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y, delegaci Międzynarodowej Rady ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Zachowania 
Stworzenia, przybyli z różnych konferencji Zakonu Braci Mniejszych, zgromadzili-
śmy się w Petropolis, Rio de Janeiro, Brazylia, w dniach 21-27.11.2022r, aby roz-

ważyć dostrzegane przez nas wyzwania.  

Delegaci należący do Międzynarodowej Rady ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Zachowania Stwo-
rzenia przyjrzeli się i rozważali dorobek pracy biura Zakonu SPOS Zakonu Braci Mniejszych 
począwszy od spotkania Rady w Jerozolimie w 2019r. pomimo czasu pandemii, atmosfery nie-
pewności i nietrwałości, Biuro SPOS kontynuowało prace w zakresie sprawiedliwości, inte-
gralnej Ekologii, praw człowieka, migrantów i uchodźców.  

Minister Generalny zachęcał nas do pilnej i mądrej lektury znaków czasów, jak również sytuacji 
migrantów, kryzysu klimatycznego, wojen oraz innych problemów. Minister Generalny wezwał 
nas do refleksji nad powyższymi zjawiskami w świetle naszej wiary, historii oraz zasad współu-
czestnictwa, aby przedstawić konkretne propozycje wspólnego działania. Prosił także o pogłę-
bienie teologii wcielenia oraz o bliską współpracę między Biurem SPOS Kurii Generalnej oraz 
Sekretariatem Generalnym ds. Formacji i Studiów oraz Sekretariatem Generalny ds. Ewangeli-
zacji Misyjnej.  

W Petropolis, Teolog Leonardo Boff zaprosił nas, w przeżywanym aktualnie czasie kryzysu, do 
ponownego podjęcia marzeni a św. Franciszka, które otwiera nas na ścieżki braterstwa z całym 
stworzeniem. Swoimi Encyklikami „Laudato Sì” oraz „Fratelli tutti” Papież zaprosił nas do pil-
nej troski o promocję Ewangelicznych wartości braterstwa oraz do troski o wspólny dom. W 
celu zachowania wszelkiego stworzenia, trzeba abyśmy porzucili logikę indywidualizmu na rzecz 
współpracy i współdziałania. Taka logika otwiera nas na przyszłość zapoczątkowaną przez 
Chrystusa Swoim zmartwychwstaniem.  

Dziękujemy dzisiaj naszym współbraciom z różnych Fundacji, Kustodii, Prowincji i Konferencje 
Zakonu, za ich pracę i misję. Pragniemy jeszcze bardziej zacieśnić nasza sieć współpracy z Ro-
dziną Franciszkańską, Kościołami Lokalnymi oraz innymi organizacjami społecznymi.  

W Brazylii doświadczyliśmy ogromnej dobroci i obfitości Matki Ziemi. Jednocześnie zostali-
śmy natchnieni naszym braterskim życiem i posługiwaniem wśród ubogich w faveli Rocinha 
(Rio de Janeiro), padającej ofiarą niesprawiedliwości i strukturalnej przemocy. Chcemy urato-
wać Amazonię i jej mieszkańców. Ceniliśmy sobie zwłaszcza możliwość interakcji z profesami 
czasowymi w Petropolis.  

Skonfrontowani z rzeczywistością doświadczoną przez nas w Brazylii, chcemy kontynuować 
nasza posługę na trzech liniach działania:  

  

M 
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Nawrócenie, Klimat Sprawiedliwości oraz Integralnej Ekologii. 
Trudna sytuacja klimatyczna wzywa nas do osobistego oraz wspólnotowego nawrócenia w za-
kresie naszego stylu życia. Trzeba abyśmy wypracowali nowe sposoby zamieszkiwania ziemi, 
nie jako właściciele, lecz na drodze braterskiej, poprzez nową ekonomię, politykę i duchowość. 
To wszystko jest nie tylko wyzwaniem, lecz także okazją do ożywienia naszych ewangelizacyj-
nych wysiłków zgodnie z paradygmatem ekologii integralnej oraz do zainspirowania naszej mło-
dzieży do przeżywania ich wiary oraz prorockiego powołania w Chrystusie, w odpowiedzi na 
znaki czasów.  
 

1. Prosimy jednostki administracyjne zakonu o ekologiczne nawrócenie, poprzez wprowa-
dzenie programu sprawiedliwości retrybutywnej, przeznaczają część budżetu na fundusz 
pozwalający na adaptację do zmian klimatycznych oraz projektów na rzecz migrantów. 

2. Wzywamy wszystkie jednostki administracyjne zakonu o rezygnację z paliw kopanych 
oraz o wspieranie Watykańskiego Traktatu o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych.  

3. Prosimy różne jednostki administracyjne zakonu o przedstawienie konkretnych i twór-
czych ścieżek wzrostu na ścieżkach integralnej ekologii dla młodzieży i braci na formacji 
początkowej 

4. Prosimy Papieski Uniwersytet Antonianum oraz ośrodki naukowe zakonu o promocję 
treningu w zakresie ekologii integralnej w różnych językach oraz o współpracę z innymi 
instytucjami.  

5. Prosimy o stosowanie się do zasad ekologii integralnej, korzystając z pomocy Francisz-
kańskich Kolegiów i uniwersytetów w zakresie promocji nowej ekonomii zgodnie z 
zasadami przedstawionymi w „Laudati Sì”.  

6. W ciągłości z Deklaracją z Jerozolimy z 2019r, zobowiązujemy się do:  
- włączenia i celebrowania „Laudato Sì” w liturgię, pamiętając o męczennikach środo-
wiska oraz wspierając wypracowywanie materiałów dydaktycznych dla katechezy i mo-
dlitwy, promując Czas Stworzenia.  
- promowania współudziału w ruchach działających na rzecz sprawiedliwości klimatycz-
nej, takich jak „Franciscan International”, Ruch „Laudato Sì”, pracujących na tym polu.  

 
Migranci i Uchodźcy.  
 

Dramatyczny wzrost zjawiska migracji rzuca nam wyzwanie. Jako istoty ludzkie i jako 
Franciszkanie, jesteśmy głęboko złączeni z nadziejami, lękami i cierpieniami wielu migrantów 
i uchodźców. Chcemy powitać ich i przyjmować z uprzejmością i wspaniałomyślnością, zgod-
nie z przykładem Chrystusa i w duchu św. Franciszka, który zaprasza nas do bycia szczęśliwymi 
kiedy żyjemy „pośród ludzi prostych i wzgardzonych, ubogich i słabych, chorych i trędowatych 
i żebraków przy drogach (1Reg 9,2)” (RPZ 2018, 119).  

 
1. Zebrać dane od wspólnot Franciszkańskich na wszystkich kontynentach, które przyjmują 

uchodźców i migrantów, aby ułatwić sieć współpracy.  
2. Promować celebrowanie Światowego Dniach Migranta oraz Modlitwy o ustanie handlu 

ludźmi. 
3. Promować doświadczenie pracy w terenie dla braci na formacji początkowej w ośrod-

kach dla migrantów. 
4. Angażujemy się w obronę praw człowieka, gdy chodzi o migrantów oraz ludzi prześla-

dowanych oraz w towarzyszenie rodzinom zaginionych.  
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Rezygnacja z przemocy oraz budowane pokoju.  
Tragedia wojny oraz wzrost przemocy pilnie wzywają nas do pilnej pracy nad procesem pojed-
nania oraz do konstruktywnego zarządzania konfliktami. Ścieżka pokoju przebiega przez spo-
tkaniu z Chrystusem oraz na nawróceniu personelu i struktur przemocy. Chcemy przyczynić się 
do społecznej przemiany i troszczyć się o wewnętrzne rany i traumy, aby mogła powstać praw-
dziwa kultura pokoju. W różnych sytuacjach sakrament pojednania może być źródłem pokoju 
i może przynieść zmianę wraz z życiem bardziej zgodnym z Ewangelią (por. RPZ 2018, 126).  
 

1. Angażujemy się w budowanie Franciszkańskiej Sieci Pokoju, zwłaszcza w Azji, promu-
jąc inicjatywy związane z rezygnacją z przemocy oraz w poszukiwanie możliwości dia-
logu z innymi wierzącymi, z kulturami i tradycjami.  

2. Tworzymy i wspieramy ośrodki leczące psychiczne rany i traumy wojny, na wzór jed-
nego z nich, powstałego w Aleppo w Syrii.  

3. Promujemy studia nad rezygnacją z przemocy i nad wspieraniem budowy pokoju w 
duchu Asyżu.  

 
Chcemy zrealizować powyższe cele w odpowiedzi na Mandat nr 28 Kapituły Generalnej 2021r: 
 

„Minister Generalny ze swym Definitorium, we współpracy z Biurem ds. SPOS i 
Sekretariatem Generalnym ds. Misji i Ewangelizacji niech kontynuuje starania nad 
tworzeniem Franciszkańskiej Sieci w basenie Morza Śródziemnego i w Ameryce 
Łacińskiej dla migrantów. Niech także zachęca i towarzyszy podobnym projektom 
i procesom na rzecz migrantów w Afryce, Azji i na wszystkich granicach Zakonu”; 

 
W zgodzie z powyższym zaleceniem, pracujemy nad wzmacnianiem i rozszerzaniem Francisz-
kańskiej sieci na rzecz migrantów w Ameryce Łacińskiej. Jednocześnie aktywujemy Francisz-
kańską sieć w basenie Morza Śródziemnego, wspólnie z Ośrodkiem na rzecz ekologii integralnej 
w basenie Morza Śródziemnego (OIKOS), budujemy także Franciszkańską Sieć w Azji. 
 
Będziemy świętować jubileuszu Franciszkański, zwłaszcza 800-lecie Pieśni Słonecznej w 2025r 
poprzez organizowanie wydarzeń promujących Franciszkańską wizję stworzenia, wnosząc 
p0ozytywny wkład w przekraczanie kryzysu klimatycznego. Uczynimy to na drogach prorockiej 
i twórczej odwagi, oraz angażując młodzież, ruchu społeczne, oraz partnerów należących do 
innych religii. 

 
Zaprosimy grupy specjalistów z różnych regionów świata, aby towarzyszyli naszym działaniom 
i refleksji, kształtując kulturę pokoju, integralnej ekologii, gościnności i otwarcia.  
 
Jako Franciszkanie, chcemy odpowiedzieć na krzyk ubogich i na krzyk ziemi w radykalnym oraz 
integralnym ekologicznym nawróceniu.  

 
„Bracia, zacznijmy od nowa bowiem dotąd niewiele uczyniliśmy” (św. Franciszek z Asyżu).  
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