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Siostyr i Bracia Rodziny Franciszkańskiej, 

niech Pan obdarzy Was pokojem! 
 
 Z wielką radością piszemy do Was w 25. rocznicę historycznego 
dnia modlitwy i postu, który miał miejsce w Asyżu 27 października 
1986 roku. To nadzwyczajne wydarzenie, które przygotowujemy już od 
ponad roku, ma być wspomnieniem pięknej celebracji sprzed 
ćwierćwieku a jednocześnie możliwością dla odnowienia gorliwości 
naszego franciszkańskiego powołania, w które wpisane jest wyzwanie 
pójścia śladami Jezusa biorąc za przykład Franciszka i Klarę. 
 
Głębokie znaczenie Obchodów 
 
 Sam Ojciec Święty Jan Paweł II, w swoim przemówieniu na 
rozpoczęcie celebracji Ducha Asyżu dwadzieścia pięć lat temu, 
powiedział: „Wybrałem to miasto jako miejsce Dnia Modlitwy ze 
względu na szczególne znaczenie czczonego tu człowieka: świętego 
Franciszka, którego cały świat uznaje za symbol pokoju, pojednania i 
braterstwa.” Podczas modlitwy Anioł Pański 1 stycznia 2011 Papież 
Benedykt XVI obwieścił: "...w październiku tego roku udam się z 
pielgrzymką do miasta świętego Franciszka, chcę zaprosić braci 
wszystkich wyznań chrześcijańskich, przedstawicieli różnych tradycji 
religijnych i wszystkich ludzi dobrej woli, do przyłączenia się do tej 
pielgrzymki, aby wspólnie przeżywać wspomnienie tego historycznego 
gestu, który uczynił mój Poprzednik, jak również aby odnowić 
uroczyście wolę wiernych wszystkich religii przeżywania swej wiary w 
duchu służby w sprawie pokoju”. 
 
 Temat tegorocznych obchodów 27 października w Asyżu będzie 
następujący: Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju. My, śladami 
Franciszka i Klary i jako piegrzymi, jesteśy powołani aby iść ścieżką 
pokoju, aby modlić się i pościć w intencji sprawiedliwości na świecie i 
aby wejść w dialog z innymi ludźmi, starając się odkryć nowe 
kreatywne sposoby realizacji pokoju w naszych czasach. 
 
 Celebracja z 1986 roku poruszyła wyobraźnią całego świata, 
ponieważ zgromadziła liderów religijnych wielu tak bardzo różnych 
tradycji w atmosferze dialogu i modlitwy, które wpisują się w 
poszukiwanie pokoju. Uczestnicy zostali zaproszeni do zebrania się w 
miejscu, w którym Franciszek przeżył większą część swego życia w 
miłości ku Bogu i w jedności z Nim. Za przykładem świętego 
Franciszka mieli oni czas na żarliwą modlitwę o pokój i na to, aby wejść 
poprzez ciszę, post i postawę pielgrzymowania, w ducha szczerej 
modlitwy. To przecież modlitwa pomogła Franciszkowi stanąć w  



prawdzie przed Bogiem. I modlitwa doprowadziła go do wewnętrznego oczyszczenia i głębszego 
zrozumienia drugiego człowieka i szacunku wobec niego. Duch Asyżu przypomina nam, że tak, jak 
u Franciszka i Klary, modlitwa jest podstawowym elementem poszukiwania pokoju i że ma nas 
ona doprowadzić do poświęcenia całego życia na poszukiwanie pokoju według konkretnych i 
skutecznych metod. 
 
Odpowiedź naśladowców Franciszka i Klary  
 

List Konferencji Rodziny Franciszkańskiej z okazji pierwszej rocznicy Ducha Asyżu 
stawiał takie pytanie: „... jak my, synowie i córki Franciszka, możemy być jeszcze dziś, 
gdziekolwiek żyjemy, autentycznymi świadkami pokoju?”. Aby na nie odpowiedzieć, powinniśmy 
przede wszystkim pozbyć się wszelkich przeszkód dotyczących pokoju i harmonii w naszym życiu 
wspólnotowym. Jeśli nie jesteśmy w stanie stawić czoła problemom, które pojawiają się w 
kontekście naszego życia braterskiego, nie będziemy zdolni do pokonania problemów istniejących 
w społeczeństwie. Musimy znaleźć konkretne środki i wypromować lepszą komunikację i 
skuteczne sposoby do rozwiązywania konfliktów i chętnie dzielić życie ubogich i bezbronnych.  

 
Po drugie, tak, jak to uczynili Franciszek i Klara, także my powinniśmy stawać naprzeciw 

problemów naszych czasów, aby odkryć jakie sposoby Bóg nam sugeruje, żeby budować pokój w 
naszym dzisiejszym świecie. Franciszek nie tylko modlił się o pokój, lecz także aktywnie 
pracował, aby stawić czoła konfliktom i wprowadzać pokój między ludzi. Różne historie, tj. wilka 
z Gubbio, Franciszka, który spotyka się z Sułtanem, czy o biskupe i zarządcy Asyżu, Arezzo i 
Perugii, służą nam, aby dostrzec głębokie pragnienie Franciszka, aby promować pokój. On uważał 
to za zadanie powierzone mu przez Boga. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że istnieje nagląca 
potrzeba abyśmy my dzisiaj podołali problemom naszych czasów. 

 
Mamy świadomość, że w ciągu ostatnich 25 lat świat się bardzo zmienił. Warunki życia 

mężczyzn i kobiet są dziś o wiele bardziej dramatyczne w porównaniu do tych z 1986. Musimy 
znów w jasny i skuteczny sposób „odczytać znaki czasu”. Pojawiły się bowiem nowe 
uwarunkowania, które zagrażają jedności rodziny ludzkiej, jej dobrobytowi i samemu jej 
przetrwaniu. Stawiają one pod znakiem zapytania zdolność Kościoła i Rodziny Franciszkańskiej 
do bycia autentycznymi znakami jedności. Ludowe ruchy wolnościowe mają wielkie wpływy 
wewnątrz licznych krajów, odmieniając ich panoramę polityczną. Katastrofy naturalne przyniosły 
zniszczenia i cierpienie, co więcej sprowokowały kłopotliwe pytania dotyczące przyszłości i 
rozwoju naukowego i ekonomicznego. Zmiany klimatyczne powodują ogromne trudności w życiu 
i przeżyciu wielu narodów oraz pogłębiają kryzys środowiskowy z którym walczymy. Wielkie 
ruchy ludów, które masowo przekraczają granice geograficzne, prowokują konflikty i chwiejność 
społeczeństwa. Przynagla więc potrzeba stwarzania i umacniania metod dialogu interkulturalnego 
w celu promocji pokoju, pojednania, ochrony środowiska i integralnego rozwoju człowieka. 
 
Zaproszenie na Celebrację w Asyżu i na całym świecie  
 
 W tym kontekście zapraszamy Rodzinę Franciszkańską do obchodów tej ważnej rocznicy. 
Będą one na pewno bodźcem i okazją do przemian. Lecz nie wszyscy mogą być obecni w Asyżu. 
Wiemy, że w ciągu tych 25 lat wielu z Was kontynuowało celebracje lokalne Ducha Asyżu. 
Zachęcamy Was do podtrzymania tej praktyki i polecamy wszystkim braciom i siostrom naszą 
stronę internetową, przygotowaną przez Komisję Romans 6 (por. 
http://spiritodiassisi.wordpress.com/). Materiały, które tam znajdziecie zostały przygotowane w 
wielu językach, podane są także podstawowe informacje o wydarzeniu asyskim oraz sugestie 
modlitw, czy innego typu spotkań. Są do Waszej dyspozycji, używajcie ich w sposób kreatywny w 
Waszym środowisku, w rodzinie zakonnej, w lokalnej wspólnocie, parafii czy szkole, we 



wszystkich miejscach, w których jesteśmy obecni jako Franciszkanie. 
 
 Dzieło pokoju ma być promowane na wszystkich płaszczyznach socjalnych a nasza 
franciszkańska obecność w tych tak odmiennych kontekstach jest świetną okazją, aby 
zaangażować się w tego typu pracę.  W duchu Franciszka, stawiamy wyzwanie liderom naszego 
świata, aby szukali dróg dialogu, nieagresji i pokoju (por. List do rządców narodów,  który 
Franciszek napisał w 1220 roku). Franciscans International, nasi przedstawiciele w ONZ jest 
przykładem na to jak my, jako rodzina, pracujemy aby wpływać na nasz świat. Wciąż szukamy 
konkretnych środków do promocji sprawiedliwości, pokoju i ochrony środowiska. 
 
 Bracia i Siostry, niech ta celebracja 25. rocznicy Ducha Asyżu będzie dla nas wszystkich 
okazją do odnowy naszego zaangażowania w życie ewangeliczne, do którego zaprosił nas Jezus 
Chrystus. Obyśmy tak jak Franciszek i Klara uczynić z naszego życia ofiarę z miłości ku Jezusowi, 
ku całej ludzkości i ku naszej siostrze Matce Ziemi. 
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