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Kerja sama antar-jajaran

Adven di Rumah kepausan

K

apitel general ke-84 menyetujui Pedoman kerja sama persaudaraan antar-jajaran,
berangkat dari teks Vademecum bagi solidaritas tenaga. Bersama itu diputuskan
mengubah istilah “Solidaritas tenaga” menjadi “Kerja sama persaudaraan antarjajaran”. Pedoman itu dapat membantu saudara yang sudah bekerja di bidang ini,
tetapi juga memberi semangat bagi saudara yang ingin berangkat ke daerah misi:
“Fransiskus, tergerak oleh situasi sosial baru di zamannya, didorong oleh Roh
kudus untuk membuat dunia menjadi biaranya. Demikian pula kita dipanggil untuk
membawa gaya hidup dan kesaksian injili kita ke tengah dunia zaman ini, melampaui
batas-batas jajaran dan negara. Hal ini secara konkret berarti mengatasi semua
bentuk kedaerahan dengan membuka diri satu sama lain dan menaruh minat bukan
hanya akan persoalan komunitas setempat atau jajaran masing-masing, tetapi juga
akan persoalan seluruh Ordo, Gereja dan Dunia. [...] Berdasarkan pengalaman Ordo
sampai sekarang, kesan umum akan Kerja sama persaudaraan internasional bersifat
positif. Disadari betapa semua saudara yang terlibat padanya sungguh besar hati dan
berani; pertama-tama mereka yang diutus dan bersedia hidup di suatu kebudayaan
asing, tetapi juga mereka yang menyambut dan mengizinkan dirinya diubah oleh
pengalaman ini. Kita sungguh-sungguh berupa saudara dan dina bila sanggup saling
menerima dengan senang dan rendah hati, hidup saling tergantung satu sama lain dan
bekerja bersama demi kebaikan umat Allah. Kerja sama persaudaraan internasional
termasuk tugas kenabian Ordo. Melalui kerja sama tersebut, nyala api karisma kita
dapat dipertahankan hidup di aneka pojok dunia.” Demikianlah terbaca dalam naskah
tersebut, yang tersedia pada halaman internet Ordo www.ofmcap.org di bagian Kuria
general -- Kantor dan Pelayanan.

Yang berangkat
dari Kuria …
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OMA – Bulan Desember beberapa
saudara berangkat: sdr. Rocco
Timpano, dari Provinsi Calabria, sdr.
Piotr Komorniczak dan sdr. Marek
K. Miszczyński, dari Provinsi Krakow,
pulang ke provinsi masing-masing setelah
mengakhiri pelayanan di Kuria general.
Kepada mereka diucapkan banyak terima
kasih dan ucapan selamat bagi karya baru
yang diemban.

… dan
dari
Lembaga Sejarah

J

uga di Lembaga Sejarah ada
yang berangkat. Sdr. Costanzo
Cargnoni, dari Provinsi Lombardia,
sesudah 36 tahun kerja keras dan
bermutu sebagai penyelidik di
Lembaga Sejarah, meninggalkan
Roma untuk pulang ke Provinsi.
Minister general dalam mengucapkan
terima kasih kepada sdr. Costanzo
menulis: “selama 36 tahun saudara

Pekan Internasional Ketiga
tentang Sakramen Tobat

Rapat Komisi Solidaritas
Dewan baru USG

03

Membantu orang miskin
dan terpinggir
Tanggung jawab religius
bagi penginjilan

04

Telefon Pembunuh Kongo
Rapat Presidium CIOFS

bekerja tekun dan tenang,
sejak tahun 1967 sampai hari
ini. Selama masa ini saudara
mengembangkan penyelidikan
bernilai dan mendalam akan
spiritualitas fransiskan dan
khususnya kapusin, dari awal
sampai kepada masa kini,
dengan menerbitkan deretan
panjang buku dan karangan
di pelbagai majalah ilmiah dan
kerja sama pada kamus dan
ensiklopedi ... Terkenal terbitan
saudara dalam beberapa jilid
berjudul “Sumber-sumber
Kapusin”, terbitan berbobot
dalam lima jilid berisi naskah,
kebanyakan belum pernah
diterbitkan sebelumnya, tentang
abad pertama sejarah Ordo
Saudara Dina Kapusin. Terbitanterbitan saudara dibaca dengan
perhatian, minat dan manfaat
oleh saudara dan para ahli dan
sungguh membantu untuk
memperbaharui di hati banyak
orang cinta akan kehidupan dan
karisma fransiskan dan kapusin”.
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Pekan Internasional Ketiga tentang Sakramen Tobat

S

AN GIOVANNI ROTONDO - Dari tanggal 11 sampai 15 Maret 2013 di S.
Giovanni Rotondo diselenggarakan Pekan Internasional ketiga tentang Sakramen
Tobat, dengan tema: “Aku percaya akan pengampunan dosa”. Di tahun iman yang
tengah berjalan itu, masa pendalaman dan pendidikan bagi imam ini, dipusatkan pada
fasal Syahadat iman yang oleh Gereja dihubungkan pada misteri belas-kasih Allah
yang melahirkan kembali dan menyelamatkan. Pekannya diselenggarakan dalam kerja
sama persaudaraan antara Sekretariat general Pendidikan dan Tempat suci S. Pio dari
Pietrelcina. Tahun ini khususnya ikut serta tokoh-tokoh utama dari Penitenziaria
kepausan, dari Kongregasi untuk Klerus, serta seorang ibu teolog awam dan diadakan
meja bundar jurnalis dan awam untuk melihat bagaimana fasal Iman ini dihayati dalam
kebudayaan dewasa ini. Saudara yang membaca BICI ini sendiri diajak ikut dan juga
diminta memperkenalkan pekan ini dan mengajak orang lain supaya ikut. Program
pekan ini dapat dilihat pada halaman Internet Tempat suci www.santuariopadrepio.
it atau pada Sekretariat general Pendidikan, di mana terdapat program Pekan itu dan
juga ringkasan dari pekan-pekan sebelumnya, lihat www.ugfofmcap. blogspot.com

02

Adven di Rumah kepausan

Rapat
Komisi
Solidaritas

V

R

ATIKAN – Tahun rahmat Tuhan (Luk 4,19).
Inilah tema renungan yang dibawakan oleh sdr.
Raniero Cantalamessa di hadirat Benediktus XVI, selama
masa Adven, hari Jumat 7, 14 dan 21 Desember. Di
tahun 2012-2013, Gereja menghayati tiga rahmat yang
serentak berupa tiga tugas: Tahun iman, Yubileum 50
tahun Konsili Vatikan II, panggilan akan usaha misi baru,
sebagai lanjutan Sinode Uskup-uskup tentang Penginjilan
dan Penyampaian iman. Khotbah-khotbah Adven ini
mengikuti Surat apostolik Paus Benediktus XVI “Porta
Fidei” (Pintu Iman). Tentang masing-masing dari ketiga
pokok tersebut, sdr. Raniero berusaha menawarkan
suatu pendalaman rohani, agar berkat perminyakan Roh
kudus, masa ini benar-benar berupa “Tahun rahmat
Tuhan”, seperti yang diwartakan oleh Yesus di sinagoga
di Nazaret.

R

OMA – Uni Pembesar General (USG), selama
ketiga tahun mendatang, akan dipimpin oleh sdr.
José Rodriguez Carballo, Minister general Ordo Saudara
Dina, menggantikan Don Pascual Chávez, Rektor Besar
Salesian. Dengan pelantikan Ketua, Wakil ketua dan
anggota Dewan Eksekutif yang baru terpilih, pada
tanggal 23 November 2012, ditutup Rapat Paripurna Uni
Pembesar General. “Hidup religius itu sungguh hidup
dan karena itu tantangan di depan kita dapat dihadap
dengan rendah hati dan tabah. Kita perlu meneguhkan
diri kembali sebagai saksi dan pelaku Penginjilan baru,
di pelbagai bidang hidup dan menurut karisma kita

OMA - Sebagai ungkapan “ekonomi persaudaraan”
kita, selama hari-hari pertama bulan Oktober 2012, para
manajer proyek berapat bersama saudara-saudara Pelayanan
Solidaritas Ekonomis untuk membahas proyek-proyek
permohonan bantuan, yang tahun ini pun besar jumlahnya.
Kemudian, pada tanggal 16-18 Oktober, Komisi Solidaritas
Ekonomis Internasional mempelajari dan membahas
masing-masing proyek dan mengungkapkan rekomendasi
mereka. Akhirnya, pada rapat bulan November 2012,
Minister general dan Dewannya mengambil keputusan
definitif. Pada cara yang sudah teruji ini, diusahakan
memberi tanggapan positif dalam semangat persaudaraan
kepada semua permohonan yang datang dari segala penjuru
Ordo. Perhatian khusus diberikan kepada dukungan akan
pendidikan awal dan usaha misi. Berbagi sumber dana yang
ada, jelas termasuk cara hidup kita sebagai saudara dan juga
merupakan salah satu alat pewartaan Injil.

Dewan baru USG

masing-masing”, demikianlah ditegaskan oleh Ketua
baru di saat pelantikan. Sebagai Wakil ketua dipilih
Don Adolfo Nicolás Pachón, Pemimpin general Serikat
Yesus.

K E H A D I R A N
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HENNAI, India - Mesin jahit, pelajaran bahasa Inggris dan matematika, sekolah
gratis bagi anak-anak, kursus pendidikan wanita: itu beberapa kegiatan yang
diselenggarakan oleh saudara kapusin di Pusat Damai Udhayam di Chennai (Tamil Nadu).
Sdr. Nithya Sagayam, direktur pusat ini menerangkan: “Maksudnya ialah membantu yang
paling miskin dan terpinggir, dengan membawa iman kristen kita melalui kegiatan khas
ONG (Organisasi Non Pemerintah)”. Maka selama keempat bulan terakhir ini, saudara
berhenti mendermakan uang yang dikumpulkan, dan sebaliknya berusaha membantu
orang agar mandiri dan membangun masa depan lebih cerah bagi
diri mereka sendiri. Beberapa kegiatan dari Pusat Damai Udhayam
menyangkut pengungsi: di pemukiman pengungsi, saudara-saudara
membawa mesin jahit dan mengadakan pelajaran intensif bahasa
Inggris dan matematika. Kegiatan ini pada dasarnya diarahkan
kepada yang paling miskin, seperti sekolah gratis atau kursus
pendidikan kewarganegaraan dan sosial. Bagi wanita, saudara
kapusin mengurus pertemuan penyemangatan, agar mereka lebih
sadar akan kesanggupan dan kemungkinan mereka dan membantu
wanita dalam emansipasi agar mandiri di bidang ekonomi, sosial
dan kebudayaan. Akhirnya diberikan banyak perhatian kepada
tuna wisma -- untuk mereka disediakan tempat inap semalam - dan anak-anak para pengemis. Di hari-hari biasa, anak-anak itu
dibiarkan saja mengurus diri sendiri, maka di pusat sepanjang
pekan bagi mereka disediakan makanan dan penginapan.

K A P U S I N

Membantu
orang miskin dan
terpinggir

Tanggung jawab religius bagi penginjilan

A

CIREALE, Italia - Menyambung tema Sinode ke-13 para Uskup, bagi Rapat Paripurna Konferensi Pembesar Tinggi Italia
dipilih pokok: “Waktu baru Penginjilan baru: tanggung jawab para religius”. Rapat Paripurna ini diadakan dari tanggal 5
sampai 9 November 2012. Dalam kata pembukaan Sekretaris general, sdr. Fidenzio Volpi OFMCap, tema dikembangkan dalam
empat langkah, menggarisbawahi arti istilah “baru”, biar Injil tetap yang lama itu. Kebaruan yang dicari itu menyangkut cara bicara,
metode-metode, semangat segar yang sanggup menghasilkan res novae (hal baru)
dan penginjilan asli melibatkan segenap akal-budi manusia. Para Pembesar tinggi
memberi prioritas utama kepada tanggung jawab aneka ragam Lembaga Hidup
Bakti di lapangan pendidikan, kesehatan, usaha pastoral, karya kasih akan orang
yang miskin dan berkekurangan. Di bidang-bidang kegiatan itu setiap Lembaga
Hidup Bakti menjalankan karisma yang khas baginya, menjadi tanda kehadiran dan
pewartaan Injil dalam dunia dewasa ini, juga melalui bentuk baru laboratorium,
“uji-coba” karya dan kesaksian kristen. Dalam pendalaman selama Rapat Paripurna
dikembangkan pelbagai pokok yang digariskan dalam instumentum laboris
(naskah dasar kerja) bagi Penginjilan baru dan khususnya Pewartaan awal di daerah
misi, Proses inisiasi kristen, Masa katekumen pascapembaptisan dan Sakramen
krisma. Melihat rapuhnya dan kurangnya pegangan serta patokan kuat yang makin
meluas dan meraja lela dalam keluarga dan dalam sekolah, maka Katekese dan
pendidikan merupakan jawaban dan pokok utama kegiatan pastoral baru bagi
Lembaga-lembaga Hidup Bakti demi Gereja. Di Rapat Paripurna ini juga hadir
Minister general kita, sdr. Mauro Jöhri, yang memberi informasi tentang jalannya
kerja Sinode, khususnya tentang sumbangan Hidup religius akan penginjilan
baru. Menurut sdr. Mauro Jöhri, “Sinode menekankan kembali kebaikan struktur
gerejani, namun meminta agar dikuatkan dengan bentuk pastoral baru. Diharapkan
peranan yang lebih mantap bagi paroki dan sakramen-sakramen, dengan perhatian
khusus bagi rekonsiliasi. Tetapi, di atas segalanya, penginjilan baru harus didasari
pada kerendahan hati dan kesadaran bahwa Gereja setiap hari kehilangan orang
beriman. Daerah-daerah luas, cukup dilihat beberapa daerah di Prancis, dewasa ini
sudah jauh dari warta kristiani”. “Tantangan sebenarnya bagi komunitas gerejani
-- diteruskannya -- ialah memberi bentuk konkret kepada perkataan dan mengelak
bahaya bahwa, sesudah banyak dibicarakan, penginjilan baru tinggal huruf mati
dan cepat dilupakan”.
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OMA - Di bawah ini dikutip sebagian dari karangan sdr. Bruno
Kesangana, OFMCap, yang diterbitkan dalam majalah Nigrizia, terbitan
bulanan dari Kongregasi Comboni untuk benua Afrika dan orang Afrika di
seluruh dunia. Karangan sdr. Bruno dikutip oleh Kantor warta berita dan Blog
di Internet, dan memang bertujuan agar tersiar luas melalui media masa untuk
menarik perhatian orang banyak akan situasi di Kongo.
Apakah saudara mempunyai hp atau komputer laptop atau alat serupa? Keajaiban teknologi ini mahal harganya. Republik
demokratis Kongo membayar fakturnya, dengan konflik bersenjata tak kunjung habis menggulati bahan baku alat-alat
canggih itu. Salah satu bernama coltan. Negara Kongo menguasai 60 sampai 80 % dari cadangan dunia mineral ini. Istilah
“coltan” berasal dari kombinasi dua mineral: “col” “colombite” dan “tan” “tantalite”. Yang pertama laku keras karena tahan
tak berkarat. Dipandang sebagai mineral strategis, dipakai terutama dalam membuat kondensator bagi alat-alat elektronis,
hp, senjata kendali jarak jauh, TV plasma, permainan video, mp3, mp4, alat foto ... tetapi juga banyak dipakai dalam mineral
paduan kobalt dan nikel dalam bidang penerbangan dan khususnya dalam pembuatan reaktor, rudal dan satelit. Perang ini,
khususnya di kedua daerah Kivu, bukan hanya konflik “etnis”. Perang itu pertama-tama berupa pertarungan segala macam
untuk mencaplok mineral itu. Banyak keterangan PBB, Organisasi Non Pemerintah dan kesaksian uskup serta misionaris
yang bekerja di daerah itu menunjuk dan menegaskan kenyataan ini. Pelbagai gerakan gerilya yang berperang di kedua
provinsi Kongo itu bergulat merebut kontrol atas sumber mineral itu. Di balik gerakan-gerakan itu ada banyak Negara
Afrika, di antaranya Rwanda, Uganda dan Burundi. Beberapa perusahaan multinasional -- seperti Nokia, Alcatel, Apple,
Nikon, Ericsson -- terlibat karena secara tidak langsung membelanjai perang itu, dengan membayar pajak kepada kelompokkelompok pemberontak, supaya mereka bebas menguras sumber alam daerah itu tanpa peduli akan penduduknya.
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OMA - Dipimpin oleh Encarnación del Pozo, Minister General OFS, rapat kedua Presidium
Dewan Internasional OFS (CIOFS) tahun 2012, diadakan di Kolese Internasional Seraphicum, dari tanggal 20 sampai 27 Oktober. Selama rapat ini disusun program kerja tahun 2013.
Sewaktu rapat diadakan Visitasi Kanonik atas nama Konferensi Minister general Ordo pertama
dan Gereja. Visitasi dijalankan oleh Sdr. Michael Higgins, TOR. Persoalan yang dibahas dalam rapat ialah: Pendidikan, Komunikasi, MudiFra dan Hari Muda-mudi sedunia tahun 2103, Kehadiran
di dunia dan Persaudaraan Nasional dalam pembentukan.
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