
 
 

 
 

„Nu putem să nu vorbim despre  
ceea ce am văzut şi am auzit” 

(Fapte 4,20) 
 

SCRISOARE CĂTRE TOŢI FRAŢII ORDINULUI 
   

Iubiţi fraţi, vă transmitem o salutare de pace şi bine în Isus Cristos şi în numele 
Seraficului Părinte Sf. Francisc. Ne-am reunit la Cochin în statul Kerala, în India, 
împreună cu Ministrul General şi cu definitoriul său, în vederea primului Congres 
Internaţional Misionar, în zilele de 12-22 ianuarie 2006.   

Cu toţii am reflectat profund asupra temei: „Formarea Fraţilor Minori 
Conventuali întru internaţionalitate şi în vederea misiunii de la începutul celui de-al 
treilea mileniu”. La încheierea lucrărilor Congresului avem datoria şi bucuria de a 
mulţumi fraţilor noştri din Custodia provincială Sf. Maximilian Kolbe din India, care s-
au implicat cu mare disponibilitate pentru a face mai confortabilă şederea noastră şi 
pentru a facilita, din toate punctele de vedere, lucrările noastre, fără a omite 
prezentarea unor aspecte deosebit de relevante ale culturii şi ale zonei respective. Am 
fost cuprinşi de bucurie să aflăm că această Custodie este într-o rapidă creştere, că 
posedă o vitalitate şi o vivacitate franciscană deosebită şi un profund sens de 
apartenenţă faţă de Ordin. Am simţit că am fost primiţi ca nişte adevăraţi fraţi!  

Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru marele număr de participanţi (căci 
eram 68 de fraţi) ce proveneau de pe cinci continente, vorbitori de limbi diferite şi 
purtători ai unor culturi diverse, uniţi de obiectivul promovării unei implicări 
misionare reînnoite şi de cel al aflării unor elemente care să contribuie la actualizarea 
metodelor misionare ale Ordinului. Relaţiile care au fost prezentate, împărtăşirile de 
experienţe şi discuţiile fraterne s-au axat pe următoarele tematici: fraternitatea, 



evanghelia, multi-culturalitatea şi inter-culturalitatea, misiunea. Participarea celor 
prezenţi a fost destul de activă şi atractivă.  

Pelerinajul la locurile prin care trecut Sf. Apostol Toma, care în conformitate cu 
tradiţia ar fi fost primul evanghelizator al Indiei; întâlnirea cu cardinalii Ivan Dias, 
Arhiepiscop de Mumbai, şi cu Varkei Vithayathil, Arhiepiscop de Ernakulam, Primat 
pentru ritul siro-malabric; celebrarea Euharistiei în ritul siro-malabric; vizitarea 
locurilor reprezentative ale Custodiei, precum postulatul şi seminarul major; şi 
excursia cu barca într-o zonă deosebit de sugestivă, au contribuit în mod semnificativ la 
întregirea acestei experienţe de împărtăşire.    

Pe parcursul Congresului am reflectat asupra unor argumente ce vor fi 
prezentate, în mod succint, în cele ce urmează.  

 Lumea în care trăim este caracterizată de fenomenul secularismului, de indiferenţă 
şi, în special, de globalizare: deseori toate aceste elemente duc la apariţia unei crize 
profunde a valorilor umane, religioase şi culturale; creează o înrăutăţire a situaţiei 
economice, care duce la creşterea sărăciei, nedreptăţii, excluderea multora de la 
folosirea bunurilor, precum şi la fluxuri de migraţii către Occident şi către oraşele de 
tip megalopolis. Aceste fenomene accelerează procesele de internaţionalizare şi de 
multi-culturalizare care, însă, nu sunt însoţite aproape niciodată de un adevărat dialog 
inter-cultural. Este vorba de situaţii care cer intervenţia Bisericii şi a celor din viaţa 
religioasă şi, deci, şi a Ordinului nostru, adică o schimbare a modului nostru „de a fi în 
misiune”.  

 Constatăm că Biserica, dar şi Ordinul nostru, graţie providenţei, sunt în creştere, 
chiar şi din punct de vedere calitativ, în partea de Sud a lumii (Asia, Africa, America 
Latină). Acest fapt ne determină să primim ca dar al lui Dumnezeu, nu doar 
diversitatea fratelui (Testament 1), ci şi să edificăm o fraternitate adevărată, 
caracterizată de înţelegere reciprocă şi de un schimb cultural permanent. Acest proces 
necesită o mare deschidere la nivel de gândire şi simţire, precum şi o convertire 
permanentă, care să ateste că suntem fraţi minori autentici.   

 Misiunea noastră are o bază trinitară: izvorăşte din unica misiune a Fiului lui 
Dumnezeu, Isus Cristos, trimis de Tatăl (cfr. Ad gentes 2), şi îşi află împlinirea în 
special în mărturia unei vieţi contemplative, sfinte, fraterne (cfr. Redemptoris missio 
90). Misiunea ne priveşte pe noi toţi, în toate locurile în care Ordinul este prezent. 
Dorim să subliniem că însăşi fraţii care trăiesc în bisericile milenare ori care au fost 
fondate cu mult timp în urmă, în ambiente care deseori sunt deosebit de secularizate şi 
indiferente, sunt invitaţi să „meargă”, cu umilinţă şi simplitate, către fraţii pentru care 
figura lui Isus şi sensul de apartenenţă la Biserică „nu mai au relevanţă”. Şi dorim să 
mai amintim că angajarea în favoarea dreptăţii, a păcii, a salvgardării creaţiei, precum 
şi dialogul inter-religios, sunt aspecte ce nu pot fi omise din cadrul conceptului de 
misiune.   

 Prin prisma Cuvântului lui Dumnezeu, şi cerând înţelepciunea care vine de la Duhul, 
primim cu umilinţă darurile pe care Domnul le-a dat Ordinului nostru: substanţiala 
creştere a prezenţei noastre, în ultimii 40 de ani, în noi ţări, în special în partea de Sud 
a lumii şi în Estul Europei; generoasa disponibilitate a multor fraţi pentru misiunea ad 
gentes; noile vocaţii la viaţa franciscană; mărturia profetică a anumitor fraţi în 
ambiente precare şi izolate, pe care le-am putut afla chiar şi pe parcursul acestui 
Congres; căutarea unor noi spaţii pentru prezenţa franciscană, în special în ceea ce 



priveşte dialogul inter-religios, în conformitate cu „spiritul de la Assisi”; solidaritatea 
pe care au demonstrat-o mulţi binefăcători.    

 În acelaşi timp, suntem conştienţi de greşelile noastre personale şi instituţionale 
care au împiedicat misiunea noastră de fraţi minori: un anumit individualism în 
iniţiativele misionare, un mod prea occidentalizat de a lucra în misiunile ad gentes, o 
slabă colaborare între Provincii, lipsa de pregătire a misionarilor, lipsa unui autentic 
proiect misionar al Ordinului. 

 Revizuirea istoriei noastre recente, prin prisma carismei noastre, ne determină să 
reînnoim implicarea noastră de viaţă fraternă, de minoritate, de mărturie evanghelică 
şi de convertire continuă, vestind împărăţia şi dreptatea lui Dumnezeu printr-o viaţă 
caracterizată de simplitate şi de favorizare a celor săraci şi emarginaţi, fără ca să ne fie 
frică să iniţiem un dialog sincer cu toată lumea, aşa după cum ne învaţă, cu mare folos, 
Părintele nostru Sf. Francisc (cfr. Rnb XVI). Graţie experienţei acestui Congres noi 
credem, precum apostolii, că „nu putem să trecem sub tăcere ceea ce am văzut şi am 
ascultat” (Fapte 4,20). 

 Credem că modul franciscan de a fi misionari trebuie să se întrevadă din esenţa 
profundă a carismei noastre, aşa după cum ne cer diferite documente ale Bisericii şi ale 
Ordinului nostru (cfr. Ad gentes, Evangelii nuntiandi; documentele Capitolului 
General extraordinar din Mexic din 1992): aceste texte ne invită să fim fraţi minori 
autentici, simpli, umili, disponibili, itineranţi în gândire şi simţire, capabili să ne 
deschidem faţă de celălalt, detaşaţi de bunuri, împărtăşind în toate exemplul Sf. 
Francisc şi a altor sfinţi ai Ordinului, precum Sf. Anton de Padova şi Sf. Maximilian 
Kolbe.    

 Considerăm că este important să răspândim în comunităţile noastre şi în 
Circumscripţii diferitele tematici tratate la acest Congres, în special o formare care să 
fie în măsură să ne călăuzească de la multi-culturalitate către inter-culturalitate şi 
implicare, fără de care misiunea nu poate să subziste.     

Pentru ca toate acestea să devină realitate, credem că este necesar să oferim 
anumite sugestii conducerii Ordinului şi următorului Capitol General:  

1) favorizarea elaborării unui proiect misionar al Ordinului care să cuprindă: 
• o cunoaştere mai amănunţită a moştenirii noastre culturale, 

intelectuale şi spirituale, care în secolele trecute a ajutat Ordinul 
nostru să se implice în misiune.  

• o reflexie asupra modului franciscan de a merge în misiune; 
• o metodologie misionară franciscană; 
• o formare către inter-culturalitate, în special în diferitele centre de 

formare ale Ordinului.   

2) îngrijirea şi obligativitatea pregătirii şi actualizării nu doar a misionarilor, ci 
şi a fraţilor care desfăşoară activităţi în cadrul unei alte culturi / naţiuni; 

3) promovarea solidarităţii în domeniul misionar, fia a personalului cât şi a 
susţinerii economice, în special pentru formare; 

4) încurajarea cooperării în şi între Conferinţe în elaborarea unor proiecte 
misionare care necesită acest aspect, considerând şi eventualele cerinţe 
juridice.  



5) împuternicirea Secretarului general pentru animarea misionară cu o funcţie 
de informare, animare, proiectare şi coordonare a Secretariatelor provinciale 
şi a Conferinţelor; 

6)  stimularea participării în proiecte misionare împreună cu laicii, în special cu 
cei ai familiei franciscane (OFS, MI);    

7) Continuarea experienţei Congreselor misionare (naţionale, de Conferinţe...) 
şi prin promovarea unor tematici specifice (de exemplu dialogul cu Islamul), 
în contextul în care schimburile de experienţe şi de reflexii asupra modului de 
a face misiune, provenite din diferite părţi, sunt de mare importanţă.  

8) asigurarea unui sprijin constant în misiunilor noastre, oferind tinerilor o 
formare franciscană solidă şi având formatori pregătiţi în mod adecvat;   

9) dezvoltarea unei comunicări mai închegate (limbi comune, traduceri şi Web) 
pentru a favoriza o cunoaştere reciprocă, precum şi conştiinţa misionară 
printre fraţi.  

 
Conştienţi ca suntem doar la începutul unui drum de reînnoire a conştiinţei 

misionare, care poate să izvorască doar dintr-o profundă pasiune pentru Isus Cristos şi 
pentru om în general, vă invităm să vă alăturaţi nouă în aprofundarea şi extinderea 
acestor reflexii către toate realităţile familiei noastre franciscane.   
     
    Fraţii participanţi la primul Congres Internaţional Misionar 
 

Cochin – Kerala (India), 21 ianuaria 2006 
 
 

 

 
 
 

 


