
 
 
        “Ożywiać Dar Życia Ewangelicznego” 
 
Droga Narodowa Rodzino, 

 
Pozwólcie mi, że poproszę was o modlitwę za nasze Coroczne Zgromadzenie 
Wspólnoty Narodowej (WN) we Franciszkańskim Ośrodku Odnowy “Domu Pokoju i 
Dobroci” w Scottsdale, Arizona, w dniach 26-31 października, 2010 roku. 
Chciałbym abyście wszyscy mogli dołączyć do Regionalnych Przełożonych z terenu 
całych Stanów Zjednoczonych i Narodowego Zarządu Wykonawczego (NZW) wraz z 
osobami mianowanymi na stanowiska Radnych Zarządu Wykonawczego oraz 
honorowych gości, ale Franciszkański Ośrodek Odnowy nie ma miejsca żeby pomieścić 
tak dużej bo ponad 14,000 ilości osób. 
 
Pozwólcie więc, zamiast, zaoferować wam mały wstępny przegląd, virtualną 
wycieczkę, naszego Corocznego Zgromadzenia, które jak mam nadzieję, urzeczywistni 
się gdy zgromadzimy się razem z pełnią łaski Bożej dla odnowy wewnętrznej nas 
samych i naszego ukochanego Zakonu. 
 
Przedmiotem  naszego 2010 Corocznego Zgromadzenia WN jest tytuł, który widzicie 
powyżej: “Ożywiać Dar Życia Ewangelicznego”. Ten tytuł jest podsumowaniem wizji 
waszego NZW, zebranego z dwóch ostatnich spotkań, pierwszego w lutym, w 
mroźnym St. Louis oraz kolejnego, w lipcu, w parnym Washington, DC.  
 
Te krótkie słowa koncentrują się na naszym podstawowym franciszkańskim powołaniu: 
“Reguła i życie Fanciszkanów Świeckich jest następująca: zachowywać Ewangelię 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego 
Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi” (Reguła ZFŚ, 
Art. 4). Módlmy się o siebie nawzajem, żeby naszym pierwszym zadaniem były 
interesy Wspólnoty, Formacji, Komunikacji i Młodzieży, a dar naszego 
franciszkańskiego powołania rozszerzy się na całe życie, przynosząc Ewangeliczne 
Światło Chrystusa do wszystkich, którzy żyją w ciemności. 
 
Pamiętając, że cztery elementy każdego zebrania wspólnoty są: Modlitwa, 
Formacja, Społeczność i Biznes, i w tej to właśnie kolejności otworzymy nasze 
zebranie Wieczorną Modlitwą w czwartek, 26 października, nastepnie podążymy 
na Msze św. z nowo wybranym i pierwszym Pomocniczym Biskupem Diecezji 
Phoenix, Biskupem Eduardo Nevares. Zakończymy ten pierwszy wieczór z 
otrzymaniem przez Brata Dawida Buer’a OFM, 2010 Pokojowej Nagrody WN za 
wybitną, wieloletnią pracę na rzecz bezdomnych oraz w kwestiach Pokoju i 
Sprawiedliwości. Ufamy, że oboje, Biskup Nevares i Brat Dawid zaoferują nam 
wypełnione Duchem słowa formacji i transformacji. Potem nastąpi spotkanie 
towarzyskie. 



Środa, 27 października, cały dzień wypełnią dyskusje pomiędzy Przełożonym 
Wspólnoty Narodowej a Nardowym Zarządem Wykonawczym ze wszystkimi 
Przełożonymi Regionalnymi. Przełożeni Regionalni bedą mieć sporo czasu na 
zebranie się w Geograficznych Grupach, żeby dzielić się ‘najlepszymi 
praktykami’ oraz wyzwaniami z ich poszczególnych regionów. Dzień zakończy 
się grupową dyskusją na temat emigracji, być może bardzo stosowną, ponieważ 
niesiemy świadectwo miłości Chrystusa w wielkim stane Arizona. 
 
W odróżnieniu, czwartek, 28 października rozpocznie się całoranną formacją, 
jako że dostaniemy nieoficjalny przegląd nowego i gorliwie oczekiwanego 
Narodowego Podręcznika Formacji. Po południu poznamy nowych 
Przewodniczących: Sprawiedliwości, Pokoju i Integracji Stworzenia (JPIC), 
Rozmajtości oraz Młodzieży Franciszkańskiej i Młodych Dorosłych. 
 
Krótkie 5 minutowe przedmowy dotyczące ich wartościowej pracy będą 
zainicjowane przez 11-tu prezenterów, włącznie z honorowymi gośćmi, 
niekoniecznie w następującej kolejności: Ojciec Mike Lasky OFM Conv. z 
Międzynarodowych Franciszkanów, Ojciec Larry Janezic OFM z Sieci Akcji 
Franciszkańskiej, Dr Kim Smolik z Serwsu Misji Franciszkańskiej, Alan Ouimet 
SFO z Apostolatu Rodziny Franciszkańskiej, Bill Wicks SFO nasz Historyk, 
Sharon Deveaux SFO nasza Archiwalistka, Mary i Bob Stronach oboje SFO ze 
Stosunków Publiczych, Vicki Klick SFO i Dan Mulholland SFO z Technologji, Ed 
Shirley SFO z Ekumenji, Anna Geraci SFO z TAU/USA, i Bob Fitzsimmons SFO 
z Formacji. 
 
Każda z tych znamiennych osób z przyjemością zaoferuje wieczorem możliwość 
na spotkanie i rozmowy z nieograniczoną ilością osób podczas dwu- godzinnej, 
informacyjno-rozrywkowej “Kawiarni Franciszkanskiej”. Dzień i wieczór powinny 
być pełene życia!  
 
Piątek, 29 października, będzie naszym słynnym Dniem Wolnym, podczas, 
którego będziemy zwiedzać najciekawsze lokalne miejscowości, zakończając 
dzień Mszą św. w Katedrze we Phoenix. 
 
Sobota, 30 października, będzie ostatnim całym dniem uczestnictwa, łącznie ze  
specjalnymi Wypominkami za naszych ukochanych, którzy odeszli w ubiegłym 
roku do domu Pana ze wszystkich lokalnych wspólnot oraz regionów. Jest to  
liturgia żałobna ale pełna radości, która zawsze przynosi ducha dziękczynienia 
za czas przeżyty z naszymi zmarłymi aż do chwili kiedy znowu będziemy mogli  
spotkać się w wiecznej chwale. Wspólnie będziemy łamać chleb przy stole 
Pańskim z żyjącymi i ze zmarłymi. Dzień zakończy finałowe spotkanie 
towarzyskie. 
 
Nasz dzień odjazdu, niedziela, 31 października, Halloween, zakończy Dyskusja 
Okrągłego Stołu odnośnie tego co tydzień przyniósł, gdzie i jak oraz z kim nasza 
franciszkańska rodzina podróżuje w przyszłość. 
 
Mam nadzieję, że ta mini-wycieczka była przyjemna. W zamian, proszę was o 
modlitwę za nas wszystkich, starających się ożywiać ten Dar Życia 



Ewangelicznego. Tak jak św. Franciszek z Asyżu powiedział, “Zacznijmy jeszcze 
raz…” 
 
Pokój i miłość, największe dobro, 
 
Tom i wasz Narodowy Zarząd Wykonawczy          
 
   
 
   
 

 
 

 


