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Drahé sestry a bratia,
vrúcny františkánsky pozdrav všetkým vám! Je nám potešením napísať
vám počas 30. výročia osláv Franciscans International (FI).
Ako viete, FI je jediným spoločným ministerským projektom
Františkánskej rodiny. Bol vytvorený pred tridsiatimi rokmi zo základov,
založených na vízii rôznych sestier a bratov, ktorí boli inšpirovaní snom
zdieľať naše františkánske posolstvo a hodnoty na globálnej úrovni
prostredníctvom štruktúr Organizácie Spojených národov (OSN). Za
posledné tri desaťročia prešlo FI rôznymi zmenami, ale pokračovalo vo
svojom záväzku slúžiť mieru, chudobným a planéte.
V nie príliš vzdialenej minulosti prešla organizácia FI zložitým
obdobím a prijala výzvu podrobiť sa dôkladnej revízii a obnove. Sme
radi, že tento proces bol dokončený. Finančné náklady sú nižšie a
príjmy boli presmerované takým spôsobom, že dve tretiny našich
príjmov sú teraz vynaložené na program rôznych presadzovaní
(podpory). Náš oddaný a kompetentný personál sa riadi štvorročným
strategickým plánom, ktorý bol prijatý pred dvoma rokmi a ktorý bol
nedávno revidovaný a aktualizovaný na ďalšie dva roky. Zjednodušila
sa Medzinárodná správna rada; teraz sa skladá z ôsmich členov (OFS,
IFC-TOR, TOR, anglikánski františkáni, OFM Cap, OFM Conv., OFM
a výkonný riaditeľ FI). Správna rada dobre spolupracuje so
zamestnancami a má dobrý vzťah s Konferenciou františkánskej
rodiny. Možno by vás mohlo zaujímať, že v nedávnej dobe FI získala
ocenenie od UNICEF, za najlepšie využitie štruktúr/procesov OSN vo
svojej práci s deťmi v Benine.
Keď slávime toto 30. výročie, sme vďační za prácu mnohým, ktorí
vytvorili FI do organizácie, ktorá je v OSN vysoko rešpektovaná
zamestnancami OSN, delegáciami krajín, inými náboženskými
skupinami a mimovládnymi organizáciami a organizáciami občianskej
spoločnosti, ktoré s nami spolupracujú.
Neočakávame, že sa staneme obrovskou organizáciou, ale aby sme
mohli robiť svoju prácu v OSN efektívnejšie, aby zamestnanci neboli
natoľko nútení nájsť čas na vyžiadanie si zdrojov potrebných na
realizáciu našej prevádzky.

V tomto duchu vás prosíme predovšetkým vaše neustále modlitby, aby FI bola naďalej úspešná.
Duch FI je to, čo drží našu prácu živú a efektívnu. Zároveň vás prosíme, aby ste zvážili finančnú
podporu FI. Možno budete chcieť urobiť jednorazový príspevok počas tejto slávnosti 30. výročia,
mimo každoročného príspevku na prácu FI. Možno viete aj o iných, ktorí by mali záujem o
podporu práce, ktorú vykonáva FI v OSN. Obráťte sa k nim a podeľte sa s nimi o našu víziu
ochrany ľudských práv našich sestier a bratov na celom svete v perspektívach našich
františkánskych hodnôt. Pracovníci FI a členovia správnej rady sú pripravení poskytnúť vám
akékoľvek informácie, ktoré by ste mohli potrebovať pri týchto úvahách.
Ďakujeme všetkým, ktorí veľkoryso prispeli FI počas týchto 30 rokov. Apelujeme na všetkých
členov františkánskej rodiny, aby sa spoločne podieľali na podpore práce FI, duchovne a
finančne prispievali, a tak sa snažili podporovať Božie kráľovstvo.
Rím, 17. apríl 2019
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