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“Quo vadis?”
Eropa kapusin ke mana arah perahu?

A

khir-akhir ini
saya mendapat
kesempatan
mengunjungi
sejumlah biara kita
di Belgia, Swiss
dan Italia. Ada
yang
dibangun
pada abad keenam
belas, menjadi saksi
kehidupan dan perkembangan subur
Ordo sejak awal. Namun lain halnya
Eropa kapusin dewasa ini, khususnya
di bagian Eropa Barat laut. Umur ratarata anggota Provinsi sangat tinggi dan
jumlah calon amat merosot, membuat
masa depan kehadiran
kita di Eropa sungguh
dipertanyakan. Persoalan
ini
amat
dirasakan,
baik oleh Provinsi yang
bersangkutan, baik oleh
Minister general dan
Dewannya.
Penciutan ini dapat dilihat
sebagai pencobaan, tetapi
juga sebagai tantangan
sejati agar dipikirkan
kembali manakah makna
kehadiran kita di dunia
sekuler dan multietnik
Eropa.
Nostalgia
akan
masa
lampau
atau tempo doeloe yang sudah sirna
takkan menghasilkan apa-apa, namun
demikian, nilai-nilai dasar panggilan
fransiskan dan kapusin kita tetap aktual
dalam melayani Gereja dan dunia.
Persaudaraan, tekad mencari Allah
dalam doa, pelayanan kepada rakyat
kecil dan orang miskin, misi pewartaan

Injil kepada orang sezaman kita, tetap
berupa tanda jelas dan nyata, sekarang
seperti dahulu. Surat Minister general:
“Mengobarkan kembali nyala karisma
kita” terang-terangan menantang kita
untuk menimba semangat baru.
Bagi Eropa dan jajaran dalam situasi
serupa, soalnya tidak lagi bagaimana
menjamin kehadiran kita seperti
dahulu kala, tetapi merancangkan
“persaudaraan tanda” - atau dalam
bahasa
sendiri
“persaudaraan
pangkalan” dan sejenis - di mana karisma
dasar kita dihayati demi pelayanan
akan Gereja. Sudah jelas bukan halnya
merancang “persaudaraan acuan”
atau “persaudaraan
teladan”,
tetapi
tempat di mana
saudara-saudara
dengan sederhana
dan
penuh
kepercayaan bersedia
merintis jalan bagi
suatu
kehadiran
hidup seturut Injil,
karena yakin bahwa
panggilan kita indah
dan bernilai bagi
masyarakat kita.
Bulan Juni yang
lalu,
Ketua-ketua
Konferensi kapusin
E r o p a
bersama
Dewan
general membahas aneka ragam
persoalan kehadiran kita di Eropa.
Juga disusun program pertemuan
para Minister Provinsial dan kustos
dari Eropa di Fatima dari tanggal
1-5 Desember 2014. Pertemuan ini
akan dihadiri oleh delapan puluh
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saudara Benua Eropa dan Ketua-ketua
Konferensi kapusin lain. Waktu terutama
akan disediakan bagi kesaksian hidup
dan pertukaran pengalaman antara
para hadirin, lebih daripada makalahmakalah. Juga diharapkan bahwa di
akhir pertemuan dihasilkan beberapa
usul konkret untuk masa depan.
Semoga pertemuan para Minister Eropa di tempat ziarah dan kepercayaan meriah
ini - menunjukkan alasan harapan kita
dan membuka hati bagi usaha baru nan
subur demi masa depan.
Sdr. Pio Murat, OFMCap
Penasihat general

I S T I M E WA
D P O V I I I :

T E R S E D I A

Lomba Logo
DPO VIII

R

OMA, Italia - Tanggal 18 Mei
2014, pada pesta Santo Feliks
dari Kantalisia, dibuka lomba
cipta Logo bagi DPO VIII dengan
pokok “Rahmat bekerja”. Sdr.
Štefan Kožuh, Vikaris general dan
Ketua Komisi persiapan, dalam
surat yang diterbitkan di Internet
(www.ofmcap.net)
menerangkan
syarat-syaratnya:

P E R K A K A S

K E R J A !

H

ari Raya
semua
Orang kudus - 1
November 2013
- dengan surat
edaran: Rahmat
bekerja, Minister
general, Sdr. Mauro
Jöhri, memanggil
segenap Ordo
kapusin untuk merayakan Dewan
Pleno Ordo, DPO VIII. Dalam
surat yang sama diangkat Komisi
Persiapan bagi DPO mendatang
ini. Mulai saat itu Komisi membuka

panenan hanya akan dinikmati bila
tanah dipersiapkan dengan teliti dan
saksama. Karena itu mutlak perlu
ditempuh tahap mendengarkan
para saudara ini. Sebab inilah
yang dicari: mendengarkan para
saudara, membiarkan mereka
menanggapi perkataan Minister
dalam suratnya, ucapan Fransiskus
dalam wasiatnya tentang “rahmat
bekerja”, pengarahan Konstitusi
yang baru diperbaharui dan terutama
bagaimana saudara-saudara membaca
dan menafsirkan tanda-tanda zaman
dalam “semangat doa suci”.
Sdr. Francisco Lopes, OFMCap
Sekretaris Komisi Persiapan DPO VIII

DPO VIII:
tersedia perkakas kerja!
• Logo harus berupa ciptaan
baru. Tidak dapat diterima
gambar yang pernah terbit di
Internet.

02 •

Gambarnya harus berwarna,
namun tetap bagus bila dicetak
hitam-putih.

• Sebaiknya dipakai pilihan
warna terbatas, sehingga cocok
dicetak pada latar belakang
yang terang maupun yang
gelap.
• Logo mutlak perlu dimengerti
jelas baik pada ukuran asli,
baik pada ukuran mini.
• Padanya wajib ada tulisan:
“CPO VIII”
• Ungkapan seni akan “rahmat
bekerja”
harus
mendapat
ilham
dari
pembahasan
pokok ini dalam Wasiat Santo
Fransiskus, Konstitusi dan
Surat edaran Minister general:
“Rahmat bekerja”.
Gambar logo berwarna, dalam
bentuk elektronis resolusi tinggi
atau aslinya, harus sampai di
Kuria general sebelum tanggal 15
November 2014. Gambar-gambar
tersebut itu akan diteruskan
kepada Dewan general yang
akan memilih salah satu sebagai
Logo resmi DPO mendatang.
Alamatnya: Segreteria VIII CPO Curia Generale - Via Piemonte, 70
- 00187 ROMA, Italia; atau melalui
e-mail:
cpo8@ofmcap.org

bengkel kerja bagi tugas tersebut.
Pada rapat kerja pertama di Kuria
general diterima dan dibahas usulusul dan saran-saran pertama dari
Dewan general dan Minister general
sendiri. Sekarang tiba saatnya
membagikan hasil kerja dengan
saudara yang berkepentingan, yakni
semua saudara seordo.
Dapat dikatakan bahwa pada saat
ini tersedia semua perkakas yang
perlu untuk memulai pekerjaan ini
dalam kerja sama dengan seluruh
Ordo. Bertepatan dengan pesta
Santo Feliks dari Kantalisia, tanggal
18 Mei 2014, dibuka lomba cipta
Logo DPO VIII. Syarat-syaratnya
tercatat di halaman Internet Ordo. Di
hari-hari menjelang kedatangan Roh
kudus di Pantekosta, tersedia pula
peta dan bentuk Instrumentum
laboris, alat kerja, berupa kuesioner
berisi pertanyaan bagi semua
saudara. Dapat dipakai juga
dalam bentuk interaktif on-line di
bawah tanggung jawab Pembesar
tinggi setiap jajaran. Maksudnya
agar tentang pokok penting ini
bagi kita semua jelas hal mana
ingin dibagikan bersama saudara
supaya akhirnya diperdalam
dan dipadukan oleh para utusan
pada DPO VIII di Asisi tahun
depan.
Jerih payah dan kegembiraan

Semua pelayanan Kuria general siap
membantu setiap saudara di mana
pun ia berada, biar tidak selalu dapat
bertemu muka secara ﬁsik. Maka
sekarang tiba giliran saudara untuk
melibatkan diri dalam pelayanan
persaudaraan semesta ini, dengan
menyatakan diri, ikut serta dan aktif
mengambil inisiatif dalam diskusi,
pendalaman dan saran demi Dewan
Pleno Ordo mendatang. Sumbangan
mana pun serupa batu berharga
untuk menyusun mosaik kita
bersama. Bolanya di pihak lapangan
saudara! Perkakas kerja tersedia.
Saudara diharapkan memakainya.
Kami menantikan jawaban setiap
saudara. Mari mengucap syukur
kepada Tuhan yang mengizinkan
kita menyingsingkan lengan baju
dan bekerja bersama sebagai saudara
dalam kebun anggur-Nya yang
disebut Ordo kapusin.

K U R I A
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•
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Kunjungan Prokurator
General ke Brasil

B

ELO HORIZONTE, Brasil Tanggal 2 Mei 2014, Prokurator
general, sdr Antonio Belpiede, atas
undangan Konferensi kapusin Brasil
(CCB), menyelenggarakan pembinaan
sehari bagi sekretaris ketiga belas
kuria, yakni dua belas dari jajaran
Brasil, ditambah kustodi Paraguay.

Sdr. Antonio membahas pokok:
Hubungan dan urusan Hukum dalam
Ordo Saudara Dina Kapusin.
Kemudian, selaku delegat khusus bagi

Kelompok-kelompok doa Padre Pio
di luar Eropa, sdr. Antonio tanggal
27 April bertemu dengan Kelompokkelompok doa Brasil di San Paolo dan
tanggal 29-30 April bagi Kelompokkelompok Paraguay di Asuncion.

Pembinaan Minister dan Ekonom

K

INSHASA, Kongo - Sdr. JeanBertin Nadonye, Penasihat
general bagi Afrika, ikut serta
pada pertemuan pembinaan para
minister dan ekonom di dua tempat.
Tanggal 5-9 Mei di Kinshasa,
Republik Demokratis Kongo, untuk
pertemuan tahunan Konferensi
Kapusin Afrika Barat (CONCAO)
dan tanggal 12-16 Mei di
Kampala, Uganda, bagi pertemuan
Konferensi Kapusin Afrika Timur
(EACC). Pada kedua pertemuan
hadir hampir semua delegat, kustos
dan minister provinsial bersama
dengan ekonomnya masing-masing.
Pertemuan-pertemuan itu berupa
kesempatan
istimewa
bagi
pertukaran persaudaraan. Para
minister dan ekonom, dibantu
oleh sdr. Jo Coz dan sdr. Alejandro
Núeñ z
Ennabe,
Sekretaris
solidaritas, sepanjang pekan itu
mengikuti seminar pembinaan

ekonomi persaudaraan dan tatacara strategis untuk memperbaiki
organisasi jajaran, dengan latihan
praktis demi pengelolaan sumbersumber administrasi harta milik
kita yang transparan dan eﬁsien.
Kedua Konferensi Kapusin bagi
tahun 2015 sudah menentukan
pekan-pekan pembinaan baru
bagi para ekonom: di Tanzania
(Inggris), di Pantai Gading
(Prancis) dan di Angola (Portugis).
Seminar yang lalu juga memberi
kesempatan kepada sdr. Benedict
Ayodi, Sekretaris KPKC (Keadilan,
Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan)
untuk menyampaikan beberapa
persoalan penting bagi hidup kita
di bidang ini kepada para peserta.
Saudara-saudara berterima kasih
atas dukungan Kuria general dan
khususnya kepada saudara di Kongo
dan di Uganda atas penerimaan
persaudaraan dan organisasi mantap
pertemuan.

Kolese Internasional:
Saudara mahasiswa baru tahun 2014
ROMA, Italia - Di hari-hari akhir bulan
April dan awal bulan Mei sejumlah saudara
“baru” sampai ke Kolese Internasional
Santo Laurentius dari Brindisi. Mereka
di awal tahun kuliah 2014-15 akan mulai
menempuh pendidikan di Universitasuniversitas kepausan di Roma, tetapi lebih
dahulu harus mengikuti kursus bahasa Italia.
Saudara-saudara ini datang dari aneka ragam
sudut dunia: delapan dari Afrika, empat dari
Amerika Latin, enam belas dari Asia, satu
dari Papua Nugini (Oseania) dan satu dari
Polandia (Eropa). Mahasiswa-mahasiswa
lain, yang sudah pandai berbahasa Italia,
akan menyusul di bulan September
mendatang.
Rapat Pelayanan Komunikasi OFMCap
ROMA, Italia - Tanggal 8 Mei yang lalu, di
ruang rapat Dewan general, diadakan rapat
Pelayanan komunikasi Kuria general. Rapat
dipimpin oleh sdr. Marek Przeczewski, ketua
Pelayanan tersebut. Selain sdr. Marek, ikut
serta Sdr. Umberto Losacco (penanggung
jawab Analecta), sdr. Charles Sammons
(bagi halaman Internet) dan sdr. Francisco
Lopes (penanggung jawab BICI). Kehadiran
mereka penting demi tanggapan, penilaian
dan usul mengenai kegiatan Kuria di bidang
komunikasi. Pertemuan-pertemuan lain
akan menyusul, khususnya demi menghadapi
perubahan-perubahan halaman Internet
Ordo yang akan terjadi dalam waktu singkat.

Antonianum: Kursus tahunan KPKC
ROMA, Italia - Di Roma, dari 29 April
sampai 9 Mei, pada Universitas kepausan
Antonianum, diadakan kursus tahunan
(yang kedelapan) tentang Keadilan,
Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan. Kursus
ini diselenggarakan oleh Universitas, Jurusan
KPKC, dan Pelayanan general KPKC OFM.
Temanya: “Orang terpinggir dan Hak-hak Asasi
Manusia: menuju Gereja bagi orang miskin”.
Sesi-sesi pagi diikuti oleh dua puluh satu
orang: lima belas sekretaris KPKC OFM:
dari Kanada, Meksiko, Italia, Kenya,
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“Cathedral of the Plains”
menjadi Basilika minor
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ICTORIA, Kansas,
USA - Tanggal 8
V
Maret yang lalu, oleh Yang mulia

Filipina, Mesir, Pakistan, Afrika Selatan,
Polandia, Brasil, Vietnam, Guatemala dan
Zimbabwe; seorang mahasiswa OFM;
penanggung jawab general KPKC kapusin,
sdr. Benedict Ayodi; dua Fransiskan sekuler;
dan dua Suster Dominikan. Seorang saudara
dari Ukraina yang telah terdaftar bagi
kursus, terhalang datang karena kesulitan
politik di negaranya. Sesi-sesi sore dihadiri
oleh kira-kira dua puluh lima orang; orang
lain mengikuti satu-satu sesi. Jumlah
total peserta, termasuk beberapa studen
Antonianum sendiri, mencapai empat puluh
orang.
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Rapat paripurna USG
ROMA, Italia - Uni Superior General (USG),
tanggal 28-30 Mei 2014 di Salesianum di
Roma, mengadakan Rapat paripurna ke-83
dengan pokok: “Bangunkanlah dunia! Para
religius dalam misi Gereja dewasa ini”.
Tujuan rapat ini:
1. Memberi kesempatan kepada para
Pembesar Tinggi untuk memikirkan dan
bertukar pengalaman tentang pertemuan
dengan Paus Fransiskus, serta menarik
kesimpulan konkret bagi unsur-unsur
pelayanan mereka dan visitasi resmi mereka.
2. Memulai pendalaman tentang keluarga
menanggapi petunjuk Bapa suci (lh. Sinode).
3. Memberi kesempatan untuk pendalaman
dan usul bagi Tahun Hidup Bakti 2015.
Seorang imam Vietnam termasuk daftar
100 pahlawan informasi
Seorang imam Redemptoris Vietnam, p.
Anton Ngoc Than, bertugas di kantor berita
katolik: Berita Redemptoris Vietnam, termasuk
daftar 100 pahlawan informasi. Daftar itu
disusun oleh organisasi Reporter tanpa batas
bagi Hari sedunia kebebasan media cetak,
tanggal 3 Mei 2014. Pencatatan nama
dalam daftar ini berupa pengakuan bagi
keberaniannya dalam memajukan kebebasan
“mencari, menerima dan menyampaikan
keterangan-keterangan dan pendapat dengan
cara apa pun dan dengan tidak memandang
batas-batas”, seperti tercatat pada artikel
19 dari Deklarasi universal hak-hak asasi
manusia.

Edward J. Weisenburger di
Salina disampaikan kabar bahwa:
Gereja Santo Fidelis di Victoria,
Kansas, ditingkatkan menjadi
Basilika minor. Perayaan terjadi
pada tanggal 7 Juni 2014. Gereja
ini disebut “Cathedral of the
Plains” (Katedral di Dataran)
dan sejak diberkati diurus oleh
kapusin dan di saat pemberkatan
merupakan gereja terbesar di
bagian Barat Amerika Serikat.
Ordo kita hadir di Kansas sejak
tahun 1878, ketika dua saudara
kapusin, yakni Matthew Hau

dan Anastasius Mü l ler, sampai
di tempat atas undangan
Uskup Louis Mary Fink, OSB,
dari keuskupan Leavenworth
(sekarang Keuskupan Agung
kota Kansas di Kansas).
Permohonan agar Takhta suci
meningkatkan gereja S. Fidelis
menjadi Basilika Minor berawal
dari salah satu percakapan sore
hari, ketika sdr. Jeff Ernst,
OFMCap berkata: “Gereja
ini harus menjadi Basilika”.
Diteruskannya:
“Perayaan
Ekaristi menentukan mutu
gereja, dan perayaan itu juga
mendorong
pembangunan
gereja ini”.

Selamat berpulang kepada
sdr. Giacomo Bini, OFM
PALESTRINA, ROMA, Italia Hari Sabtu 10 Mei 2014, di gereja
Biara Santo Fransiskus, dirayakan
misa selamat berpulang bagi sdr.
Giacomo Bini, mantan Minister
general OFM. Hadir juga sdr. Mauro
Jöhri, Minister general Saudarasaudara Dina Kapusin. Sebab
ia terhalang hadir pada upacara
penguburan hari Senin 12 Mei, ia
memimpin Misa jam 18.00 bersama
sejumlah besar orang beriman dan

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap
collaboratori Tutti i segretari della Curia generale impaginazione e graﬁca Marek Przeczewski OFMCap
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco portoghese

banyak konselebran. Dengan itu ia
menunjukkan keakraban diri dan
segenap Ordo kapusin dengan
persaudaraan di Palestrina dan
segenap Ordo Saudara-saudara Dina
dalam mengingat manusia pencinta
Allah ini, seorang yang menjiwai
gerakan fransiskan dan mengajarkan
keberanian dalam mempertaruhkan
diri demi Allah: sdr. Giacomo Bini
OFM, yang dipanggil ke surga hari
Jumat 9 Mei 2014.

Curia Generale OFMCap
Tel. +39.06660521

C.P. 18382

00163 ROMA Italia

Fax 0039.064828267

bici@ofmcap.org

