
Główne założenia tematyczne / charyzmatyczne 
na obchody Franciszkańskiego Osiemsetlecia 2023-2026 

 
 
Przedstawiony poniżej schemat ma na celu skupienie się na istotnych elementach naszego 
charyzmatu, za pomocą których pragniemy scharakteryzować poszczególne lata 
Franciszkańskiego Osiemsetlecia, wyrażonego i obchodzonego w ramach różnych rocznic. 
 
Na każdy rok proponuje się: 
• tytuł zaczerpnięty z „Uwielbienia Boga Najwyższego” św. Franciszka; 
• wskazanie na szczególną rocznicę, jaka jest obchodzona; 
• jednoczący i charakteryzujący symbol; 
• syntetyczne podkreślenie zagadnień, które można pogłębić w czterech wymiarach: 
teologicznym, antropologicznym, eklezjologicznym i socjologicznym. Więcej informacji 
można znaleźć w Wytycznych przedstawionych przez Konferencję Rodziny Franciszkańskiej w 
dokumencie z dnia 1. stycznia 2022 r. 
 
To schematyczne przedstawienie jest oferowane sekretariatom generalnym oraz innym 
strukturom formacyjnym i organizacyjnym różnych instytutów, a także różnym podmiotom i 
jurysdykcjom, w celu ułatwienia opracowania planów formacyjnych oraz działań, które będą 
prowadzone, jako Rodzina Franciszkańska, ad intra i ad extra, w miarę możliwości 
podkreślając na różnych poziomach wymiar wspólnotowy. 
 
Jest to ogólny zarys, z którego winno się korzystać z należną swobodą i twórczym podejściem, 
starając się uwidocznić jedność projektu poprzez zintegrowanie różnych wymiarów w ciągłość 
oraz podkreślenie poszczególnych etapów tego procesu.  
 
Na każdy rok różne sektory mogą oferować różne konspekty, możliwie zintegrowane ze sobą, 
wraz z pewnymi sugestiami metodologicznymi dotyczącymi ich wykorzystania. 
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Wydarzenie Symbol 
Wymiar 
teologiczny 
Nasze bycie w Chrystusie 
(formacja) 

Wymiar 
antropologiczny 
Nasze bycie braćmi i siostrami 
(formacja) 

Wymiar 
ekleziologiczny 
Nasze bycie w komunii  
(misja) 

Wymiar 
sociologiczny 
Nasze bycie w świecie 
(JPIC - SPiIS) 

2023 
 

Ty jesteś 
radością 

Greccio Żłóbek 
Wcielenie: 
Syn [Boży] stał sie naszym 
bratem 

Ciało: uczuciowość, 
seksualność, emocje  
 

 
Żyć charyzmatem w 
różnych kulturach: 
inkulturacja i 
międzykulturowość 
 

Wymiar kosmiczny 
Wcielenia.  
Ubogi Chrystus zrodzony 
na peryferiach  

Reguła  
Księga 
Ewangelii 
 

Centralne miejsce 
Ewangelii w naszym życiu. 
Podejście egzystencjalne  
 

 
Reguła w służbie rozwoju i 
ochrony naszego 
charyzmatycznego sposobu 
nawiązywania relacji  
  

Eklezjologia franciszkańska 
w służbie komunii 
i synodalności w Kościele  
 

Dobroć i bezinteresowność. 
Nasz minorycki styl bycia 
obecnymi w świecie. 
 

2024 
 

Ty jesteś 
miłością 

Stygmaty Krzyż 

Krzyż franciszkański: 
wyraz i model 
wolnej i bezinteresownej 
miłości 
Boga Trójcy  

Jak poznać, zaakceptować i 
zintegrować 
nasze osobiste, a nawet 
instytucjonalne 
ograniczenia  

Zidentyfikowanie 
i spersonalizowanie 
tajemnicy życia, śmierci i 
zmartwychwstania Jezusa  

Solidarność z 
ukrzyżowanymi i 
wykluczonymi 
naszego świata 

2025 
 

Ty jesteś 
pięknem 

Pochwała 
Stworzeń Ziemia 

Obecność Boga w 
„księdze” stworzenia 
 

Zdumienie, 
pokora i wdzięczność 
jako postawy życiowe  

Serce 
naszej misji: 
budowanie powszechnego 
braterstwa  

Inny sposób życia jest 
możliwy: 
ekologia integralna  

2026 
 

Ty jesteś 
naszą 

nadzieją 
 

Pascha św. 
Franciszka Eucharystia 

Chwała: 
cel wędrowca - homo 
viator 

Życie braterskie jest 
owocne i rodzi życie 

Piękno i atrakcyjność życia 
chrześcijańskiego  

Eucharystyczny styl bycia 
w świecie: 
doświadczenie miłości, 
nadziei i sprawiedliwości. 

 


