ZAKLJUČCI
XIV. generalnog i VI. izbornog kapitula
Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS)
Uvod
XVI. generalni i VI. izborni kapitul Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) održan je u
Domus Pacis, u Santa Maria degli Angeli podno Asiza, Italija, od 1. do 9. studenoga 2014. Ovaj
kapitul održan je tijekom proslave jubilarne godine sv. Ljudevita IX., francuskog kralja,
suzaštitnika OFS-a, povodom 800. obljetnice njegovog rođenja. Misa otvorenja slavljena je u
Donjoj bazilici sv. Franje, a predsjedao joj je asiški nadbiskup Domenico Sorrentino. Na kraju
slavlja, generalna ministra, Encarnación del Pozo predvodila je molitvu posvećenja cijeloga
Reda Blaženoj Djevici Mariji. Na Kapitulu su sudjelovali međunarodni vijećnici i promatrači iz
otprilike 75 zemalja, uključujući konstituirana bratstva, ali i bratstva u nastajanju.
Kapitul je tekao glatko zahvaljujući napornom radu Predsjedništva Međunarodnoga vijeća
OFS-a (MVOFS-a) i koordinacijskog tima. Braća i sestre iz cijelog svijeta mogli su pratiti sve
aktivnosti na Kapitulu putem društvenih mreža, a mogli su sudjelovati i u nekim slavljima koja
su prenošena putem izravnog internetskog prijenosa.
Kapitul je zahvalio generalnoj ministri Encarnación del Pozo i članovima Predsjedništva
Međunarodnoga vijeća za njihov velikodušni i neumorni trud za braću i sestre širom svijeta.
Međunarodno je predsjedništvo, svojim svjedočanstvom i suradnjom, pružilo dokaz življenja
bratstva.
Generalna ministra je u svojem izvješću istaknula uspjehe i izazove. Mnogo je postignuto
pod vodstvom Predsjedništva MVOFS-a. Nekoliko inicijativa kao što su projekt Afrika, projekt
Kina te razvojni projekti na Haitiju nam svjedoče o solidarnosti s našom međunarodnom obitelji.
Organizacija kontinentalnih kongresa OFS-a i Frame ojačala je veze među susjednim
nacionalnim bratstvima te među članovima Frame.
Generalna ministra je također ohrabrila svu braću i sestre da zadrže bezuvjetnu ljubav prema
Crkvi i Svetom Ocu te da svjedoče svoju vjeru životom u bratstvu. Pozvala je i sve članove
Kapitula da žive jednostavno i umjereno kako bi duhovna i materijalna dobra bolje mogli
podijeliti s braćom, osobito s onim posljednjima. (GK OFS-a čl. 15,3) Ohrabrila je novo
Predsjedništvo MVOFS-a da vodi i animira Međunarodno bratstvo s ljubavlju i predanošću
imajući u vidu bit Reda te dajući tako razloge za svoje postojanje kako danas tako i za ubuduće.
Potaknula je i međunarodne vijećnike da svoju ulogu, zadaću i odgovornost shvate ozbiljno te da
tako djeluju na nacionalnoj i na međunarodnoj razini.
Konferenciju generalnih duhovnih asistenata (CAS) trenutno čine fra Martín Bitzer
OFMConv, tajnik Konferencije, fra Amando Trujillo Cano, TOR, fra Francis Bongajum Dor,
OFMCap, i fra José Antonio Cruz Duarte, OFM, predsjednik Konferencije koji je podnio
izvješće o radu njihove Konferencije koje su zajedno pripremili s posebnom pažnjom imajući u
vidu važnost svog bratskog služenja bratstvima OFS-a i Frame diljem svijeta koji su obilježeni
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različitim nadama i izazovima današnjice. Izvješće je zapravo sažetak svih aktivnosti koje su
četvorica generalnih duhovnih asistenata zajednički ostvarivali kao članovi Predsjedništva OFSa, ali i unutar svojih Redova.
U izvješću Konferencije generalnih duhovnih asistenata predstavljeni su neki prijedlozi i
projekti koji uključuju obvezu intenziviranja animacije braće franjevaca Prvoga reda i TOR-a u
njihovoj službi duhovnih asistenata OFS-a i Frame. Naglasili su i kako su od Konferencije
generalnih ministara Prvoga reda i TOR-a zatražili da se potakne osnivanje konferencija viših
redovničkih poglavara u onim zemljama u kojima one još ne postoje. Te konferencije će
omogućiti bolju koordinaciju svih duhovnih asistenata OFS-a i Frame te omogućiti stvaranje
novih konferencija nacionalnih i područnih duhovnih asistenata OFS-a i Frame gdje ih još nema.
Predsjedništvo MVOFS-a povjerilo je Benedettu Linu i Tiboru Kauseru zadaću da uvedu
članove Kapitula u središnju temu Generalnog kapitula: Kako voditi red kao što je OFS.
Predstavljanje teme zamišljeno je kao poticaj za promišljanje o živom iskustvu braće, sestara i
duhovnih asistenata kroz povijest Reda. Uslijedila je rasprava o različitim gledištima i pristupima
pojedinim dijelovima prezentacije. Dijeleći bogato iskustvo i zajednički razlučujući članovi
Kapitula su zaključili kako su svi svjetovni franjevci pozvani na svetost te da temelj za to pružaju
Pravilo OFS-a i Generalne konstitucije. Svjetovni franjevci taj svoj poziv žive svakodnevno kao
kršćani u svijetu.
Generalni kapitul je izglasao nova područja odgovornosti za sedam vijećnika Predsjedništva
MVOFS-a. Do promjene je došle zbog prijašnje neravnomjerne raspodjele nacionalnih bratstava
te kako bi se omogućila jednolika raspodjela broja nacionalnih bratstava. Pazilo se da su u istom
području susjedna nacionalna bratstva, a poštivale su se jezične skupine koliko god je to bilo
moguće.
Fra Marko Tasca, generalni ministar OFMConv, posjetio je članove Kapitula te im uputio
riječi pozdrava i podrške. Fra Michael Perry, generalni ministar OFM, uputio je pismo pozdrava
svim sudionicima Generalnog kapitula, a pristigli su i mnogi drugi pozdravi od članova
Franjevačke obitelji, bilo u osobno, bilo u pisanom obliku.
Izbornim kapitulom predsjedao je fra Nicholas Polichnowski, generalni ministar TOR-a, u
ime Konferencije generalnih ministara Prvoga reda i TOR-a. On je i predslavio euharistijsko
slavlje u Gornjoj bazilici sv. Franje gdje su novoizabrani članovi Predsjedništva MVOFS-a
potvrđeni. Izabrani članovi Predsjedništva MVOFS-a su:
Tibor Kauser iz Mađarske, generalni ministar;
María Consuelo Nuñez iz Venezuele, zamjenica generalnog ministra;
Ana Fruk iz Hrvatske, vijećnica u Predsjedništvu za Europu 1 (njemačko-englesko
govorno područje);
Attilio Galimberti iz Italije, vijećnik u Predsjedništvu za Europu 2 (englesko-talijansko
govorno područje);
Ana María Raffo iz Perua, vijećnica u Predsjedništvu za Latinsku Ameriku i Španjolsku
(španjolsko govorno područje);
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Silvia Diana iz Argentine, vijećnica u Predsjedništvu za Latinsku Ameriku-Cono Sur,
(španjolsko-portugalsko govorno područje);
Jenny Harrington iz Južne Afrike, vijećnica u Predsjedništvu za Sjevernu Ameriku i
Afriku (englesko govorno područje);
Augustine Yoon Young Hak iz Koreje, vijećnik u Predsjedništvu za Aziju i Oceaniju
(englesko govorno područje);
Michel Janian iz Libanona, vijećnik u Predsjedništvu za zemlje francuskog govornog
područja Afrike;
Andrea Odak iz Bosne i Hercegovine, vijećnica u Predsjedništvu za Franjevačku
mladež.
Članovi kapitula su bili ispunjeni ljubavlju i podrškom koju su iskazivali jedni drugima, kao
i prema bratu i sestri Trećeg reda Društva sv. Franje Anglikanske crkve. U isto vrijeme svi su
suosjećali u boli i patnji mnogih ljudi diljem svijeta, osobito kršćana koji su i dalje progonjeni,
uključujući i braću i sestre OFS-a.

PRIORITETI
UPRAVLJANJE REDOM – SVEOBUHVATNA TEMA
Nakon predstavljanja glavne teme i rasprave koja je uslijedila u radnim skupinama te na
plenumima, članovi Generalnog kapitula odobrili su predloženi projekt za promišljanje i
predlaganje alternativnih načina vođenja i animiranja OFS-a na međunarodnoj razini. To
uključuje sudjelovanje svih nacionalnih bratstava za naredne tri godine prema odluci Kapitula.
Ova tema sada postaje predmetom razmišljanja i proučavanja svih bratstava OFS-a i Frame te je
tema koja obuhvaća sve naše prioritete.
Ovo promišljanje i proučavanje će se temeljiti na dokumentima koji su predstavili glavnu
temu Kapitula te na zaključnim razmišljanjima radnih skupina koje su ovdje uključene. Rezultate
promišljanja i proučavanja svih zavjetovanih članova OFS-a, kao i njihove prijedloge, treba
poslati Predsjedništvu MVOFS-a koje će potom imenovati ad hoc povjerenstvo koje će u
najznačajnije prijedloge koji su pristigli uključiti u dokument koji će postati Instrumentum
laboris za Generalni kapitul 2017. On će se zatim poslati svim nacionalnim bratstvima, prije
spomenutog Kapitula, te će ga braća i sestre pregledati i analizirati, što će zapravo biti priprema
za Generalni kapitul 2017.
Tijekom cijelog Generalnog kapitula 2014. u devet radnih skupina se razgovaralo o
različitim temama koje su bile na dnevnom redu, počevši od glavne teme, izvješća generalne
ministre, preko tema okruglog stola do novih područja odgovornosti za vijećnike Predsjedništva.
Promišljanja radnih skupina analiziralo je Povjerenstvo za zaključke te je sastavilo sljedeće
prioritete:
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FORMACIJA

Formacija ima ključnu ulogu u svakodnevnom kršćanskom obraćenju te produbljivanju
našeg svjetovnog franjevačkog poziva. Nedostatak istinskog obraćenja jedan je od najozbiljnijih
problema s kojim smo suočeni u našem Redu. Jedna od zadaća je ponovno pronaći bogatstvo i
poziv našeg zvanja koje daje prostor za sva zvanja, uključujući i poziv za bračni život ili za
zavjetovanje s jednim ili više privatnih zavjeta (usp. GK OFS-a čl. 36).
Da bi se to postiglo početna i trajna formacija treba biti dostupna svima, a nacionalna
bratstva bi trebala to staviti kao svoj najvažniji prioritet. Članovi kapitula su se složili kako je
trajna formacija koju je razvilo Predsjedništvo MVOFS-a vrlo važno sredstvo koje dopire do
braće i sestara na svim razinama Reda pa bi sva nacionalna vijeća trebala tražiti najbolji način
kako da te materijale učini dostupnim svim članovima svojih nacionalnih bratstava. Taj materijal
bi trebao osigurati ravnotežu između akademskog i duhovnog sadržaja.
Generalni kapitul preporuča:
1. Neka Predsjedništvo MVOFS-a nastavi s međunarodnim tečajevima za formaciju
povjerenika za formaciju.
2. Neka Predsjedništvo MVOFS-a završi Priručnik za početnu formaciju.
3. Neka vijeća na različitim razinama ponude on-line izvore za početnu i trajnu formaciju te
on-line tečajeve, uključujući i radionice za novoizabrane nacionalne ministre i
međunarodne vijećnike.
4. Neka nacionalna vijeća promiču trajnu formaciju duhovnih asistenata.
 OBITELJ
Obitelj je bila značajna tema na Generalnom kapitulu. Okrugli stol bio je posvećen ovoj temi
predstavljajući svjedočenja svjetovnih franjevaca iz cijelog svijeta u službi onih koji su na rubu
društva. Članovi Kapitula su bili vrlo zahvalni na tim svjedočanstvima. Tijekom izlaganja, život
zajedništva u Trojstvu predstavljen je kao model ljubavi i komunikacije u obiteljima.
Generalni kapitul snažno preporuča promociju i jačanje obiteljskog života svjetovnih
franjevaca kroz sljedeće prijedloge:
1. Neka se važnost seksualnosti i sakramenta braka uključi u sve programe formacije OFS-a
i Frame.
1. Neka bratstva OFS-a budu mjesta na kojima će se pružiti briga i podrška članovima koji
žive u posebno teškim ili izazovnim obiteljskim situacijama.
2. Neka se potiče bratstva OFS-a da organiziraju obiteljska okupljanja i općenito neka svi
sudjeluju u važnim momentima obiteljskoga života subraće (GK OFS-a čl. 24), te ta
iskustva dijele s Framom i svojim obiteljima.
3. Neka promiču molitvu i konstruktivan dijalog u obitelji. Kad god je to prikladno i
neophodno neka se podupire stvaranje grupa supružnika i grupa obitelji (GK OFS-a čl.
24,2).
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 PRISUTNOST U SVIJETU
Tijekom Kapitula radne skupine su se osvrnule na činjenicu da je vrijeme da u potpunosti
živimo svoje poslanje i očekivanja Crkve kao pojedinci i kao Red (Poruka svetog Ivana Pavla II.
na Generalnom kapitulu OFS-a 22. studenoga 2002. koju je spomenuo B. Lino u svojoj
prezentaciji). U duhu evangelizacije svjetovne franjevce se podsjetilo da bi trebali svjedočiti
riječima i djelima.
U tom duhu, članovi Kapitula su promišljali o Generalnim konstitucijama OFS-a koje kažu:
Dioništvo u službi posvećivanja što ga Crkva vrši liturgijom, molitvom, pokorničkim i
karitativnim djelima, braća će prakticirati nadasve u vlastitoj obitelji, zatim u bratstvu i napokon
svojom djelatnom nazočnošću u mjesnoj Crkvi i u društvu. (GK OFS-a čl. 17,4)
U izvješću generalni ministre saznali smo da je Povjerenstvo za prisutnost u svijetu koje je
ustanovilo Predsjedništvo MVOFS-a postalo povlašteno sredstvo za prenošenje informacija
među nacionalnim bratstvima, osobito kada su zemlje pogođene prirodnim katastrofama ili
velikim društvenim sukobima. Stoga se potiču nacionalna vijeća da oforme slično povjerenstvo
na nacionalnoj razini kako bi se mogla održavati stalna komunikacija i suradnja s Povjerenstvom
koje je oformilo Predsjedništvo MVOFS-a.
Kapitul je preporučio nastavak različitih razvojnih projekata koje je Predsjedništvo MVOFSa promicalo na Haitiju nakon razornog potresa 12. siječnja 2010. Posjet Predsjedništva MVOFSa Haitiju i suradnja s ostalim organizacijama na Haitiju pomogle su našoj pogođenoj braći i
sestrama.
Generalni kapitul preporuča:
1. Neka nacionalna vijeća promiču proučavanje apostolske pobudnice Radost evanđelja
(Evangelii Gaudium).
2. Neka se promiče aktivno sudjelovanje OFS-a u svim velikim crkvenim događanjima,
ne samo na biskupijskoj, već i na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
3. Neka se nastavi rad na uspostavi postupaka za proglašenje svetaca svjetovnih
franjevaca. Da bi se to postiglo, Predsjedništvo MVOFS-a će imenovati potrebne
članove za tu zadaću te im pružiti podršku i smjernice kako bi se ojačao njihov rad.
4. Neka se nastave posebni projekti. Projekti koje provodi Predsjedništvo MVOFS-a
pokazuju koliku pažnju treba obraćati na ona nacionalna bratstva u kojima je
ispovijedanje vjere izazov za kršćanske manjine.
Projekt Afrika. Kapitul čestita članovima Projekta Afrika čiju je drugu fazu
odobrilo Predsjedništvo MVOFS-a neposredno prije Generalnog kapitula. Ovaj
projekt zahtijeva naporan rad svojih članova te vodstvo i podršku
Predsjedništva MVOFS-a.
Projekt Kina. Kapitul je također čestitao Predsjedništvu MVOFS-a na radu i
predanosti ovom projektu te predlaže da ga se i dalje podržava.
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Projekt Sveta Zemlja. Kapitul preporuča da Predsjedništvo MVOFS-a nastavi
dijalog oko osnivanja mjesnog bratstva s internacionalnim članovima u Svetoj
Zemlji.
5. Neka svjetovni franjevci intenziviraju svoje sudjelovanje i predanost u učinkovitoj
skrbi za Božje stvaranje u našem svijetu, s obzirom na sve veće uništavanje ekoloških
sustava diljem svijeta uzrokovane ljudskim aktivnostima, a to se očituje u
ugrožavanju opstanka svih naroda – osobito siromašnih, njihove fizičke i socijalne
sigurnosti te zdravog razvoja današnjih i budućih generacija. (usp. GK OFS-a čl.
18,4)
 KOMUNIKACIJA
Radne grupe su se složile da je važno imati dobru komunikaciju na svim razinama. To
zahtijeva trud, ne samo u objavljivanju materijala vezanih uz formaciju, dokumenata i okružnih
pisama Predsjedništva MVOFS-a, već i u stvaranju dobro strukturirane komunikacijske mreže
koja će omogućiti da sve informacije dođu do braće i sestara u mjesnim bratstvima. Prevođenje
dokumenata uvijek je bio vrlo važan izazov za Predsjedništvo MVOFS-a. Trud oko dobre
komunikacije će ujedno ojačati i promicanje poziva.
Stoga Kapitul preporuča:
1. Neka Predsjedništvo MVOFS-a ustanovi tim koji će okupiti braću i sestre s
prevoditeljskim vještinama da pomognu u ovom važnom zadatku.
2. Neka Predsjedništvo MVOFS-a pripremi službeni obrazac koji će poslužiti kao
predložak za godišnje izvješće koje nacionalna vijeća trebaju dostavljati. To će
olakšati nacionalnim vijećima da sastave što bolje i potpunije izvješće koje se od njih
očekuje.
3. Neka Predsjedništvo MVOFS-a razmotri mogućnost objavljivanja međunarodnog
časopisa.
4. Neka mrežna stranica MVOFS-a bude dinamična. To se može postići:
utvrđivanjem parametara za upravljanje mrežnom stranicom i društvenim
medijima
češćim ažuriranjem mrežne stranice
uključivanjem molitvenih nakana na mrežnu stranicu
5. Neka svjetovni franjevci koriste društvene medije kako bi poboljšali komunikaciju na
svim razinama: internet, Skype, Facebook, itd., vodeći računa o velikoj odgovornosti
koju imaju kao članovi OFS-a te budu oprezni i odgovorni prilikom objavljivanja
sadržaja u ime Reda (usp. ZKP 823,1)
6. Neka se komunikacija među nacionalnim bratstvima jača:
boljom komunikacijom među međunarodnim vijećnicima
promicanjem aktivnosti između nacionalnih bratstava istog geografskog
područja kako bi se izgradile jače veze među njima
izradom imenika nacionalnih ministara, povjerenika za formaciju i
međunarodnih vijećnika
bratimljenjem dijeleći različite darove i talente naših bratstava
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 FRAMA
Međunarodni vijećnici Frame radili su predano tijekom cijelog Kapitula te su raspravljali o
svakoj temi te su dali svoje preporuke Generalnom kapitulu. Naglasili su kako braća i sestre
OFS-a trebaju pružati Frami svjedočanstvo življenja bratstva. U tom smislu, naglasak su stavili
na izazov poboljšanja odnosa između OFS-a i Frame, koji bi se trebao sastojati od:
osposobljavanja/oblikovanja članova OFS-a i duhovnih asistenata kako bi se
upoznali sa svojim odgovornostima i ulogom prema Frami na temelju brojnih
dokumenata koje je objavilo Predsjedništvo MVOFS-a po tom pitanju.
pružanja mogućnosti članovima Frame da preuzmu odgovorne uloge kada su
stručni u određenim područjima (kao što su primjerice uređivanje mrežnih
stranica, društvene mreže, humanitarni projekti, dizajniranje, tajništvo,
računovodstvo...)
 BRATSTVA U NASTAJANJU
U svom je izvješću generalna ministra istaknula kako se i dalje posebna pažnja treba
posvećivati nacionalnim bratstvima u nastajanju. To je ujedno bila i glavna tema razgovora
tijekom afričkih kongresa.
Kapitul preporuča:
1. Neka Predsjedništvo MVOFS-a i dalje podržava i vodi bratstva u nastajanju.
2. Neka Predsjedništvo MVOFS-a pomogne bratstvima u nastajanju pronaći drugo
nacionalno bratstvo OFS-a koje bi preuzelo dio brige za njih.
 FINANCIJE
Financijski izvještaj i proračun Predsjedništva MVOFS-a za sljedeće tri godine predstavilo
je Povjerenstvo za ekonomska pitanja što je izazvalo živu i zdravu raspravu među članovima
Kapitula. Mnoga pitanja su razjašnjena te je dano nekoliko prijedloga. Kao dio promišljanja o
ovom pitanju, članovi Kapitula su bili pozvani nadahnjivati se načelima i smjernicama koje su
navedene u Generalnim konstitucijama OFS-a: U obiteljskome duhu svaki brat neka u blagajnu
bratstva daje neki doprinos u mjeri vlastitih mogućnosti s ciljem da se namaknu novčana
sredstva potrebna za život bratstva i za njegova bogoštovna, apostolska i karitativna djela.
Braća će se isto tako pobrinuti za financiranje i za druge doprinose kako bi podržali djelatnosti i
pothvate bratstava na višoj razini. (GK OFS-a čl. 30,3)
Kao rezultat promišljanja o financijskim činjenicama Kapitul preporuča:
1. Neka se braća i sestre u OFS-u snažnije obvežu da će financijski podržavati Red.
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2. Neka bratstva razvijaju projekte koji će donositi prihode za održavanje vlastitih
nacionalnih bratstava kao i Međunarodnoga bratstva te siromašnih nacionalnih
bratstava, zbog činjenice da braća i sestre dobro reagiraju kada se treba odazvati na
određene projekte.
3. Neka Predsjedništvo MVOFS-a istakne ljude koji mogu pomoći nacionalnim
vijećima u razvoju projekata i pisanju zahtjeva za financiranje.
4. Neka se potiču dobrovoljne donacije pojedinih svjetovnih franjevaca, naglašavajući
pritom u mjesnim bratstvima osjećaj pripadnosti međunarodnome Redu kako bi
pomogli u poboljšanju financijske situacije.

Epilog
Na kraju XIV. generalnog kapitula i VI. izbornog kapitula OFS-a svi sudionici su bili
zahvalni Svevišnjem Bogu što im je dao mogućnost da zajedno slave dar života u
međunarodnom bratstvu koje se okupilo na molitvi, razmjeni iskustava, promišljanju i
razlučivanju Gospodinovih puteva za OFS, zajedno s Framom, za predstojeće razdoblje.
Blagoslovljeni hodočašćem na La Vernu, gdje je slavljena misa zatvaranja, članovi Kapitula su
doživjeli obnovljenu milost življenja evanđelja u bratstvu.
Ovo bratsko dijeljenje je se odvijalo u radostima i nadama, potrebama i tjeskobama (Drugi
vatikanski sabor, Gaudium et spes, 1965.) svih sudionika nacionalnih bratstava koje su
predstavljali. Naša braća i sestre unijeli su u Kapitul svoj osjećaj pripadnosti ljudskoj obitelji u
ovom trenutku naše povijesti, te osjećaj pripadnosti Franjevačkome svjetovnom redu i
Franjevačkoj mladeži. Također su slavili i promišljali o svom zajedništvu s Crkvom i njezinim
pastirima, pogotovo s papom Franjom koji je po milosti Duha Svetoga donio novu nadu i
nadahnuće mnogim ljudima, unutar Crkve i van nje. Njegov primjer i nauk donosi posebnu
motivaciju i izazov Franjevačkoj obitelji.
Neka ovi zaključci budu vjerni pratitelj svim bratstvima OFS-a i Franjevačke mladeži
tijekom njihovog molitvenog promišljanja, baklja koja osvjetljava njihove sastanke i skupštine,
kao i kompas koji će ih voditi u njihovom opredjeljenju da žive Evanđelje po svjetovnoj
franjevačkoj karizmi u svojoj obitelji, u društvu i u Crkvi.
Neka naš velik i divan Gospodin, svemogući Bog, milosrdni Spasitelj podari obilnu milost
svim svjetovnim franjevcima i Franjevačkoj mladeži tako da mogu vršiti sveti i istinski Božji
zakon s jednostavnošću, istinskom radošću i savršenom ljubavlju. Neka se Djevica Majka, Sveta
Marija Anđeoska, zauzima za nas zajedno sa sv. Franjom, sv. Klarom, sv. Ljudevitom, Kraljem
Francuske i sv. Elizabetom Ugarskom.
Asiz, Italija, 9. studenoga 2014.
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