a celebra”, călăuziţi de 
Duhul Sfânt, pentru a înfăptui acea reînnoire a vieţii noastre de fraţi 
franciscani, în conformitate cu originile şi carisma Sfântului nostru 
fondator. În acest scop, Sfânta Biserică ne-a invitat să ţinem cont de 
anumite criterii: întoarcerea la Izvoare şi concentrarea atenţiei, în 
mod responsabil şi înţelept, asupra semnelor timpului. Aceste criterii 
devin şi mai importante la începutul acestui de-al treilea mileniu 
creştin, timp în care vocea urmaşului Sfântului Petru ne invită „să 
pornim iarăşi de la Cristos”, pentru „a înainta în largul” Împărăţiei 
lui Dumnezeu, care este prezentă, activă şi în continuă creştere de-a 
lungul timpurilor şi al istoriei.  

 „A comemora” originile franciscane înseamnă pentru noi a privi la 
Sfântul Francisc ca la o „icoană pedagogică”. El, în Testament, cu 
sentimente de laudă, mulţumire şi adoraţie faţă de Dumnezeu unul în 
trei persoane, ne vorbeşte despre căutarea unui sens în viaţă, despre 
convertirea sa la Cristos şi la Evanghelie, despre începuturile 
„fraternităţilor” penitenţilor din Assisi, care au voit să fie consideraţi 
„fraţi minori”, fie între ei, fie prin prisma relaţiilor lor cu întreaga 
creaţie, privind şi primind totul ca dar al Tatălui ceresc.  

Astfel, Sfântul Francisc comemorează calea, mai întâi personală şi, 
apoi, comunitară, pe care au parcurs-o atât el cât şi fraţii săi, sub 
inspiraţia Duhului Sfânt, în vederea elaborării „formei de viaţă”, 
aprobată verbal de Papa Inocenţiu al III-lea şi în scris de Papa 
Honoriu al III-lea. 
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De aceea, itinerarul de celebrare memoriei originilor noastre 
franciscane va ţine seama, în chip cu totul deosebit, de succesiunea 
momentelor mai semnificative ale trăirii personale şi comunitare a 
Sfântului Francisc şi a primilor săi însoţitori, începând cu momentul 
neliniştii lui existenţiale şi culminând cu primirea aprobării oficiale 
din partea Bisericii a proiectului de viaţă care i-a fost inspirat de Cel 
Preaînalt. 

 
5. Ne vom însuşi experienţa de viaţă trăită de Francisc şi de 

primii săi ucenici ca itinerar pedagogic, care ne va ajuta să recitim 
istoria vocaţiei noastre, să aprofundăm semnificaţia existenţei noastre 
de „fraţi minori” în comuniune de spirit şi de viaţă, să conştientizăm 
din nou vocaţia şi ataşamentul nostru faţă de Regula şi spiritualitatea, 
lăsate nouă ca moştenire de Sfântul Părinte Francisc. Toate acestea 
vor avea, deci, scopul de a reînnoi opţiunea noastră pentru alegerea 
radicală a Sfintei Evanghelii, ca răspuns la invazia relativismului, la 
neliniştile existenţiale şi la întrebările de sens care ne invadează pe 
noi înşine şi pe omul celui de-al treilea mileniu. 

Demn de menţionat este şi faptul că pentru Ordinul nostru 
perioada „comemorării” are drept centru Capitolul general 
ordinar (2007). De aceea, va trebui să fie pregătit şi trăit ca un 
moment cu totul deosebit, ca izvor al recuperării radicale şi 
actualizate a carismei care stă la baza existenţei Familiei noastre 
religioase şi, deci, ca punct de lansare al unui itinerar de reînnoire 
interioară, comunitară şi misionară a întregului Ordin atât la nivel 
personal şi local, cât şi la nivel provincial, continental şi mondial. 

 
6. Propunerile pe care le vom înainta aici formează, în linii mari, 

principiile de referinţă ale unui itinerar comun pentru întreg Ordinul. 
Aşadar, este vorba despre un itinerar care trebuie tradus în fapte de 
fiecare frate, comunitate locală, provincie şi Conferinţă. Ceea ce 
rezultă necesar este însuşirea şi elaborarea acestor sugestii în funcţie 
de diferitele nivele (personal, comunitar etc.) şi în funcţie de mediile 
în care Familia noastră se exprimă, dă mărturie şi vesteşte Evanghelia 
(cultură, formare iniţială şi permanentă, misiune, pastoraţia tinerilor, 
animare vocaţională, animarea grupurilor şi a mişcărilor spirituale 
etc.). 

De asemenea, se doreşte ca acest itinerar de rugăciune, de reflecţie 
şi, mai ales, de continuă convertire la Evanghelie şi la carisma 
Sfântului Francisc, să fie trăit de noi toţi, în comuniune cu toate 
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activităţile care au în Francisc punctul lor de referinţă fundamental, 
imediat sau indirect (Clarise, OFS, AMD2, Institute de inspiraţie 
franciscană), pentru ca noutatea vieţii pe care o aşteptăm ca pe un dar 
al Duhului în acest timp de har să fie împărtăşită frăţeşte şi să ne 
conducă pe toţi spre o mărturie evanghelică mereu mai transparentă 
şi spre misiunea comună de a evidenţia unitatea carismei şi a 
modalităţilor ei de expresie, ca semn al diferitelor căi care ne conduc 
la Împărăţia cerurilor într-o comuniune eclezială unică, deschisă şi 
dăruită tuturor oamenilor din toate timpurile şi din toate culturile. 

Cei patru ani de celebrare a originilor carismei franciscane vor 
începe din anul 2005, de pe data de 29 noiembrie, sărbătoarea 
Tuturor Sfinţilor Ordinului serafic, şi se vor încheia cu ocazia aceleiaşi 
sărbători a anului următor. Această dată, de obicei, coincide şi cu 
începerea anului liturgic. Scrisorile Ministrului General, care vor 
introduce reflecţia pe tema specială a fiecărui an, vor avea ca reper 
aceeaşi dată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
2 Armata Maicii Domnului. 
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CELE PATRU ETAPE ALE „MEMORIEI” 

 
 
 

I – 2005-2006: „Doamne, ce vrei să fac eu?” (3Comp 6: FF 
1401) – De la nelinişte şi căutare existenţială la 
convertire:  Cu Francisc în căutarea unui „sens” pentru viaţa 
noastră personală 

 
7. Tânărul Francisc se întreabă şi porneşte în căutarea a ceea ce 

poate da plinătate semnificaţiei vieţii sale. Prin îndepărtarea de 
familie, de bunuri, de lume, el descoperă paternitatea lui Dumnezeu şi 
o primeşte cu hotărâre în viaţa sa. 

Îl întâlneşte pe Cristos cel răstignit în Icoana de la San Damiano şi 
viu în persoana leprosului, aflând în acestea inspiraţia şi tăria pentru 
a merge, ca un nou „samaritean milostiv al Evangheliei” (cf LegM 2,6: 
în FF 1045), spre toţi „cei răstigniţi” ai lumii. Prin descoperirea lui 
Dumnezeu ca Tată şi prin întâlnirea cu Domnul Cristos în Duhul 
Sfânt, Francisc îşi educă şi îşi reînnoieşte sentimentele, atitudinile şi 
comportamentele sale. 

 

Sosit în oraşul cel mai apropiat, l-a auzit noaptea pe Domnul care, pe 
un ton familiar, îi spunea: „Francisc, cine îţi poate fi mai mult de folos: 
stăpânul sau sluga, bogatul sau săracul?”. „Stăpânul şi bogatul”, răspunse 
Francisc... Francisc reluă atunci: „Doamne, ce vrei să fac eu?”... Spre 
dimineaţă, el se întoarce în grabă în Assisi, bucuros şi sigur. Devenit deja 
model de ascultare, rămânea în aşteptarea voinţei lui Dumnezeu (LegM 
1,3: FF 1032). 

 

Apoi, îmbătat de o admirabilă fervoare a Duhului, şi-a dat jos hainele 
şi s-a dezbrăcat de tot în faţa tuturor, zicând tatălui: „Până acum te-am 
numit pe tine tatăl meu pe pământ; de acum încolo pot să spun cu 
siguranţă: Tatăl nostru care eşti în ceruri, pentru că în el mi-am pus toată 
comoara mea şi mi-am aşezat toată încrederea mea şi speranţa mea” 
(LegM 2,4: FF 1043). 

 

Domnul mi-a dat mie, fratele Francisc, să încep să fac pocăinţă astfel: 
când eram în păcate mi se părea un lucru prea amar să văd leproşi, şi 
Domnul însuşi m-a condus printre ei şi mi-a fost milă de ei. Şi 
îndepărtându-mă de ei, ceea ce mi se părea amar mi-a fost schimbat în 
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blândeţea sufletului şi a trupului. Şi, prin urmare, am stat puţin şi apoi 
am ieşit din lume (2Test 1-3: FF 110). 

 

Pe urmă, iubitor de orice formă de umilinţă, s-a mutat în apropiere 
de leproşi, rămânând cu ei şi slujind tuturor, pentru Dumnezeu, cu grijă 
maximă. Le spăla picioarele, înfăşa rănile, îndepărta mizeria de pe răni şi 
le curăţa de purulenţă. Săruta chiar, mânat de un admirabil devotament, 
rănile lor cangrenate, el, care avea să devină în curând bunul samaritean 
al Evangheliei (LegM 2,6: în FF 1045).  

 
 

Actualizare 
 
8. Neliniştea existenţială a lui Francisc este neliniştea fiecărui om. 

Căutarea lui este căutarea fiecărui om. Vocaţia este iniţiativa lui 
Dumnezeu la nevoia noastră şi la căutarea noastră personală de sens. 
Chemarea lui Dumnezeu este răspunsul la căutarea sensului vieţii şi 
al existenţei omeneşti; este vocaţia noastră un răspuns la căutarea 
noastră personală de sens? Mai este semnificativă aceasta pentru 
plinătatea vieţii noastre? Cum să-l descoperim şi să-l gustăm pe 
Dumnezeu ca Tatăl nostru care este în ceruri? 

Este iubirea faţă de Cristos cel răstignit şi sărac atât de eficientă, 
încât să se răsfrângă în iubirea faţă de aproapele, faţă de cel mai 
singur şi uitat de ceilalţi? Mai este pentru noi oare contemplarea 
Chipului său termometrul pentru asceza şi conformarea totală a 
fiinţei noastre la al său a-fi-pentru-ceilalţi? Ce aşteaptă lumea 
contemporană de la un fiu al Sfântului Francisc? Ce aşteaptă 
Biserica? 

 
Semn  
 

Înmânarea Testamentului Sfântului Francisc fiecărui frate.  
 
Iniţiative comunitare 
 

Este sugerată o iniţiativă: un pelerinaj al fraţilor la un sanctuar, 
Rivotorto provincial sau naţional sau, în funcţie de oportunităţi, al 
Conferinţei de care aparţine Provincia. La această iniţiativă s-ar putea 
adăuga şi aceea de a organiza o întrunire sau un capitol local cu 
privire la situaţia socială şi/sau religioasă în care trăim şi cu privire la 
eventualele alegeri sau iniţiative de pus în practică, ca fraţi franciscani 
conventuali. 
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NB. Din 29 noiembrie până în 3 decembrie 2005, se va desfăşura 
adunarea Conferinţelor Europene pentru a reflecta asupra 
reînnoirii prezenţei şi a mărturiei franciscane conventuale pe 
Continentul european. În ianuarie 2006 are loc Congresul 
internaţional pentru studiul unei reînnoite misiologii şi misionarităţi 
a Ordinului Fraţilor Minori Conventuali. 
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II – 2006-2007: „Domnul mi-a dat mie, fratele Francisc, 
harul de a începe să fac penitenţă” (2Test 1: FF 110) –   
Francisc în urmarea lui Isus: Asceză şi Evanghelie pe     
calea conformării cu Cristos  

 
9. Francisc descoperă în Evanghelie Cuvântul care îl conduce pe 

calea conformării cu Cristos cel răstignit şi sărac. Evanghelia, citită în 
biserici, şi Răstignitul viu, pe care îl întâlneşte în persoana tuturor 
celor săraci sau leproşi în slujba cărora se angajează, sunt „cărţile” pe 
care el le iubeşte cu pasiune, pentru a înţelege şi pentru a trăi 
chemarea de „a restaura Biserica”. În Testament Francisc 
aminteşte etapele şi imboldul care, împreună cu ceilalţi fraţii, l-au 
condus la deplina conformitate cu Cristos şi la mărturia adusă despre 
mântuire: 

 

Sărăcia, ca însuşire a libertăţii, pentru a merge cu mai mult 
entuziasm pe urmele lui Cristos; 

Pocăinţa, ca instrument de asceză, pentru centralitatea raportului 
filial cu Dumnezeu; 

Rugăciunea-contemplaţie, ca dialog filial şi constant, în deplină 
supunere faţă de Duhul Sfânt şi îndreptat spre căutarea chipului 
Tatălui ceresc care ne-a fost descoperit în Cristos Isus; 

Fidelitatea faţă de Biserică: în trăirea acestei dimensiuni este 
fundamentală pentru Francisc mijlocirea preoţilor, a celor care slujesc 
Euharistia şi Cuvântul, dar şi a teologilor, a celor care trăiesc conform 
Bisericii, întrucât oferă garanţii precise în interpretarea Cuvântului şi 
a misterelor mântuirii celebrate de Biserică;  

Slujirea leproşilor, ca expresie a iubirii faţă de Tatăl ceresc, care se 
traduce printr-o adevărată slujire a fraţilor uitaţi şi părăsiţi. 

 
Într-una din zile, în care în biserică se citea fragmentul din 

Evanghelie despre mandatul apostolilor de a predica, Sfântul, care era 
prezent şi intuise numai sensul general, după Liturghie l-a rugat pe preot 
să-i explice pasajul. Preotul i-l comentă punct cu punct şi Francisc, 
auzind că discipolii lui Cristos nu trebuie să aibă nici aur, nici argint, nici 
bani, nici să poarte traistă, nici pâine, nici baston pentru drum, nici să 
aibă încălţăminte, nici două tunici, ci numai să predice împărăţia lui 
Dumnezeu şi pocăinţa, imediat, exultând în Duhul Sfânt, exclamă: 
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„Aceasta vreau, aceasta cer, aceasta doresc să fac din toată inima!”... Cu 
maximă grijă şi devotament se angajă să împlinească celelalte 
învăţăminte auzite. El, de fapt, nu era un ascultător surd al Evangheliei, 
ci, amintindu-şi tot ceea ce asculta, căuta să o trăiască fără nici cea mai 
mică abatere. (1Cel 22: FF 356.357). 

 
 
Actualizare 
 

10. În cazul nostru, întâi de toate la nivel personal, ce loc ocupă şi 
ce rol au sărăcia, pocăinţa, asceza şi contemplaţia? Suntem noi 
angajaţi să trăim Evanghelia? Suntem dispuşi şi angajaţi să trăim 
solidaritatea şi să împărtăşim viaţa săracilor? Ne simţim Biserică? 
Iubim Biserica? 

 
NB. Propunere pentru Capitolul general din 2007: spre sfârşitul 

celei de-a doua etape a „memoriei” va avea loc, la Assisi, Capitolul 
general ordinar (mai – iunie 2007). Ar fi oportun: 

 
a) pregătirea lucrărilor cu anumite zile de spiritualitate, în 

timpul cărora fraţii participanţi să parcurgă cele patru etape ale 
„memoriei”, în reflecţie şi în rugăciune; aceste zile să fie încheiate 
cu un moment de pelerinaj la Rivotorto, pentru a reface legătura, 
în mod ideal, cu experienţa iniţială, structurală de viaţă fraternă 
în minoritate şi în sărăcie, şi pentru a porni din nou itinerarul 
Ordinului, în mod simbolic, tocmai de la Rivotorto; 
 

b) în timpul Capitolului general, înainte de alegerea 
Ministrului general, să fie prevăzută o zi de reflecţie şi de 
pelerinaj la Porţiuncula, pentru a cere Sfintei Fecioare a Îngerilor 
darul Duhului Sfânt; 

c) după alegerea Ministrului general, să se prevadă un 
pelerinaj la Mormântul Sfântului Francisc, pentru a întemeia din 
nou trăirea Ordinului pe exemplul şi mijlocirea lui; 
 

d) Capitolul general să fie trăit cu spiritul unui „da” hotărât, 
care să răspundă necesităţii de a creşte în trăirea carismei, care 
vine din cuvântul Sfântului Francisc: „Eu am făcut partea mea, pe 
a voastră Cristos să v-o înveţe” (LegM 14,3: FF 1239). 
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Semn 
 

Înmânarea Sfintei Evanghelii tuturor participanţilor la 
Capitolul general, care sunt, de fapt, reprezentanţii tuturor fraţilor 
Ordinului, pentru a reaminti nucleul esenţial al formei de viaţă 
franciscană. 

 
Iniţiative comunitare 
 

De ce să nu punem în valoare rugăciunea „Lectio divina”, atât 
personală cât şi comunitară, ca loc în care putem afla izvorul 
reînnoirii vieţii noastre? 

După Capitolul general, fiecare circumscripţie să organizeze un 
moment de întâlnire comunitară, pentru a relata fraţilor orientările 
de viaţă reieşite din Capitolul general. În timpul desfăşurării acestuia, 
să fie înmânată Sfânta Evanghelie tuturor fraţilor Ordinului. 
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III – 2007-2008: „Domnul mi-a dat fraţi...” (2Test 14: FF 116) 
– Începuturile vieţii în fraternitate şi a misiunii apostolice 
întemeiate pe Evanghelie: Fraternitatea evanghelică: locul-
simbol al noutăţii vieţii în Cristos Domnul.  

 
11. Experienţa personală a lui Francisc devine experienţa unui 

grup. Se naşte „fraternitatea franciscană”, întemeiată pe porunca lui 
Isus: „Iubiţi-vă unii pe alţii, aşa cum Eu v-am iubit pe voi”, şi pe 
puterea Cuvântului: Cristos cel întrupat, sărac şi răstignit, şi 
Evanghelia sa. 

Din această centralitate izvorăsc elementele care fac ca 
fraternitatea să fie vie şi ca locul creşterii umane şi spirituale să fie 
eficient pentru toţi fraţii. Comuniunea şi schimbul darurilor Duhului, 
ascultarea exemplului şi a conduitei lui Francisc, recunoştinţa faţă de 
Dumnezeu pentru darul fratelui sunt ţesătura care leagă fraternitatea 
şi izvorul relaţiei interpersonale armonioase. Sărăcia, minoritatea, 
viaţa contemplativă şi de rugăciune, atât prin Liturgia orelor cât şi 
prin rugăciunea personală, simplă şi spontană, munca umilă, 
misiunea de mărturie şi vestirea evanghelică sunt coordonatele 
esenţiale ale comuniunii şi conferă sens oricărei fraternităţi 
franciscane. 

Fericitul Francisc se reculegea de obicei cu tovarăşii săi într-un loc 
lângă Assisi, numit Rivotorto, unde era o colibă părăsită... pentru că, 
după spusele unui sfânt, există o speranţă mai mare de a urca mai repede 
la cer dintr-o colibă decât dintr-un palat. În acest fel trăiau Seraficul 
Părinte şi fraţii, în spirit fratern ca fii ai aceluiaşi Tată, printre multe 
lipsuri şi încercări, deseori lipsiţi până şi de o bucată de pâine, dar 
mulţumiţi chiar şi numai cu ceea ce reuşeau să cerşească sau să găsească 
pe câmpia de la Assisi (1Cel 42: FF 394). 

 
Se iubeau unul pe altul cu afecţiune profundă, se slujeau şi îşi 

procurau reciproc hrană, aşa cum o mamă îşi slujeşte şi îşi hrăneşte 
propriul copil. Într-atât ardea în ei focul iubirii, că şi-ar fi dat bucuroşi 
viaţa nu numai pentru numele Domnului nostru Isus Cristos, dar şi unul 
pentru celălalt (AnPer 25: FF 1516). 

 
Revărsau toată afecţiunea inimii în sânul comunităţii, căutau cu tot 

angajamentul să se dăruiască până şi pe ei înşişi pentru a veni în 
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întâmpinarea nevoilor fraţilor. Erau fericiţi când se puteau reuni şi mai 
fericiţi când stăteau împreună... Nu îndrăzneau să pună nimic mai presus 
de poruncile sfintei ascultări... Ca şi cultivatori credincioşi ai preasfintei 
sărăcii, nu erau legaţi de nici un lucru... Cei care erau în putere, se 
angajau în munci manuale sau de îngrijire a leproşilor... Nu încetau 
aproape niciodată să se roage şi să-l laude pe Domnul... Învăţau să-şi 
înfrângă instinctele trupului cu multă rigoare...  (1Cel 39.40: FF 387-
391). 

 

Se adăpostea atunci acel fericit părinte cu fiii săi într-un loc aproape 
de Assisi, numit Rivotorto, unde se ridica o colibă părăsită de toţi... Omul 
lui Dumnezeu scrisese numele fraţilor pe grinzile colibei, aşa încât, 
oricine voia să se odihnească sau să se roage, să-şi poată recunoaşte 
propriul loc, iar într-un loc atât de mic şi de îngust nici un zgomot 
inoportun nu tulbura liniştea interioară (3Comp 55: FF 1464). 

 
Omul lui Dumnezeu şi ceilalţi tovarăşi ai săi se reuniră într-o colibă 

părăsită lângă Assisi... Încă nu aveau cărţi bisericeşti, din care să recite 
orele canonice. Dar în locul acelor cărţi... răsfoiau şi iarăşi răsfoiau cartea 
Crucii lui Cristos, zi şi noapte, instruiţi după exemplul şi după cuvântul 
Părintelui serafic, care le vorbea fără încetare despre Crucea lui Cristos 
(LegM 4,3: FF 1067). 

 
În perioada în care fraţii se adăposteau în acest loc... spre miezul 

nopţii... un car de foc de o minunată splendoare intră pe uşa casei şi se 
învârti în jurul locuinţei de trei ori... Toţi, în mod reciproc, văzură în 
inima fiecăruia şi toţi înţeleseră că Domnul le arăta lor pe părintele 
sfânt... Când Sfântul se întoarse din nou la fraţi, începu să pătrundă şi să 
descopere secretele din conştiinţele lor... făcu multe preziceri despre 
dezvoltarea viitoare a Ordinului... Iar fraţii au recunoscut faptul că Duhul 
Domnului se aşezase, în toată plinătatea sa, asupra servitorului său 
Francisc: de aceea, lucrul cel mai sigur pentru ei era să urmeze 
învăţătura şi viaţa lui (LegM 4,4: FF 1070.1071). 

 
 
Actualizare 
 

12. Ce loc are, în relaţiile noastre fraterne, porunca lui Isus: 
Iubiţi-vă unii pe alţii, aşa cum Eu v-am iubit pe voi? Putem spune că 
ne iubim cu adevărat unii pe alţii? Putem spune că fraternităţile 
noastre sunt evanghelice şi apostolice? Fraternităţile noastre mai 
sunt, astăzi, în ascultarea Cuvântului? Ne mai lăsăm conduşi de 
Sfântul Francisc şi de iubirea pe care o dăruia el tovarăşilor săi? Ce 
loc ocupă, în fraternităţile noastre şi în modul nostru apostolic de a 
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trăi, sărăcia, minoritatea, contemplaţia, munca, solidaritatea concretă 
cu cei părăsiţi ai lumii? Misiunea izvorăşte din fraternitate şi îşi 
manifestă latura ecleziastică? Fraternităţile noastre mai sunt 
semnificative pentru comunităţile creştine care ne înconjoară? 

 
Semn  
 

La finalul „Capitolului rogojinilor”, poate fi înmânat fraţilor 
volumul „Avertismentelor” (traduse în principalele limbi folosite în 
Ordin): instrument util care ne atrage atenţia asupra vieţii concrete, 
fundamentate pe Dumnezeu, dar şi asupra fraternităţii şi misiunii 
evanghelice. 

 
Iniţiativă comunitară 
 

Fiecare circumscripţie sau fiecare Conferinţă să celebreze un 
„Capitol al rogojinilor”, pentru a verifica şi proiecta din nou 
fraternitatea ca element constitutiv al tuturor acţiunilor de mărturie şi 
de misiune evanghelizatoare. 
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IV – 2008-2009: „Aceasta este regula şi viaţa fraţilor 
minori: să trăiască Sfânta Evanghelie a Domnului nostru 
Isus Cristos...” (Rb 1,1: FF 75) – Darul Regulii: A trăi 
Evanghelia în comuniune de ascultare cu Biserica. 

 
13. Prin aprobarea verbală a lui Inocenţiu al III-lea (probabil în 

primăvara anului 1209), Ordinul Fraţilor Minori este recunoscut şi 
inserat în Biserică; această aprobare va fi confirmată de către Papa 
Honoriu al III-lea, prin bula Solet annuere, pe 29 noiembrie 1223, în 
care se spune:  

 
Cu autoritatea apostolică, confirmăm Regula Ordinului vostru, 

aprobată de predecesorul nostru de pie memorie, Papa Inocenţiu (al III-
lea), şi transcrisă în această scrisoare (FF 73a). 

 
Şi după ce Domnul mi-a dăruit fraţi, nimeni nu-mi arăta ce trebuia să 

fac, dar însuşi Cel Preaînalt mi-a descoperit că trebuia să trăiesc după 
forma Sfintei Evanghelii. Şi eu am scris-o în puţine cuvinte şi cu 
simplitate, iar Domnul Papă mi-a confirmat-o (2Test: FF 116). 

 
Văzând că din zi în zi creştea numărul celor care îl urmau, Fericitul 

Francisc a scris pentru el şi pentru fraţii din prezent şi viitor, cu 
simplitate şi în puţine cuvinte, o normă de viaţă sau Regulă, compusă 
mai ales din expresii ale Evangheliei, la a cărei perfecţiune aspira 
neîncetat… Apoi, împreună cu toţi fraţii mai sus amintiţi, a mers la 
Roma, voind cu tărie ca Domnul Papă Inocenţiu al III-lea să confirme 
ceea ce scrisese (1Cel 32: FF 372.373). 

 
Sf. Francisc prezintă Bisericii un proiect de viaţă evanghelică şi se 

lasă condus de ea. El ascultă de Biserică, iar fraţii ascultă de el. Prin 
Regulă, el, împreună cu toţi însoţitorii lui, alege definitiv Evanghelia 
ca „formă de viaţă”, pentru o conformare radicală, atât personală cât 
şi comunitară, cu Domnul Cristos. Încă din primul an de viaţă 
comunitară, Francisc împreună cu ceilalţi fraţi se angajează în 
misiune, „doi câte doi”, pentru a-l vesti tuturor pe Cristos prin cuvânt 
şi viaţă, şi pentru a indica oamenilor timpului său calea convertirii. 
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Actualizare 
 

14.  Mai trăim astăzi relaţia de comuniune şi de ascultare fidelă 
faţă de Biserică, după modelul lui Francisc, atât la nivel personal cât 
şi comunitar (în fraternitate, Provincie sau Ordin)? Mai sunt Regula 
şi Constituţiile „forţa” vieţii noastre de consacrare şi de apartenenţă 
la Dumnezeu, în fidelitate faţă de Ordinul în care Dumnezeu ne-a 
chemat? Sunt ele, împreună cu Evanghelia, ghidul constant al trăirii 
noastre zilnice, criteriul de bunătate şi de adevăr pentru judecăţile 
noastre de valoare şi pentru alegerile noastre concrete? Care sunt 
elementele de bază ale misiunii noastre? Cum întrupăm Regula în 
diferitele culturi în care Ordinul îşi face simţită prezenţa în lume? 

 
Semn 
 

Editarea unui volum care să cuprindă Regula de viaţă, tradusă 
în limbile curente ale Ordinului, ca semn al unităţii familiei noastre şi 
ca semn al valorificării culturilor în care franciscanismul a ajuns şi 
vrea să se întrupeze.  

 
Iniţiative comunitare 
 

La încheierea centenarului de comemorare a originilor 
franciscane, în apropierea sărbătorii Sfântului Francisc, fiecare 
circumscripţie să celebreze un Capitol spiritual, sintetizând în mod 
comunitar angajamentele de reînnoire a vieţii, a mărturiei şi a 
misiunii care sunt specifice carismei noastre la acest început de 
mileniu. Cu această ocazie, fraţii din toate circumscripţiile să 
reînnoiască împreună profesiunea voturilor. 

 
În plus: Să se organizeze la Roma un pelerinaj pentru delegaţii 

Conferinţelor (împreună cu celelalte familii franciscane), cu ocazia 
Sărbătorii Tuturor Sfinţilor Ordinului. Cu acest prilej, Miniştrii 
generali, în numele tuturor fraţilor, vor reînnoi profesiunea voturilor 
conform Regulii în faţa Sfântului Părinte. 
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O observaţie 
 
15.  Fiecare etapă, pentru Ordinul nostru, va fi introdusă printr-o 

Scrisoare specială a Ministrului General, cu scopul de a ghida 
celebrarea şi de a orienta itinerarul de reflecţie şi rugăciune pentru 
anul respectiv. 

Este sugerează predispunerea, pentru celebrarea centenarului, a 
unor Intenţii de rugăciune comunitară (în mod tradiţional, pentru 
Laude şi Vespere) şi a unor materiale ajutătoare esenţiale pentru 
iniţiativele comunitare (înmânarea diferitelor semne, celebrarea 
capitolelor rogojinilor, a capitolelor spirituale, reînnoirea profesiunii 
religioase la finalul centenarului etc.). 

Eventualele „Capitole ale rogojinilor” naţionale sau continentale ar 
putea fi celebrate împreună cu celelalte familii ale Ordinelor 
franciscane I, II şi III. 

 
 
Concluzie 
 
16.  Dragi fraţi, pentru ca acest Itinerar să aducă roadele pe care 

ni le dorim cu toţii, este indispensabil ca fiecare să se deschidă spre 
primirea drumului sugerat, pentru a-l trăi în adevărată comuniune 
fraternă. Invit, aşadar, pe fiecare confrate în parte, Provinciile şi 
Conferinţele / Federaţiile să devină parte activă şi creativă, pentru a 
adapta şi concretiza în teritoriu ceea ce aici este indicat în manieră 
foarte generală. Mai este de dorit să se prevadă şi alte iniţiative, 
raportate la situaţiile locale proprii Comunităţilor, Provinciilor şi 
Conferinţelor / Federaţiilor. Despre ceea ce se va realiza, vă rugăm să 
informaţi în mod constant guvernul Ordinului, aşa încât să se 
realizeze un schimb viu de informaţii şi de propuneri, pentru ca 
fiecare parte a Ordinului să se îmbogăţească prin creativitatea 
celorlalţi fraţi. 

Pe acest itinerar de „memorie”, reflecţie, rugăciune şi convertire, 
să invocăm împreună lumina şi inspiraţia Duhului Domnului, pentru 
ca fiecare frate, fiecare comunitate şi circumscripţie să crească în mod 
real în conformarea la Cristos cel sărac, ascultător, care s-a oferit ca 
jertfă perfectă fraţilor pe cruce şi în Euharistie. Acesta este scopul 
pentru care carisma Sfântului Francisc de Assisi ne-a fost încredinţată 
şi astăzi. Să mijlocească pentru noi revărsarea harului convertirii şi al 
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sfinţeniei Mama noastră şi Regină, Maria Neprihănita, Sfântul Iosif, 
soţul ei, Sfântul Francisc şi toţi confraţii noştri sfinţi care ne-au 
precedat în îmbrăţişarea Tatălui ceresc. 

 
 
Roma, 4 octombrie 2005, 
Solemnitatea Seraficului Părinte Sfânt Francisc 
 
 
 
 
 

FR. JOACHIM A. GIERMEK 
Ministru General 

împreună cu Definitoriul General 
 
 
 
 

NB. 
-  În volumul AA.VV., San Francesco e Rivotorto (Casa Editrice Francescana, 

Assisi, 2004), cugetarea semnată de Lanfranco Serrini şi revizuită de fraţii celor 
trei Ordine, ne propune o sinteză demnă de apreciat a etapelor spiritualităţii 
franciscane primare, tocmai din anii 1205-1210. 

-  Citatele din prezentul text sunt luate din Fonti Francescane (Izvoarele 
Franciscane), nuova edizione, Editrici Francescane, 2004. 

-  Şi pentru prescurtări s-au folosit siglele indicate în Fonti Francescane, 
nuova edizione. 
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