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DOMNUL MI-A DĂRUIT FRAŢI 

 
Dragi confraţi, Domnul să vă dăruiască pace! 

 
 Cu recunoştinţă, noi fraţii voştri adunaţi în congres la Nairobi – Kenya (10-17 iulie 
2011), dorim să exprimăm întâi de toate mulţumirea noastră faţă de Domnul, pentru că ne-a 
convocat să ascultăm Cuvântul său şi să ne rugăm, să împărtăşim din experienţa noastră de 
viaţă şi luăm parte la acest dialog fratern. În acest sens, am fost ajutaţi de primirea cordială şi 
bucuroasă a confraţilor Custodiei „Sfântului Francisc de Assisi”, care în acest loc mărturisesc 
valorile evanghelice şi franciscane. Lor le adresăm mulţumirea şi, prin ei, încurajarea noastră 
tuturor fraţilor care pe pământul Africii întrupează iubirea de Dumnezeu şi de oameni, după 
exemplul Seraficului Părinte sfântul Francisc.  
 La sfârşitul experienţei noastre, dorim să împărtăşim cu voi, dragi fraţi, ceea ce a 
constituit obiectul reflecţiei noastre, al dialogului şi rugăciunii noastre, în speranţa ca şi voi să 
puteţi respira „aerul familiar” care a caracterizat întâlnirea noastră şi să puteţi primi ceea ce vă 
consemnăm ca o ocazie de a creşte în acel tip de relaţii ce ar trebui să caracterizeze Ordinul 
nostru.  
 Ajutaţi de persoane competente (cf. Actele Congresului), am conştientizat schimbările 
existente astăzi în societatea civilă, datorate fenomenelor globalizării, introducerii internetului, 
emigraţiei către ţările bogate ale „lumii vechi”, atenţiei ce trebuie dată noilor culturi: toate 
fenomene care remodelează relaţiile dintre persoane, dintre grupurile sociale şi dintre ţări.  Pe 
lângă aceasta, descreştinarea progresivă care are loc în partea de nord a planetei impune 
Bisericii Catolice o regândire a modului în care ar trebui să fie continuată misiunea de 
evanghelizare; aceasta trece prin încercarea a găsi un stil nou şi o nouă formulă cu care să fie 
propusă tuturor popoarelor evanghelia şi prezenţa mântuitoare a Domnului Isus. 
 În acest orizont, aflat într-o continuă schimbare şi despre a cărui final nu ştim nimic, 
este situată prezenţa noastră de Fraţi Minori Conventuali, prezenţă care în aceşti ultimi 
treizeci de ani s-a mutat de la nord la sud şi de la vestul la estul lumii. Din acest motiv, ne 
dăm seama de urgenţa redefinirii, încă o dată, a identităţii noastre, prin recuperarea acelei 
dimensiuni fraterne care ne caracterizează dintotdeauna şi care continuă să dea roade. Aceasta, 
înţeleasă în optica minorităţii, ne invită să stabilim – între noi şi cu ceilalţi – relaţii fraterne 
amprentate de autenticitate şi transparenţă. Aşadar, într-o lume multiculturală suntem invitaţi 
să construim relaţii interculturale, caracterizate de cunoaşterea celuilalt, de acceptarea sa 
cordială şi respectuoasă, de valorizarea sa în interiorul propriului orizont ce dă sens vieţii. 
Dacă aceste relaţii sunt trăite într-o reciprocitate autentică şi de respect, vor demasca 
prejudecăţile latente şi vor face ca şi conflictele să fie trăite ca ocazii de creştere. De 
asemenea, ajută să fie recuperate pozitiv trăiri, intuiţii şi universuri simbolice deseori uitate 
sau negate de majorităţi care acceptă foarte greu limita propriei experienţe şi a propriului 
sistem de viaţă.  
 Aceasta implică pentru noi franciscanii o ieşire din noi înşine, din „provincialismele” 
noastre şi din orizonturile ce coincid deseori cu propriile trăiri, pentru a ne deschide către o 
dimensiune mult mai largă (Conferinţa/Federaţia şi Ordinul) care să ne facă să respirăm şi un 
aer diferit şi mai sănătos, dar al prezenţei altor fraţi care, asemenea nouă, doresc să trăiască 
deplin consacrarea lor baptisamlă, religioasă şi/sau preoţească.  
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Dintre atâtea accentuări posibile, noi ne-am oprit să reflectăm asupra a patru dintre ele, 
concretizând câteva strategii şi propuneri pe care le încredinţăm atenţiei tuturor fraţilor 
Ordinului, pentru un discernământ în vederea viitorului Capitlu general (2013).  
 Pentru partea mai sistematică şi reflexivă trimitem la Actele Congresului, ce urmează 
să fie publicate, invitând pe fiecare dintre voi să le parcurgeţi cu multă atenţie (sunt deja 
disponibile pe site-ul Ordinului, la secţiunea dedicată Congresului).  
 Argumentele tratate – concentrate în termenii interculturalitate, împărtăşire şi 
solidaritate – «au de a face cu identitatea noastră de Fraţi Minori Conventuali, chemaţi să 
trăiască în contexte sociale, culturale şi economice diferite. O astfel de diversitate cere să fie 
dezvoltat un dialog intercultural şi să fie evidenţiate o serie de consecinţe practice. În mod 
particular, este urgentă dezbaterea unor probleme ca auto-susţinerea circumscripţiilor, sărăcia 
unora dintre ele şi căutarea unui stil de solidaritate – fie de personal ca şi de resurse 
economice – ca expresie a unei autentice împărtăşiri» (din „Scrisoarea de convocare la 
Congres”, Roma, 23 decembrie 2010).  
 Iată, în sinteză, rodul dialogului nostru sincer şi fratern.  
 

Identitatea locală şi formarea la interculturalitate: 
spre noi modalităţi şi structuri formative 

 
Din dorinţa de a oferi câteva sugestii concrete cu privire la această temă, am plecat de 

la două constatări:  
a) necesitatea aprofundării identităţii franciscane, şi a valorilor tradiţiei noastre 

conventuale;  
b) importanţa continuării pregătirii unor formatori echilibraţi, conştienţi de identitatea 

lor, care să fi ajuns la o maturitate vocaţională care să le permită să transmită carisma noilor 
generaţii;  

Cu scopul de a creşte în  identitatea noastră, evidenţiem urgenţa unei bune îngrijiri a 
formării franciscane încă de la început, făcând în aşa fel încât în toate casele noastre de 
formare să fie prevăzute cursuri de franciscanism: istorie, spiritualitate, teologie şi tradiţie a 
Ordinului. Aceasta cere o pregătire adecvată a unor noi specialişti pentru centrele de studiu 
ale Ordinului.  

Propunem să fie regândită integral structura formării iniţiale, făcând în aşa fel încât 
aceasta să fie o iniţiere tipică la viaţa franciscană în sens experienţial şi nu doar intelectual, cu 
o formare la autenticitate şi la dialog. În această optică, sugerăm ca timp de un an să fie 
intorduse experienţe de trăire în comunităţile locale sau experienţe interculturale: acest lucru 
cere şi însuşirea unei alte limbi, pentru a putea trăi bine interculturalitatea. O astfel de 
experienţă -  care este legată de cea a lui Abraham – cere ieşirea din propria cultură şi duce la 
dobândirea conştiinţiei de a fi pelerini şi străini.  
 Ţinând cont de faptul că o astfel de propunere, în cazul în care ar fi acceptată, ar  cere 
mai mulţi ani de pregătire înainte de a fi pusă în practică, propunem încă de pe acum să fie 
întărită experienţa trimiterii fraţilor tineri – în timpul perioadei vacanţelor estive – în diferite 
locuri semnificative din punct de vedere cultural şi spiritual.  
 Suntem conştienţi că astfel de propuneri, pentru a fi realizate, cer şi o serioasă 
regândire a structurilor noastre formative: în acest sens, propunem să fie reîntărite casele 
comune de formare la nivelul conferintelor/federaţiilor şi casele de formare ale Ordinului, ca 
şi redefinirea itinerariului formativ.  
 Pentru revitalizarea Ordinului se menţine validă propunerea ca fiecare circumscripţie 
să aprobe formarea unei comunităţi în care să se poată experimenta un stil de viaţă mai radical. 
Se apreciază că aceste experienţe pot deveni sursă de generare şi a altor realităţi locale, şi 
formative.  
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În ceea ce priveşte formarea permanentă, considerăm foarte bună propunerea de 
urmare a unei specializări în afara propriei jurisdicţii, cu condiţia să se facă un atent 
discernământ.  

 
Harul propriei munci: sărăcie şi auto-susţinere 
Providenţă, investiţii în lumina semnelor timpului 

 
 Din dezbaterile noastre s-a evidenţiat mai întâi de toate necesitatea ca formarea să 
insiste mult asupra transparenţei: fraţii trebuie să dea cont comunităţii de cheltuielile lor şi de 
banii pe care îi primesc. Se consideră necesară recuperarea valorii muncii manuale (îngrijirea 
casei, curăţenia, munci domestice…) fără a depinde excesiv de munca personalului angajat: 
aceasta trebuie să privească toate casele noastre, începând cu cele formative, în care trebuie să 
fie depăşită ispita acaparării de eventualele exigenţe ale studiului. Atenţia dată acestui aspect 
permite recuperarea dimensiunii muncii ca slujire, expresie a minorităţii şi semn de 
responsabilitate.  

În formarea iniţială trebuie să fie propus un model de auto-susţinere, îndemnând 
formanzii să contribuie, prin propria muncă şi propriul angajament, la asigurarea necesităţilor 
fraternităţii. Recunoaştem că instrumentele actuale de comunicare au o validitate proprie, dar 
se impune o sobrietate în folosirea lor, după cum ne învaţă experienţa sfântului Maximilian 
Kolbe. În orice caz, să se ţină seamă de menţinerea unui stil de viaţă adecvat ambientului în 
care se trăieşte, reamintind că Seraficul Părinte ne doreşte minori şi din punct de vedere social, 
adică fără apartenenţă la clasa de mijloc-înaltă a populaţiei dintr-o anumită zonă geografică. 
Considerăm, de aceea, ca fiind foarte important contactul direct cu lumea săracă în diferitele 
sale expresii, începând cu formarea iniţială.  
 Ne dăm seama şi de urgenţa ajungerii – în circumscripţii – la o corenţă între 
propunerea formării iniţiale şi stilul de viaţă din comunităţile locale.  
 Recunoaştem validitatea propunerii cursurilor specifice de formare despre gestionarea 
economică a unei comunităţi şi considerăm necesară o responsabilizare a fiecărui frate în ceea 
ce priveşte grija faţă de convente şi de provincie.   
 Se vădeşte necesitatea continuării reflecţiei asupra raportului dintre încrederea în 
Providenţa lui Dumnezeu şi modalităţile investiţiilor în fraternităţi şi circumscripţii.  
 

Puncte cu privire la solidaritatea personalului  
în vederea întăririi noilor prezente şi a revitalizării celor vechi 

 
Deosebim înainte de toate două nivele diferite spre care să ne orientăm angajamentul 

nostru: nivelul Ordinului care priveşte casele generale, locuri în mod particular semnificative 
(ex. Assisi), misiuni şi prezenţe pe care Ordinul intenţionează să le promoveze în mod 
deosebit; nivelul Conferinţelor/Federaţii, unde prioritare sunt casele de formare comune.  

Ca propunere concretă sugerăm supunerea la Capitlul general din 2013 a câtorva 
proiecte de dezvoltare a prezenţelor noastre în unele zone şi locuri strategice pentru Ordin.  

Una dintre principalele provocări legată se solidaritatea personalului este calitatea 
formării în casele noastre de formare şi în centrele de studiu. Pentru aceasta se insistă pe o 
colaborare a Facultăţii noastre cu alte centre de studiu ale Ordinului, aşa cum deja are loc prin 
schimbul de profesori şi continuarea selecţiei şi pregătirii unui grup de noi profesori.  

O altă provocare legată de solidaritatea personalului şi pregătirea adecvată a fraţilor 
este definirea unui proiect carismatic care să ajute la întruparea carismei noastre astăzi, în 
acele realităţi chemate să se revitalizeze.  

În ceea ce priveşte prioritatea favorizării solidarităţii personalului s-a vorbit de 
Penitenţeria Apostolică, de Curia Generală, de conventul Sf. Maximilian Kolbe, de 
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Seraphicum şi de Assisi, subliniindu-se că în aceste realităţi slujirea ar trebui însoţită de 
experienţa unei autentice vieţi fraterne. Ar fi indicat ca slujirea să fie pe un timp determinat şi 
oricum nu pentru o perioadă prea îndelungată.  

Referitor la modalităţile concrete de urmat în solidaritatea personalului considerăm 
importantă insistarea pe afilierea ad tempus a fraţilor, deoarece aceasta favorizează o deplină 
inserare a fratelui în juridicţia în care trăieşte pentru o perioadă de timp stabilit, şi totodată 
permite depăşirea limitei strecurate în contracte sau convenţii, care de prea multe ori îi 
determină pe fraţi să se considere simpli „muncitori” în zone diferite de cele de origine.  

Considerăm oportun şi sugerăm să fie studiate mai bine normele care ajută 
interculturalitatea şi trecerea unui frate de la o jurisdicţie la alta.  
 

Solidaritatea economică: 
criterii pentru o gestionare fraternă şi propuneri pentru forme noi 

 
Ca franciscani, suntem chemaţi la un stil de viaţă sobru şi nu burghez: de exemplu, 

fără a începe lucrări prea mari care nu dau nicio garanţie de auto-menţinere, în aşa fel încât să 
fie diminuate eventualele obligaţii financiare pe care le comportă astfel de structuri.  
 Referitor la solidaritatea economică în interiorul Ordinului, distingem înainte de toate 
nivelul fiecărei circumscripţii: este foarte important ca acestea să aibă un fond de solidaritate 
la care fiecare comunitate să contribuie şi la care să poată apela pentru diferitele necesităţi ale 
circumscripţiei, şi mai ales să permită fraţilor să aibă aceleaşi oportunităţi chiar dacă trăiesc în 
diferite situaţii economice locale. Considerăm de o importanţă fundamentală gestionarea 
economică transparentă, ca şi elaborarea bugetelor, ca instrumente de planificare şi verificare 
ale vietii economice şi comunitare. 
 La nivelul Ordinului, considerăm importantă creşterea sensibilităţii şi a 
coresponsabilităţii economice. În concret să fie menţinut fondul de solidaritate şi să fie întărit 
tot mai mult pentru a putea veni în întâmpinarea principalelor necesităţi formative ale 
circumscripţiilor care au cel mai mult nevoie de ajutor. În acelaşi timp, îndemnăm 
introducerea unei responsabilităţi care să coordoneze căutarea de fonduri (prin intermediul 
activităţilor de fund raising (strângere de fonduri), campanii de sensibilizare, binefăcători, 
internet, …).  

Ne-am întrebat, apoi, dacă e bine să fie promovată un tip de solidaritate spontană sau 
dacă e de preferat o solidaritate condusă de norme specifice: dintre diferitele modalităţi 
posibile, se ipotizează o colectă anuală în toate comunităţile Ordinului, „o expropriere 
voluntară” a fraternităţilor locale şi/sau ale Criscumscripţiilor, sau o taxare (zeciuiala). 
Suntem adânc convinşi că Circumscripţiile cele mai sărace trebuie să ia anumite iniţiative în 
vederea dobândirii unei autonomii economice, care este o valoare, şi să crească tot mai mult 
în independenţă. Toate circumscripţiile, după propriile posibilităţi, să fie deschise necesităţilor 
Oridnului.  
 Ajunşi la sfârşitul experienţei noastre, recunoaştem că ceea ce ne-am propus pentru 
viitor nu se naşte din nimic, ci este bine înrădăcinat în valori şi experienţe care deja 
caracterizează multe din trăirile noastre concrete. Dintre acestea, adunarea Ordinului la 
Capitlul general fratern (Polonia 2004), la Adunarea fraternă (Argentina 2010) sau în 
Congres (India 2006, Kenya 2011) ne-a făcut să gustăm nu doar «cât este de frumos ca fraţii 
să trăiască împreună», ci şi frumuseţea unui Dumnezeu care se îşi manifestă chipul său în 
variate expresii culturale şi în minunăţiile naturii, pe care le-am întâlnit în diferite locuri.  
 Încredinţăm cu simplitate şi respect aceste reflecţii ale noastre şi propuneri fiecăruia 
dintre voi, dragi confraţi, cerându-vă să le reluaţi la nivel personal, dar şi în cadrul 
fraternităţilor voastre (de ex. în capitlul conventual).  
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 Încredinţăm rodul întâlnirii noastre, rezultatul reflecţiilor voastre şi drumul întregului 
Ordin, ocrotirii Fecioarei Maria, regina Fraţilor Minori, pe care astăzi o cinstim ca „Fecioara 
de pe Muntele Carmel”, binecuvântării Seraficului Părinte sfântul Francisc, mijlocirii 
sfântului Maximilian Kolbe, când ne amintim de cel de-al 70º aniversar al martiriului său de 
caritate, rugăciunii confraţilor Zbigniew e Michał, la 20 de ani de la martiriului lor pentru 
credinţă, la Pariacoto (Peru).  
  
 Domnul să ne dăruiască pacea sa! 
 
 Nairobi, 16 iulie 2011, memoria Fericitei Fecioare de pe Muntele Carmel.  
 

 
Fraţii reuniţi în Congres  
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