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Kepada seluruh saudara dan saudari keluarga Fransiskan, semoga Tuhan 
memberimu Damai! 
 

Dengan sukacita besar kami menulis kepadamu berkenaan 
perayaan 25 tahun peringatan bersejarah hari doa dan puasa yang 
diadakan di Assisi pada 27 Oktober 1986. Lebih dari satu tahun kami 
mempersiapkan perayaan istimewa ini. Perayaan tersebut merupakan 
peringatan akan perayaan yang indah yang diadakan seperempat abad 
lampau; bagaimanapun juga, bahkan lebih penting lagi, perayaan yang 
dipersiapkan tersebut merupakan sebuah kesempatan untuk membarui  
entusiasme panggilan Fransiskan kita, kesempatan yang menantang kita 
untuk berjalan mengikuti jejak Yesus dalam cara yang ditunjukkan 
Fransiskus dan Klara. 

 
Makna perayaan yang lebih mendalam  

 
Paus Yohanes Paulus II dalam awal bicaranya pada perayaan 

Spirit of Assisi 25 tahun yang silam mengatakan, “saya telah memilih 
kota Assisi sebagai tempat bagi kita melaksanakan hari doa sedunia 
untuk perdamaian oleh karena arti penting dari orang kudus yang 
dihormati di tempat ini – St. Fransiskus- yang dikenal dan sangat 
dihormati serta dikagumi oleh banyak orang di dunia sebagai simbol 
perdamaian, rekonsiliasi dan persaudaraan“. Paus Benediktus XVI 
dalam kata-katanya pada waktu Doa Malaikat Tuhan  1 Januari 2011 
mengumumkan: “pada Oktober nanti saya akan pergi ke Assisi kota 
kelahiran St. Fransiskus sebagai seorang peziarah, dan mengundang para 
saudara Kristiani dari pelbagai denominasi, para pemuka tradisi 
keagamaan dunia, dan semua orang yang berkehendak baik, untuk ikut 
dalam peziarahan tersebut. Peziarahan tersebut dimaksudkan untuk 
memperingati aksi bersejarah yang dikehendaki oleh pendahulu saya dan 
secara agung memperbarui komitmen para beriman dari setiap agama 
untuk menghidupi keyakinan religius mereka sebagai pelayanan 
terhadap sebab-sebab perdamaian“.  

Tema perayaan peringatan Spirit of Assisi yang akan diadakan 
pada 27 Oktober pada tahun ini adalah “Peziarah kebenaran, Peziarah 
Perdamaian.” Dalam jejak Fransiskus dan lara, kita semua dipanggil 
untuk menapaki jalan perdamaian sebagai peziarah, berdoa dan berpuasa 
demi keadilan di dunia kita, dan untuk berdialog satu sama lain demi 
menemukan cara-cara kreatif untuk membangun damai pada masa kita 
ini. 
Perayaan awal pada tahun 1986 menangkap imajinasi dunia karena 
perayaan tersebut mengundang para pemimpin agama dari pelbagai 
macam tradisi dalam atmosfer dialog, doa dan pencarian damai. Para 
peserta diundang ke tempat di mana Fransiskus menjalani sebagian  



besar kehidupannya dalam persekutuan kasih dengan Allah. Seperti Fransiskus, para partisipan 
diundang untuk berdoa dengan keyakinan yang kuat demi perdamaian, untuk masuk ke dalam 
semangat/roh keheningan, puasa dan peziarahan, kegiatan-kegiatan tersebut menyertai doa yang 
tulus. Doa memungkinkan Fransiskus berdiri di hadapan Allah dalam kebenaran; ia dihantar ke 
dalam pemurnian batin, kepada pemahaman yang lebih besardan hormat kepada yang lain. Spirit of 
Assisi mengingatkan kita bahwa sebagaimana bagi Fransiskus dan klara, doa merupakan unsur 
penting dalam pencarian damai. Namun seperti kedua orang suci itu, doa seharusnya menuntun kita 
membaktikan diri kepada pencarian damai dalam cara-cara yang konkret dan efektif. 

 
Tanggapan Para Pengikut Fransiskus dan Klara 
 

Surat dari Konferensi Keluarga Fransiskan pada 1987, dalam peringatan pertama dari Spirit 
of Assisi, mempertanyakan demikian: “…Bagaimana kita pada masa kini, para puteri dan putera 
Fransiskus , menjadi saksi yang otentik akan perdamaian di mana saja kita berada?” Untuk 
menanggapi pertanyaan tersebut, pertama-tama kita mesti bekerja untuk meniadakan segala 
rintangan menuju damai dan keselarasan dalam kehidupan bersama kita. Jika kita tak dapat 
menghadapi permasalahan yang muncul dalam konteks komunitas, kita tak dapat menghadapi 
masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Kita mesti menemukan cara-cara konkret untuk 
mempromosikan komunikasi yang lebih baik dan cara-cara efektif untuk menangani konflik, serta 
mendorong keinginan untuk berbagi dalam kehidupan mereka yang miskin dan lemah.  

Kedua, seperti Fransiskus dan Klara kita harus menghadapi isu-isu kontemporer/masa kini 
dan menemukan bagaimana Tuhan memanggil kita untuk membangun damai dalam dunia masa 
kini.  Fransiskus tidak hanya berdoa bagi perdamaian, tetapi ia berkarya secara aktif menyuarakan 
konflik dan mengundang orang-orang untuk bersatu. Kisah serigala Gubio, kisah perjumpaan  
Fransiskus dan Sultan, kisah tentang Uskup dan Mayor di Assisi, kisah Arezzo dan Perugia, 
semuanya menyoroti hasrat besar Fransiskus untuk mendorong perdamaian, yang ia rasakan 
sebagai tugas yang diberikan padanya oleh Allah. Kita harus melihat kebutuhan yang mendesak 
untuk menyuarakan masalah-masalah pada zaman kita.  

Kita menyadari bahwa dunia telah berubah banyak sejak 25 tahun terakhir. Situasi sulit 
yang dihadapi orang-orang pada masa kini lebih dramatis dibanding pada tahun 1986. Kita harus 
“membaca kembali tanda-tanda zaman” secara jelas dan efektif.  Kondisi kondisi baru telah 
muncul dan mengancam kesatuan umat manusia, keadaannya yang baik, dan eksistensinya. 
Kondisi-kondisi  tersebut menantang kemampuan Gereja dan keluarga fransiskan kita untuk 
menjadi tanda kesatuan yang efektif. Gerakan-gerakan popular bagi perdamaian merambat ke 
pelbagai negara dan merubah lanskap politik. Bencana alam telah membawa kerusakan dan 
penderitaan dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan membingungkan perihal pembangunan 
saintifik dan ekonomi di masa depan. Perubahan iklim menyebabkan kesulitan kesulitan bagi 
banyak orang dalam hidup dan pencarian nafkah. Selain itu perubahan iklim merupakan 
penyumbang utama bagi meluasnya krisis lingkungan yang kita hadapi. Gerakan-gerakan besar 
dari orang-orang lintas batas geografis tradisional memunculkan pelbagai konflik dan mengancam 
stabilitas masyarakat.  Muncul dalam kesadaran kita suatu desakan membangun sebuah jalan baru 
bagi dialog antara kebudayaan atau memperkuat dialog yang sudah ada dengan maksud 
memajukan perdamaian, rekonsiliasi, hormat pada ciptaan, dan pembangunan manusia yang 
integral. 

 
Undangan Untuk Merayakan di Assisi dan di Seluruh Dunia 

 
Dalam konteks ini kami mengundang Keluarga Fransiskan untuk merayakan peringatan 

penting ini. Peristiwa di Assisi mendatang akan sungguh menginspirasi dan mentransformasi. 
Tetapi tidak setiap orang dapat hadir di Assisi. Kami menyadari bahwa selama perjalanan 25 tahun 
ini banyak pihak telah merayakan peringatan Spirit of Assisi secara lokal. Kami mengundang 



saudara sekalian untuk meneruskan praktek tersebut. Kami juga mendorong para saudara untuk 
mengunjungi website yang dipersiapkan oleh “The Roman 6” (lihat 
http://spiritodiassisi.wordpress.com/). Bahan-bahan yang ditaruh ada dalam pelbagai macam 
bahasa. Bahan-bahan tersebut menawarkan sejumlah latar belakang bagi perayaan tersebut dan 
sejumlah usulan doa-doa dan pelbagai macam pertemuan bersama. Pergunakanlah bahan-bahan 
tersebut secara kreatif di negara, Kongregasi, daerah, persaudaraan lokal, paroki atau sekolah, dan 
di mana pun kita menjalankan karya kita sebagai Fransiskan.  

Kita harus memajukan karya perdamaian di pelbagai tingkatan dalam masyarakat, dan 
keberadaan kita para Fransiskan di pelbagai situasi daerah merupakan sebuah kesempatan 
sempurna untuk memajukan karya tersebut ke depan. Dalam semangat Fransiskus, kita menantang 
para pemimpin dunia untuk mencari jalan-jalan dialog, nir kekerasan dan damai (Bdk. Surat 
Kepada Para Pemimpin Rakyat, ditulis Fransiskus pada 1220) . Fransiskan Internasional, jejaring 
kehadiran kita di Perserikatan Bangsa-Bangsa  merupakan sebuah contoh dari kita sebagai sebuah 
keluarga yang berkarya untuk mempengaruhi dunia kita. Marilah kita teruskan pencarian cara-cara 
konkret untuk memajukan keadilan, damai dan kepedulian kepada ciptaan.  
Para saudara dan saudari, semoga peringatan perayaan Spirit of Assisi ke-25 tahun ini menjadi 
sebuah kesempatan bagi kita semua untuk memperbarui komitmen kita kepada hidup Injili yang 
disuguhkan oleh Yesus kristus. Semoga kita seperti Fransiskus dan Klara, dibakar oleh Kasih 
kepada Yesus, kepada kemanusiaan, dan kepada saudari kita Ibu Pertiwi. 
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