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Prot. n. 3295 Рим, 10 січня 2021 

Урочистість Хрещення Господнього 
 
 

Всім братам і сестрам Францисканського                            

Ордену Світських                                                      

та Францисканської Молоді 

 
 
 
Дорогі брати та сестри з усього світу!  
Нехай Господь обдарує вас миром! 
 
З великою радістю ми оголошуємо початок святкування, яке ми відзначаємо цього року, а 
саме – «800 років першої незатвердженої Регули ФОС Memoriale Propositi (1221-2021)». В 
Memoriale Propositi ми знаходимо багато аспектів братерського життя; як прийняти тих, хто 
просить приєднатись до братерства, деталі про обітницю…  

У цьому Документі ми знаходимо духовне життя покаянного руху тих перших братів і 
сестер, які слідували способу життя св. Франциска. Це можна окреслити наступним чином: 

• Покаянне життя: піст, справи милосердя, молитовне життя. 

• Життя у братерстві: жити людськими цінностями, піклуватись про людей, приводити 
сім’ю до братерства та приносити братам і сестрам мир та дорбо.1 

Ми можемо підтвердити, що на початках нашого способу життя це був документ 
натхнення, тому святкуємо, як Орден, 800 років його проголошення. Ми також єднаємось у 
цьому святкуванні з нашими дорогими братами та сестрами з TOR (Третього Регулярного 
Ордену).  

Ми закликаємо наші спільноти поглиблювати знання нашої історії, щоби ми могли ще 
більше укріпити цінності нашого Ордену, що зберігаються протягом багатьох століть. 
Знайомство з нашою історією – це потужний ґрунт для побудови сьогоднішньої історії, яка 
кидає нам виклик – щоби наша Регула і Генеральна Конституція стали нашим життям. 

 
 

1 Secular Franciscan Order, its history and its Rules, Fr. Valentín Redondo OFMConv. 
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Протягом цього року ми надішлемо вам різні документи, які будуть служити як 
формаційний матеріал на лютий, травень та серпень. Це матеріал про історію. Крім того, 
щомісяця будуть виходити відеоролики, щоби всі спільноти могли дізнатись більше про 
Memoriale Propositi та поглибити у знання про наше походження. 

Історія вчить нас, що покликання та місію можна і потрібно постійно 
переосмислювати, тому ми не переживаємо часів різних історико-культурно-політичних 
періодів. Водночас ми повинні прагнути зберігати вірність початковому покликанню як 
люди нашого часу. 

Історія створюється щодня, тому кожен день ми повинні просити у Бога мудрості 
відчитувати знаки часу, які завжди пов’язані з Божим задумом щодо нас. Наше коріння 
означає «заохочувати» творити історію за Божим планом. 

Ми закликаємо вас відсвяткувати цю подію в нашому Ордені разом зі своїми 
спільнотами, організовуючи зустрічі, навчальні заходи тощо, і навіть ділитися цими 
моментами з усіма братами та сестрами по всьому світу. Для цього ми просимо вас надіслати 
фотографії цих урочистостей секретарюПрезидії МР ФОС до 30 вересня 2021 року. 

Сьогодні ми продовжуємо залишати сліди на тому самому шляху: шляху, наповненому 
зобов’язаннями, присутністю, успіхами та невдачами. Найголовніше - бути причасними: ми - 
шлях сьогодення, тому ми повинні повністю жити у братерській спільноті, яка є скарбом 
нашої харизми. 

Просячи про заступництво у нашого Серафитського Отця святого Франциска та нашої 
дорогої сестри Клари, шлемо Вам гарячі братні вітання. 

Ваш брат, 
Тібор Каузер, 
Генеральний Міністр ФОС 
 
 
У співпраці з Сільва Діаною, радником Президії МР ФОС, відповідальною за святкування ювілею 
Memoriale Propositi. 
 

 
 

Tibor Kauser Silvia Diana 

CIOFS Minister General CIOFS Presidency Councilor 

MP celebration Coordinator 


