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6 kwietnia 2009 miasto Aquila zo-
stało dotknięte przez straszliwe 

trzęsienie ziemi, które pociągnęło za 
sobą niewiarygodne straty w ludziach 
i strukturach.
Tragedia nie oszczędziła też klasztoru 
kapucynów, który poniósł znaczące 
szkody. Tym nie mniej, pomimo trud-
ności, bracia nie opuścili miasta pozo-
stając pozostając z ludźmi, w namio-

tach, w wagonach kolejowych, a na 
koniec w małym prefabrykowanym 
budynku.
23 maja 2016, w dzień otwarcia ka-
pituły prowincjalnej kapucynów 
Abruzzo, odbyło się poświęcenie 
odrestaurowanego klasztoru.
Uroczystość rozpoczęła się od cele-
bracji eucharystycznej pod przewo-
dnictwem J.E. Giuseppe Petrocchi, 
arcybiskupa diecezji Aquila, w obec-
ności także odpowiedzialnych za pra-
ce remontowe z właścicielem firmy, 
która przeprowadziła remont.
Na zakończenie Eucharystii bracia 
udali się w procesji do furty klaszto-
ru, gdzie minister generalny braci 
kapucynów, br. Mauro Jöhri, przewo-
dniczył obrzędowi błogosławieństwa 
domu zakonnego.

Zobacz bardziej szczegółową fotorelację

800 lat temu Franciszek z Asyżu po-
prosił papieża Honoriusza III o to, 
co dzisiaj jest znane i obchodzone na 
całym świecie jako „Odpust Porcjun-
kuli”. W roku bieżącym mija zatem 
– dokładnie w połowie Nadzwyczaj-
nego Roku Jubileuszowego – 800 lat 
(1216-2016) od jego ustanowienia. Ni-
niejszym chcemy przypomnieć wszy-

stkim o tej ważnej rocznicy, która 
będzie miała miejsce 2 sierpnia br.
Filmowa prezentacja zrealizowana w 
kilku językach jest zaproszeniem do 
celebracji tego wydarzenia w swoich 
wspólnotach.
Filmowa prezentacja zrealizowana w kilku 
językach jest zaproszeniem do celebracji 
tego wydarzenia w swoich wspólnotach.

Jubileusz 800-lecia
 Odpustu Asyskiego

Aquila – poświęcenie odbudowanego klasztoru
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http://www.ofmcap.org/pl/notizie/altre-notizie/item/766-aquila-poswiecenie-odbudowanego-klasztoru
https://youtu.be/Faq_6kcFF1c
https://youtu.be/Faq_6kcFF1c
https://youtu.be/Faq_6kcFF1c
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Spotkanie ASMEN w Rzymie

CECOC w Dubrovniku
W dniach od 30 maja do 3 czerw-

ca 2016 r. w klasztorze Braci 
Mniejszych Kapucynów w Dubrov-
niku (Chorwacja) miało miejsce spo-
tkanie Konferencji Kapucynów Euro-
py Środkowo-Wschodniej (CECOC). 
Opatrznościowo w tym szczególnym 
czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu 
Roku Miłosierdzia bracia spotkali się 
w pobliżu miejsca narodzin św. Le-
opold Mandić (1866-1942) – znanego 
kapucyńskiego spowiednika, który 
przez papieża Franciszka został ogło-
szony współpatronem tegoż Roku.
Podczas spotkania przełożeni różnych 
jednostek Zakonu leżących w tej czę-
ści Europy mieli okazję podzielić się 
doświadczeniami życia braterskiego 
oraz dziełami realizowanymi w podle-
głych im wspólnotach. Rozmawiali o 
radościach ale również o trudnościach, 
o cierpieniach i nadziejach. W spotka-
niu wzięli udział wszyscy przełożeni 
wyżsi następujących okręgów Zakonu: 
Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Polski, 
Rumuni, Czech, Słowenii, Słowacji, 
Szwecji, Ukrainy i Węgier. Jak za-
wsze, w obradach uczestniczył także 

Spotkanie Konferencji ASMEN 
(Assemblée des Supérieurs Majeu-

rs Méditerranée Nord-Est) rozpoczęło 
się we wtorek, 17 maja 2016, w sie-
dzibie Kurii Generalnej Braci Mniej-
szych Kapucynów w Rzymie. Każdy z 
uczestników przedstawił sytuację wła-
snego kraju: problemy, oczekiwania, 
perspektywy na przyszłość. Następ-
nie, po krótkiej prezentacji Listu Mini-
stra Generalnego: „Tożsamość i przy-
należność”, podzielono się refleksją 
przeprowadzoną w każdym z okręgów 
w oparciu o formularz przygotowany 
przez specjalną komisję. W środę, 18 
maja, uczestnicy wzięli udział w uro-
czystej celebracji na cześć św. Feliksa 
z Cantalice w naszym klasztorze przy 
Via Veneto w Rzymie. Było też miej-
sce na komunikaty przekazane przez 
br. Pawła Teperskiego dotyczące Biu-

Wikariusz Generalny Zakonu br. Šte-
fan Kožuh. Ze specjalnym wystąpie-
niem został zaproszony na to spotka-
nie również Ekonom Generalny – br. 
Alejandro Núnez.
Konferencja podejmowała różne za-
gadnienia. Bracia rozmawiali m.in. o 
ważnym dla przyszłości Zakonu „Pro-
jekcie Europa”, o wydaniu nowych 
Konstytucji, czy też o zbliżającym się 
spotkaniu postnowicjuszy w Pradze. 
Ponadto przedstawiono owoce obrad 
ostatniej VIII Rady Plenarnej Zakonu 
poświęconej łasce pracy i zastanawia-
no się nad tym, w jaki sposób przeło-
żyć te owoce na konkretne życie braci 
kapucynów. Nie zabrakło też rozmo-
wy na temat zbliżającego się 800-lecia 
odpustu w Asyżu. 
Miłym akcentem w czasie spotkania 
CECOC były odwiedziny miejscowe-
go biskupa ordynariusza diecezji Du-
brovnik, bpa. Mate Uzinić.
Zazwyczaj spotkania CECOC odby-
wają się dwa razy do roku. Tak więc 
zaplanowane zostały już kolejne obra-
dy. Tym razem będą one miały miej-
sce w Skomielnej Czarnej w Polsce w 
dniach od 9 do 13 października 2016 r.

Zobacz bardziej szczegółową galerię zdjęć

ra Komunikacji, oraz przez br. Cla-
renca Hayata i Charlesa Alphonse’a 
na temat formacji permanentnej. W 
czwartek rano miało miejsce spotka-
nie z Ministrem Generalnym, który 
poinformował braci o najważniej-
szych aktualnościach.
W spotkaniu uczestniczyli: br. Pio 
Murat, Radny Generalny; br. Paul 
Koening, Przewodniczący ASMEN; 
br. Abdallah El Noufaily, Sekretarz 
Konferencji; br. Tanios Rizk, Ku-
stosz Libanu; br. Eugenio Scalco, 
Dom w Jerozolimie; br. Luca Roma-
ni, Delegat Grecji; br. Paweł Szyma-
la, Delegat Turcji; br. Morris Jalal, 
Kustodia Pakistanu; br. Clarence 
Hayat, Odpowiedzialny z formację.

Zobacz bardziej szczegółową 
galerię zdjęć

https://goo.gl/photos/8Evy9ZxDJjZdyHt18
https://goo.gl/photos/5a9Ud67zgXnHVep68
https://goo.gl/photos/5a9Ud67zgXnHVep68
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Podczas odbywającego się w 
dniach od 8 do 11 czerwca w 

Savonie 137 spotkania CIMPCap 
włoscy ministrowie prowincjalni 
przeżyli znaczącą chwilę formacji 
permanentnej zgłębiając Adhorta-
cję Apostolską papieża Franciszka 
„Amoris laetitia”.
Diakon stały, Paolo Tassinari z die-
cezji Fossano, żonaty i ojciec trojga 
dzieci, przedstawił serię refleksji, 
które można streścić w następują-
cych trzech punktach:
1. Klucz do odczytania Synodu.
2. Kilka refleksji na temat dwóch 
Synodów poświęconych rodzinie, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
stanowisk różnych episkopatów i 
poszczególnych biskupów.
3. Istotne treści „Amoris laetitia” 
ze szczególnym odniesieniem do 
rozdziału VIII: Towarzyszyć, rozpo-
znać i włączyć to, co kruche.
Innym podkreślanym i cennym ele-
mentem spotkania było dzielenie się 
ministrów prowincjalnych sprawa-
mi własnych okręgów zakonnych. 
Najczęściej pojawiającymi się wy-
rażeniami podczas dzielenia były: 

zaangażowanie na rzecz duszpaster-
stwa powołań, projekty w zakresie 
ograniczenia liczby obecności oraz 
ich przekwalifikowanie, istniejąca 
współpraca między prowincjami 
zwłaszcza na polu formacji począt-
kowej, nasza obecność wśród ubo-
gich i emigrantów.
W odpowiedzi na prośbę Ministra 
Generalnego skierowaną do wszyst-
kich okręgów zakonnych, zgroma-
dzenie przyjrzało się projektowi 
dokumentu „Wytyczne w sprawach 
nadużyć w stosunku do nieletnich 
i osób specjalnej troski”, który po-
winien być zatwierdzony na posie-
dzeniu Rady Generalnej w miesiącu 
październiku.
Następnie miały miejsce informa-
cje ze strony radnej krajowej Gifra 
(Młodzież Franciszkańska) i asy-
stenta krajowego, br. Francesco 
D’Incecco, odpowiedzialnych za 
sekretariat wspólnoty i formacji, br. 
Claudio Passavanti, oraz sekretariat 
wspólnoty i misji, br. Giordano Fer-
ri. Na koniec, br. Giampiero Cogni-
ni, radny generalnego sekretariatu 
formacji, przekazał najnowsze in-

formacje na temat przygotowywanej 
Ratio formationis.
Z radością gościliśmy pośród nas 
naszego współbrata Giovanni Ron-
cari, biskupa Pitigliano-Sovrana-Or-
betello, który przewodniczył Eucha-
rystii.
Pięknym momentem rekreacyjnym 
było popołudniowe zwiedzanie 
miasta Genui, które zakończyło się 
kolacją w klasztorze „Padre Santo”, 
będącego siedzibą Kurii Prowincjal-
nej Prowincji Genui.
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Włoscy ministrowie prowincjalni studiują 
Adhortację Apostolską „Amoris laetitia”

CIMPCAP w Savonie
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Kotagiri: Kapucyni w Indiach po-
stanowili na poważnie zająć się 

kwestią sprawiedliwości, pokoju i eko-
logii w swym życiu i posłudze.
Decyzję tę podjęli na zakończenie kra-
jowego tygodnia obrad poświęconego 
informacji w tej dziedzinie, którego 
program przygotowało Biuro i Mię-
dzynarodowa Komisja Sprawiedliwo-
ści, Pokoju i Integralności Stworzenia 
(SPIS), a które odbyło się w klasztorze 
Kotagiri w stanie Tamil Nadu. 21 braci 
kapucynów przybyłych z różnych pro-
wincji i regionów Indii, w dniach od 2 
do 8 maja br., uczestniczyło w spotka-
niu, którego celem było przygotowanie 
ich, a poprzez nich, przygotowanie in-
nych braci do aktywnego zaangażowa-
nia w animację SPIS w Indiach.
Br. Benedict Ayodi OFMCap z Kusto-
dii Kenii, dyrektor biura SPIS w Rzy-
mie, otworzył obrady zachęcając swo-
ich współbraci do zaangażowania się 
w problemy społeczności, zwłaszcza 
ubogiej i marginalizowanej, poprzez 
staranie się o zapewnienie im sprawie-
dliwości na wszystkich płaszczyznach, 
o budowanie pokoju i troskę o środo-
wisko naturalne w obliczu różnorakich 
niebezpieczeństw, jakie mu zagrażają.
Kapłani z Kenii animowali poszcze-
gólne posiedzenia i motywowali 
uczestników, aby szli za przykładem 
żyjących w różnych częściach świata 
kapucynów oraz innych franciszka-
nów, którzy poważnie zaangażowali 
się w działalność związaną ze SPIS 
tak, jak o to prosił Papież Franciszek.
Spotkanie zorganizował hinduski brat 
kapucyn, br. Jacob Kani, niegdyś wy-
dawca tygodnika Indian Currents, 
aktualny wydawca czasopisma Youth 
Action i przedstawiciel Azji w mię-
dzynarodowej komisji składającej się z 
siedmiu członków. Wyjaśniał, że SPIS 
nie jest czymś opcjonalnym, dowol-
nym, lecz jest nieodłączną częścią mi-
sji i życia każdego kapucyna, oraz że 
wartości SPIS powinny być integralną 
częścią programów formacji braci ka-
pucynów. Wyjaśnił też pracę komisji 
z perspektywy „informowania, inspi-
rowania i integrowania”. Podobne spo-
tkania o takim samym charakterze od-

były się do tej pory w Quito (Ekwador) 
i Cebu (Filipiny); zaś w Europie, Afry-
ce i Ameryce zostaną zorganizowane 
na przestrzeni bieżącego roku.
W spotkaniu uczestniczyli również 
br. Nithiya OFMCap, o. Mascaren-
has SJ i s. Mariola ze zgromadzenia 
Sióstr Betanek. Dzięki ich wystąpie-
niom uczestnicy mogli zrozumieć, w 
jaki sposób można się uaktywnić na 
płaszczyźnie SPIS. Prelegenci pomogli 
uczestnikom przechodzić od działal-
ności charytatywnej do działalności 
SPIS opartych na poszanowaniu praw 
ludzkich.
Współczesne prawa, takie jak prawo 
do informacji, do edukacji, dostępu do 
żywności, otwierają szerokie możliwo-
ści dla konsekrowanych wrażliwych na 
socjalne problemy pracy na rzecz praw 
i godności ubogich ludzi w kraju, w 
którym przyszło im żyć.
Uczestnicy utworzyli narodową grupę 
koordynacyjną SPIS braci kapucynów, 
w celu opracowywania szczegółowych 
planów i projektów na terenie prowin-
cji i regionów Indii.
Uczestnicy wyrazili uznanie dla ini-
cjatywy komisji SPIS w zorganizo-
waniu tego spotkania dla kapucynów 
w Indiach, którzy mocno angażują się 
w tradycyjne działania natury duszpa-
sterskiej i duchowej, w szkolnictwo, 
w działalność socjalną i wiele innych. 
Niektórzy z nich pracują w dziedzinie 
masmediów i wydawnictwa.
Wielu braci uważa, że konieczna jest 
zmiana paradygmatu przechodząc od 
starego modelu pracy zakonników w 
kierunku posługi bardziej aktywnej, 
idąc za przykładem Jezusa, św. Fran-
ciszka z Asyżu i Papieża Franciszka, 
tak aby życie zakonne pozostało nadal 
doświadczeniem znaczącym dla po-
trzeb współczesnych czasów.
Kapucyni, druga co do wielkości gru-
pa w łonie rodziny franciszkańskiej, 
znani ze swej pracy jako pionierzy w 
najbardziej odległych regionach, w 
Indiach zorganizowani są w 15 pro-
wincji.

Zobacz bardziej szczegółową galerię zdjęć

http://www.ofmcap.org/pl/notizie/giustizia-pace-integrita-del-creato/item/784-kapucyni-hinduscy-w-pracy-na-rzecz-sprawiedliwosci-pokoju-i-ekologii
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05Doroczne spotkanie między-
narodowej komisji Sprawie-

dliwości, Pokoju i Integralności 
Stworzenia (SPIS) Zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów odbyło się 
w dniach od 18 do 20 kwietnia 2016 
w Kurii Generalnej kapucynów w 
Rzymie.
Uczestniczyli w nim br. Benedict 
Ayodi, dyrektor biura, br. Jim Do-
negan, br. Henryk Cisowski, br. Ja-
cob Kani, br. Darwin Orozco i br. 
John Sulle. Br. John Celichowski, 
przewodniczący Komisji, uczestni-
czył w spotkaniu za pośrednictwem 
Skype.
Na posiedzeniu dokonano oceny 
pracy Komisji w 2015 roku, z odnie-
sieniem do spotkania SPIS w Cebu 
na Filipinach, spotkania formatorów 
w Lusaka, spotkania we Frascati na 
temat kryzysu uchodźców, uczest-

nictwa w VIII RPZ, sprawozdania z 
COP21, podręcznika na temat ency-
kliki Laudato sii oraz programu dla 
uchodźców na Malcie i w Libanie.
Komisja przedyskutowała działal-
ność, propozycje i programy na rok 
2016. Pośród nich znajduje się opu-
blikowanie i prezentacja na forum 
Rady Generalnej podręcznika SPIS, 
niektóre spotkania formacyjne SPIS, 
a także inne ważne spotkania zapla-
nowane w Indiach, Indonezji, Repu-
blice Dominikany, Wybrzeżu Ko-
ści Słoniowej, Kanadzie i Europie. 
Oprócz tego naszkicowano program 
międzynarodowego spotkania SPIS.
Bardzo ważnym momentem tego 
spotkania były odwiedziny pani 
Vittorii Alvarado, zastępcy dyrek-
tora misji ambasady amerykańskiej 
przy Stolicy Świętej. Pani Vittoria 
mówiła na temat relacji pomiędzy 

Kościołem i państwem oraz cało-
ściowego zaangażowania rządu Sta-
nów Zjednoczonych na rzecz ochro-
ny wolności religijnej. „Wolność 
religii to nie to samo co wolność od 
religii” – mówiła. Podkreśliła też 
współzależność pomiędzy wolno-
ścią religijną, dobrobytem i rozwo-
jem wspólnotowym.
Komisja SPIS wyraziła solidarność 
z migrantami, uchodźcami i ofiara-
mi trzęsienia ziemi w Ekwadorze. 
Zakończyła obrady zdecydowanie 
optując za kontynuowaniem za-
angażowania w zakresie Sprawie-
dliwości, Pokoju i Integralności 
Stworzenia, idąc za przykładem i 
nauczaniem papieża Franciszka i 
zgodnie z decyzjami VIII RPZ.

Zobacz bardziej szczegółową 
galerię zdjęć
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http://www.ofmcap.org/pl/notizie/giustizia-pace-integrita-del-creato/item/742-commissione-di-giustizia-pace-integrita-del-creato
http://www.ofmcap.org/pl/notizie/giustizia-pace-integrita-del-creato/item/742-commissione-di-giustizia-pace-integrita-del-creato
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Od 1 do 28 maja 2016 w Ziemi 
Świętej odbył się Kurs For-

macji Permanentnej przeznaczony 
dla braci władających językiem 
włoskim. Przez trzy tygodnie gru-
pa dziewięciu braci uczestniczyła 
w formacji o charakterze biblij-
nym (odwiedzanie miejsc arche-
ologicznych oraz wykłady) w celu 
wzmocnienia swojego ludzkiego 
i duchowego wzrostu. Kurs, któ-
ry poprowadzili br. Giampiero M. 
Cognini (z Międzynarodowej Rady 
Formacji) i br. Roberto Tadiello 
(wykładowca Pisma Świętego) z 
Prowincji Weneckiej, miał na celu 
przekazanie treści pozwalających 
spojrzeć na nowo i z perspektywy 
wielu lat życia zakonnego ocenić 
własne życie oraz skupić się na 
osobistym obrazie Boga. Program 
był bardzo zróżnicowany, uboga-
cony dodatkowo przez kilka wycie-
czek do miejsc biblijnych. Kontakt 
z tymi miejscami i popołudniowe 
spotkania z Pismem Świętym po-
mogły braciom w odkrywaniu hi-
storii zbawienia w sposób głębszy 
i bardziej życiowy. Szczególnie 

emocjonujące były celebracje eu-
charystyczne przeżywane w róż-
nych miejscach - świadkach ewan-
gelicznych zdarzeń, które pomogły 
w prawdziwym, „wcielonym” kon-
takcie z objawieniem Boga-z-nami.
Ponadto, podczas tego czasu bracia 
mieli łaskę przeżycia Wielkiego 
Tygodnia razem z braćmi prawo-
sławnymi, kosztując w ten sposób 
największej tajemnicy naszej wiary 
poprzez ryty, które tchnęły wielko-
ścią i bogactwem wiary przekra-
czającej granice czasu, państw i 
Kościoła w historycznych podzia-
łach.
Łaska tego miesiąca jest nieosza-
cowana – powiedzieli współbracia 
na zakończenie kursu – i być może 
jego znaczenie i moc odkryjemy 
dopiero wtedy, kiedy powrócimy do 
codzienności naszego życia w Ita-
lii, lecz nie przestaniemy dziękować 
Bogu, który nas wezwał do trwania 
i odpoczynku z Nim (por. Mk 6,31) 
po wielu latach pracy duszpaster-
skiej. Z Jerozolimy przesyłamy po-
zdrowienia i zapewnienie o naszej 
modlitwie za cały Zakon.

W dniu 18 czerwca odbyło się tra-
dycyjne święto dziękczynienia 

na zakończenie roku akademickie-
go w Kolegium Św. Wawrzyńca z 
Brindisi w Rzymie. Rok wykładów, 
kulturalnego i duchowego wzrostu, 
zawsze w tym korzystnym napięciu 
pomiędzy „sapientia” i praktycznym 
życiem. Program przewidywał cele-
brację eucharystyczną pod przewod-

nictwem Ministra Generalnego, br. 
Mauro Jöhri, a następnie braterską 
biesiadę na kolegialnym placu, gdzie 
można było posmakować pysznych 
dań w towarzystwie wielu braci, 
przyjaciół i dobroczyńców. Obecny 
był także Wikariusz Generalny, br. 
Štefan Kožuh, Delegat Ministra Ge-
neralnego dla Kolegium, oraz bracia 
z Kurii Generalnej. Pośród wielu 

obecnych gości znalazła się także 
pani Maria Manuela Lucas, Ambasa-
dor Mozambiku we Włoszech.
Wspólnota Kolegium Międzynaro-
dowego składa się obecnie ze 135 
braci: 19 braci ze wspólnoty stałej, 
87 studentów, 21 braci studiujących 
język włoski i 7 braci z Instytutu Hi-
storycznego.
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Zakończenie 
roku 

akademickiego

Kurs formacji permanentnej w języku 
włoskim w Jerozolimie

Storna web Kolegium 

Św. Wawrzyńca z Brindisi 

Galeria zdjęć ze Mszy Św.

Galeria zdjęć z biesiady na placu 

Video 1 - homilia Ministra Generalnego

Video 2 - Msza Święta 

http://www.collegiosanlorenzo.org/
http://www.collegiosanlorenzo.org/
https://goo.gl/photos/WegmL3tYX426KMN3A
https://goo.gl/photos/uFHRNoHE2ozNJJdd7
https://youtu.be/m-wbHUG8Iek
https://youtu.be/m-wbHUG8Iek
https://youtu.be/8cipbVPQxog
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Trzech braci kapucynów rozpocz-
nie swoją pracę w Sâo Tomé  na 

początku najbliższego roku duszpa-
sterskiego. Misja, na prośbę bisku-
pa Manuela Santos, stanie się rze-
czywistością już w bieżącym roku. 
Gwarantuje to kustosz kapucynów 
na Wyspach Zielonego Przylądka, 
br. Antonio Fidalgo. Br. Fidalgo do-
piero co powrócił z Sâo Tomé, gdzie 
wraz z delegacją udał się dla zapo-
znania się z lokalnymi warunkami. 
Parafia Santa Cruz, którą obejmą 
kapucyni, posiada wiele wspólnot i 
położona jest na wyspie Sâo Tomé. 
W czasie podróży br. Fidalgo starał 
się poznać rzeczywistość, rzeczywi-
stość, w której będą żyć jego bracia. 
To miejsce, jak mówi, gdzie ludzie 
żyją w ubóstwie pośród raju. 
Nie znamy jeszcze imion ani głów-
nego odpowiedzialnego, ani braci 
chętnych, którzy obejmą odpowie-
dzialność za misję. Przeprowadzka 
trzech synów św. Franciszka do Sâo 
Tomé zbiega się w czasie z wyjaz-

dem br. Bernardino Lima do Stanów 
Zjednoczonych. „Wydarzenie nie-
zbyt łatwe dla kapucynów”, stwier-
dza br. Fidalgo.
Podróżując na Kontynent Afry-
kański, br. Fidalgo wziął udział w 
spotkaniu Konferencji CONCAO, 

odbywającej się w dniach od 11 do 
16 maja br. w Abijan na Wybrzeżu 
Kości Słoniowej. Konferencja ta 
jednoczy okręgi zakonne krajów 
centralnej i zachodniej Afryki.
(Radio Nova – Wyspy Zielonego 
Przylądka)

Kapucyni z Wysp Zielonego 
Przylądka na misji w Sâo Tomé i Principe
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500. rocznica urodzin 
św. Feliksa z Cantalice

18 maja 2016, Via Veneto, Rzym, Kościół Braci Mniejszych Kapucynów

Obejrzyj galerię zdjęć z tego wydarzenia

https://goo.gl/photos/jPnuSWPyrNNCUL6J6
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W dniach od 30 maja do 10 
czerwca 2016 w Meksyku 

odbyło się II Międzynarodowe 
Spotkanie sióstr Klarysek Ka-
pucynek. W sposób szczególny 
zostały na nie zaproszone siostry 
prezeski federacji i asystenci za-
konni federacji klarysek kapucy-
nek. W spotkaniu uczestniczyły 
także Klaryski Kapucynki od 
Wieczystej Adoracji. Zaś siostry 
Kapucynki Pokutujące ze Szwaj-
carii przesłały pozdrowienia oraz 
obietnicę modlitwy. Tak czy ina-
czej, w komunii życia z braćmi, 
obecna była cała kapucyńska ro-
dzina kontemplacyjna.

Tematem spotkania były treści za-
czerpnięte z Testamentu Św. Kla-
ry: „Poznaj twoje powołanie: Syn 
Boży stał się drogą”. Szczegóło-
wy temat brzmiał: „Konstytucje 
Klarysek Kapucynek: obecne do-
świadczenie i punkty krytyczne 
do szczególnego wzięcia pod uwa-
gę, planowanie procesu przystoso-
wania i ubogacenia tekstu”.

Poświęciliśmy kilka dni na przyj-
rzenie się rzeczywistości oczy-
ma wiary, słuchając sprawozdań 
prezesek i asystentów z życia po-
szczególnych federacji, w sposób 
szczególny w odniesieniu do tego, 
co wydarzyło się w czasie posobo-
rowym, współczesnego doświad-

czenia Konstytucji i punktów 
krytycznych, które domagają się 
odnowy tekstu.

Następnie próbowaliśmy przepro-
wadzić rozeznanie, wychodząc od 
naszego powołania, na podstawie 
dwóch konferencji Ministra Gene-
ralnego i uwzględniają rezultaty 
poprzedniego międzynarodowego 
spotkania z roku 2006 oraz do-
świadczenia z różnych kontynen-
tów. Przeżyliśmy także dzień sku-
pienia zatrzymując się na modlitwie 
i refleksji nad tekstem Konstytucji.
Trzeci etap poświęcony był wska-
zaniu konkretnych dróg na przy-
szłość. W sposób szczególny 
chodziło o zaplanowanie procesu 
rewizji tekstu Konstytucji. Pierw-
sza decyzja prezesek była jedno-
myślna: to jest odpowiedni czas 
na to, aby podjąć tę pracę! Co do 
decyzji, czy praca ta powinna być 
częściowa, skoncentrowana tylko 
na niektórych konkretnych punk-
tach, czy też ma to być rewizja 
całościowa, nie osiągnęliśmy ja-
snej zgody. Z tego powodu zdecy-
dowaliśmy obrać drogę pośrednią, 
pracując w sposób szczególny nad 
niektórymi głównymi elementami, 
aby następnie przejrzeć cały tekst, 
a zwłaszcza jego język, aby był 
bardziej celowy i bezpośredni. W 
tym celu mianowana będzie mię-
dzynarodowa komisja sióstr.

Oprócz tego osiągnięto zgodę co do 
niektórych kryteriów w sprawie no-
wych fundacji, solidarności między 
siostrami i środków, a także w spra-
wie tworzenia nowych federacji.

Zaproponowano rozpatrzenie moż-
liwości utworzenia konfederacji 
międzynarodowej, która połączy-
łaby wszystkie federacje, włącznie 
ze stowarzyszeniami Klarysek od 
Wieczystej Adoracji i Kapucynek 
Pokutujących, w celu wspólnego 
animowania i koordynacji wszyst-
kich sióstr Kapucynek.

Przeżyliśmy intensywne dni ko-
munii, kiedy to bracia i siostry 
uczestniczyli we wspólnotowym 
rozeznawaniu, które doprowadziło 
nas do nakreślenia pewnych intere-
sujących kroków na przyszłość, w 
celu ożywienia charyzmatu. Wszy-
scy jesteśmy zaproszeni do konty-
nuowania postępowania za Fran-
ciszkiem i Klarą, żyjąc w jednej 
rodzinie, akceptując nasze różnice 
i odmienne punkty widzenia jako 
bogactwo, starając się o tworzenie 
braterskich relacji pozbawionych 
dominowania i podporządkowania, 
w poszukiwaniu drogi dla każde-
go, idąc za Tym, „który dla nas stał 
się Drogą”.

Zobacz bardziej szczegółową 
galerię zdjęć

Drugie 
międzynarodowe 

spotkanie klarysek 
kapucynek
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Br. Leonardo Ariel González
Delegat Ministra Generalnego 
dla Klarysek Kapucynek

R O D Z I N A  F R A N C I S Z K A Ń S K A 
W I A D O M O Ś C I  R Ó Ż N E

https://goo.gl/photos/XuFGQ32aYWsVifX48

