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Rzym, 17 kwietnia 2019                                                                                                                                                                         

 

Drodzy Siostry i Bracia! 

Pozdrawiamy wszystkich gorąco i po franciszkańsku. Jest nam 

niezmiernie miło napisać do was w czasie, gdy obchodzimy 30-

lecie istnienia Franciscans International (FI). 

Jak pewnie wiecie, FI jest jedynym wspólnym projektem posługi 

Rodziny Franciszkańskiej. Projekt ten stworzono od podstaw 

trzydzieści lat temu, w oparciu o wizję różnych sióstr i braci, 

zainspirowanych marzeniem o dzieleniu się naszym przesłaniem i 

wartościami franciszkańskimi na poziomie globalnym poprzez 

struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). W ciągu 

ostatnich trzech dziesięcioleci projekt FI podlegał różnym zmiany, 

ale kontynuował swoje zaangażowanie w służbie pokoju, na rzecz 

ludzi ubogich oraz dla dobra planety. 

 

W niezbyt odległej przeszłości FI przechodził przez trudny okres; 

musiał też poddać się dokładnej weryfikacji i odnowie. Z 

przyjemnością informujemy, że wspomniany proces dobiegł już 

końca. Jeśli chodzi o aspekt finansowy, wydatki zostały obniżone, 

natomiast dochód został przekierowany w taki sposób, że dwie 

trzecie naszych wpływów jest teraz wydawane na rzecz 

programów pomocowych. Nasz oddany i kompetentny personel 

kieruje się czteroletnim planem strategicznym przyjętym dwa lata 

temu, który został niedawno poddany weryfikacji, po czym 

zaktualizowano go na kolejne dwa lata. 

Usprawniona została działalność Międzynarodowej Rady 

Dyrektorów (IBD), która obecnie składa się z ośmiu członków 

(OFS, IFC-TOR, TOR, anglikańskich franciszkanów, OFM Cap, 

OFM Conv., OFM oraz dyrektora wykonawczego FI). IBD 

pozostaje w dobrych relacjach z kadrą Konferencji Rodziny 



 Franciszkańskiej (CFF). Warto tutaj nadmienić, że ostatnio FI 

otrzymał nagrodę UNICEF, w uznaniu za najlepsze wykorzystanie 

struktur i środków ONZ w pracy na rzecz pomocy tzw. „dzieciom 

opętanym” w Beninie. 

W związku z obchodami 30-tej rocznicy istnienia FI, chcielibyśmy 

wyrazić naszą wdzięczność za zaangażowanie tak wielu osób, 

dzięki którym FI stał się organizacją, darzoną wielkim szacunkiem 

w ONZ: zarówno przez personel ONZ, delegacje krajowe, różne 

grupy religijne, jak też przez inne organizacje pozarządowe i 

przeróżne organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które z nami 

współpracują. Jednocześnie musimy zwracać uwagę na przyszłość. 

Wprawdzie sytuacja w samym FI jest obecnie „zrównoważona”, to 

jednak stan finansów jest napięty i niełatwy. Nie planujemy stać 

się w przyszłości wielką organizacją, moglibyśmy jednak 

wykonywać skuteczniej naszą pracę w ONZ, gdyby pracownicy 

nie znajdowali się pod taką presją czasu, by poprosić o środki, 

potrzebne do kontynuowania naszej działalności. 

Trwając w tym duchu prosimy przede wszystkim o nieustanne 

modlitwy w intencji o pomyślność działań FI. To duch FI sprawia, 

że nasza praca jest dynamiczna i skuteczna. Jednocześnie prosimy 

o rozważenie możliwości wsparcia finansowego FI. Oprócz 

corocznej darowizny na rzecz naszej organizacji, w ramach 

obchodów 30-lecia można wnieść jednorazowe wsparcie 

finansowe. Warto byłoby poinformować też inne osoby, 

zainteresowane wsparciem dzieła, jakie FI wykonuje przy ONZ; 

prosimy, podzielcie się z nimi naszą wizją ochrony praw człowieka 

wielu naszych sióstr i braci na całym świecie, w perspektywie 

naszych wartości franciszkańskich. Pracownicy FI oraz 

członkowie IBD są gotowi udzielić wszelkich informacji, jakie 

mogłyby być przydatne w tej sprawie. 

Dziękujemy tym, którzy ofiarnie współpracowali z FI przez 

ostatnie 30 lat. Zwracamy się do wszystkich członków Rodziny 

Franciszkańskiej z apelem, by razem wspierać działalność FI 

poprzez swój wkład duchowy i finansowy, starając się w ten 

sposób promować Królestwo Boże pośród nas dzisiaj! 
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