
ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

Rada Międzynarodowa CIOFS


Prot. Nr 3522

Okólnik nr 8/21-27


Rzym, dnia 29 listopada 2022 r.

w święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego


Do wszystkich Radnych Międzynarodowych 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ) i Młodzieży Franciszkańskiej (MF)

Do wszystkich Rad Narodowych FZŚ

Do wszystkich Rad Narodowych Młodzieży Franciszkańskiej


Drodzy Bracia i Siostry,

Pax et Bonum! 


Z wielką radością przekazuję informację o dwóch uroczystościach. Pierwszą z nich jest:


XVII Zwykła Kapituła Generalna Franciszkańskiego Zakonu Świeckich  
w Rzymie w dniach 9-14 listopada 2024 r.  
Głównym celem tej Kapituły, podobnie jak każdej innej, jest pogłębienie naszych więzi braterskich, 
ocena doświadczeń, myślenie o przyszłości Zakonu i podejmowanie niezbędnych decyzji. W 
2024 r. będziemy mieli czas na omówienie i ostateczne przyjęcie naszego Statutu 
Międzynarodowego. Zrobimy to w duchu Ewangelii i naszej Reguły, starając się „spotkać żywą i 
czynną osobę Chrystusa w naszych braciach i siostrach”. (por. Reguła 5)


Kapituła Generalna będzie oficjalnym posiedzeniem Międzynarodowej Rady FZŚ, z udziałem jego 
oficjalnych członków. Przewidziano także udział niewielkiej grupy obserwatorów. Konkretne 
miejsce spotkania i wszystkie inne szczegóły zostaną przekazane później, zgodnie z zwyczajami 
lat poprzednich.


Jednakże, oprócz zwykłej Kapituły Generalnej, Prezydium CIOFS postanowiło dopełnić obchody 
Franciszkańskich Stuleci zapraszając całą naszą światową rodzinę FZŚ/MF do świętowania


Kapituły Mat  
dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich  
oraz Młodzieży Franciszkańskiej 
w Rzymie 14–19 listopada 2024 r. 
bezpośrednio po Kapitule Generalnej. 


Kapituła Mat nie jest oficjalną kapitułą, ale jest wielkim wydarzeniem braterskim, którego celem 
jest udział jak największej liczby naszych członków. Jest otwarta dla wszystkich naszych braci i 
sióstr z FZŚ oraz MF, którzy chcą wspólnie świętować i spędzić te cztery pełne dni razem z innymi  
z całego świata na modlitwie franciszkańskiej, w radości i braterstwie. Kiedy może być lepsza 
okazja niż podczas obchodów 800-lecia ważnych wydarzeń w życiu św. Franciszka? Zamierzamy 
zorganizować braterskie spotkanie, na którym będziemy mogli spotkać przybywających ze 
wszystkich zakątków świata - modlić się, śpiewać, grać razem, uczestniczyć w różnych 
programach i słuchać prezentacji, cieszyć się muzyką, a może nawet przedstawieniami! 
Konkretny program zostanie opracowany w odpowiednim czasie. 


Wydarzenie to kierujemy do naszych zakonnych braci i sióstr, ale również chcemy spotkać nasze 
świeckie franciszkańskie rodziny z dziećmi. Udział nie ogranicza się zatem tylko do profesów FZŚ 
i MF. Oczywiście, wszyscy z FZŚ i MF są mile widziani. Mamy nadzieję, że uda się nam gościć 



także tych, którzy nie zostali jeszcze przyjęci, ale są blisko naszej franciszkańskiej rodziny. 
Oczywiście mamy również nadzieję spotkać wielu naszych duchowych asystentów. Program 
zostanie przygotowany z uwzględnieniem wszystkich członków naszej rodziny - braci i siostry z 
FZŚ i ich rodziny (w tym dzieci), tych, którzy rozważają wstąpienie do Zakonu, należących do MF i 
naszych asystentów duchowych. Wszyscy są mile widziani. W duchu naszego franciszkańskiego 
charyzmatu Kapituła Mat będzie wydarzeniem bardzo prostym i celowo organizowanym tanio tak, 
aby nikt nie miał trudności z pokryciem niezbędnych kosztów. Znaczna część uczestników będzie 
przyjęta w domach rodzinnych, dzięki gościnności wspólnot FZŚ z Włoch, a szczególnie regionu 
Lacjum. Inni będą przebywać w klasztorach i domach rekolekcyjnych z prostym 
zakwaterowaniem. Nie zamierzamy rezerwować pokoi hotelowych, aby koszty uczestnictwa były 
jak najniższe. (Uczestnicy XVII Kapituły Generalnej będą mieli możliwość pozostania na miejscu w 
lokalizacji Kapituły Generalnej.) Z pewnością nie może to być wydarzenie całkowicie darmowe, ale 
celem jest, aby ktokolwiek kto chciałby przyjechać, mógł zrobić bez większych problemów 
związanych z kosztami uczestnictwa. 


Wspolnota Międzynarodowa zajmie się uczestnikami od momentu przybycia do Rzymu, aż do 
ostatniego ranka. Jednak przejazdy i podróż muszą być organizowane i opłacane przez każdego z 
uczestników samodzielnie lub z pomocą własnych wspólnot lokalnych. Zamierzamy utworzyć 
fundusz solidarnościowy, aby pomóc tym, którzy tak naprawdę nie mają innych opcji, ale fundusz 
będzie miał bardzo, bardzo ograniczone zasoby. (Gdy ustalimy kryteria, prześlemy szczegółowe 
informacje na temat funduszu, jak przekazać darowiznę i jak poprosić o pomoc.) 


Wkładamy wiele wysiłku w planowanie tego wydarzenia, ale potrzebujemy również Waszego 
udziału. Zapraszamy do podzielenia się Waszymi pomysłami i przemyśleniami na temat tego 
wielkiego wydarzenia, aby wszyscy, którzy będą obecni, poczuli, że „dobrze, że tu jesteśmy!” (Mk. 
9: 5, Łk. 9:33) Po prostu wyślijcie swoje pomysły za pomocą załączonego formularza wniosku. 


Obecnie przewidujemy możliwość uczestnictwa od 3000 do 10 000 braci i sióstr. (Nie ma żadnej 
lokalizacji mogącej pomieścić większej niż 10 000 osób.) Jednak jak najszybciej będziemy musieli 
otrzymać informacje od wspólnot narodowych, jak wiele osób, wg Was, może realistycznie 
uczestniczyć z Waszego kraju wspólnie świętować. Prosimy o przesłanie oszacowania liczby 
członków FZŚ, ich rodzin, MF i duchowych asystentów, którzy mogą być w stanie uczestniczyć. 
Jest to absolutnie niewiążące, ale pomoże nam lepiej zaplanować wydarzenie. 

Termin przesłania nam tego oszacowania to: 31 stycznia 2023 r. 


Skorzystajcie, proszę, z załączonego formularza wniosku. Powinien być wysyłany tylko przez 
wspólnoty narodowe do Sekretariatu Generalnego (ciofs@ciofs.org). W temacie wiadomości 
należy wpisać powinien powiedzieć: CHAPTER OF MATS (Kapituła Mat). Prosimy, nie wysyłajcie 
zgłoszeń indywidualnych. 


Na podstawie Waszych odpowiedzi będziemy w stanie ustalić, czy możemy zaakceptować więcej 
przyszłych wniosków, czy też musimy ograniczyć uczestnictwo, aby zrównoważyć udział różnych 
wspólnot FZŚ i MF. (Oficjalny formularz rejestracyjny będzie dostępny, gdy potwierdzimy 
niezbędne szczegóły.) 


Mam nadzieję, że ta Kapituła Mat będzie „wydarzeniem, jak nigdy wcześniej”, co znacznie 
wzmocni naszą franciszkańską duchowość, odnowi nasze poczucie przynależności i będzie 
znaczącym świętem rocznicowym w FZŚ. Niech Święty Franciszek i wszyscy inni święci 
franciszkańscy błogosławią i pomagają nam wszystkim w naszych wysiłkach. 


Wasz Przełożony i brat,

Tibor Kauser


