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Z

godnie z utrwalonym już zwyczajem, Kuria Generalna zorganizowała tydzień formacji dla nowych
ministrów prowincjalnych i kustoszy.
To formacyjne spotkanie, odbywające
się w naszym klasztorze we Frascati,
od samego początku miało stanowić
pomoc w posłudze tych, którzy zostali wezwani do animowania i służenia
braciom. W spotkaniu, oprócz 14 ministrów i kustoszy, uczestniczył Minister Generalny wraz z braćmi radnymi
generalnymi. Liczne prelekcje, praca
w grupach, dzielenie się osobistymi
doświadczeniami stanowiły główne
elementy tego tygodnia. Mowa była
o szczególnych zadaniach ministrów,
o ich posłudze animacji, o ekonomii
braterskiej i solidarności personalnej.
Współbracia z prokuratury generalnej przedstawili kwestie związane
z rozwiązywaniem najczęściej zdarzających się sytuacji na płaszczyźnie
prawnej i kanonicznej, z jakimi muszą się zmierzyć ministrowie. Bardzo
interesujące były prezentacje pracy

poszczególnych urzędów Kurii Generalnej. Dużą pomocą w zgłębieniu
różnorodnych tematów były pytania uczestników oraz ich odnoszenie się do konkretnych przypadków
z własnego doświadczenia. Wielu z
obecnych miało okazję do rozmowy
z ministrem generalnych. Znakiem,
jaki co roku minister generalny i jego
radni pragną przekazać nowym ministrom, jest braterska dyspozycyjność
we wspieraniu ich posługi poprzez
urzędy i biura Kurii Generalnej.
Pielgrzymka do Asyżu pozwoliła
uczestnikom na powrót do źródeł
naszego charyzmatu.
Przeżywana w atmosferze pokoju
modlitwa, wspaniała gościnność
wspólnoty we Frascati oraz klimat
gościnności i wzajemnej współpracy
przyczyniły się do pozytywnych wyników tego spotkania.
Nowym ministrom życzymy przeżywania ich posługi w świadomości
powołania do oddania swoich najlepszych sił do dyspozycji braci.
Video - Wezwani, by umacniać ducha
Foto - Wezwani, by umacniać ducha
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Spotkanie w Wenecji - «Projekt Europa»
br. Pio Murat OFMCap
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W

dniach od 10 do 16 lipca
2016 około sześćdziesięciu
braci pochodzących z trzydziestu
europejskich prowincji i kustodii,
spotkało się w Wenecji, w naszym
kapucyńskim klasztorze Giudecca. Bracia zastanawiali się nad
przyszłością naszych obecności
na Starym Kontynencie. Prelekcje,
świadectwa, praca w grupach i czas
wolny pozwoliły uczestnikom na
wzajemne poznanie, na dzielenie
się swoimi pragnieniami i aspiracjami. Liturgia i modlitwa osobista,
wspierana każdego poranka przez
medytacje wygłoszone przez brata
Štefana Kožuha, wikariusza generalnego, ukazały, że u podstaw
każdego naszego wysiłku powinna znaleźć się osobista i głęboka
relacja z Panem.
Pierwszego dnia br. Pio Murat, radny generalny, przedstawił główne
założenia «Projektu Europa», które
podjęte zostały przez uczestników
podczas pracy w grupach. Kolejne
dni przeznaczone zostały na zgłębianie podstawowych aspektów
naszego charyzmatu: życie braterskie (br. Giovanni Salonia), życie
modlitwy (br. Marek Miszczyński), misja (br. Paweł Paszko i br.
Tomasz Żak).
W środę, 13 lipca, gościliśmy
ministra generalnego, br. Mauro
Jöhri, który podkreślał, że nasze
braterskie obecności stanowią
ewangeliczne znaki pośród kultury zsekularyzowanej i obojętnej na
fenomen religii. Wspólnie możemy
służyć Kościołowi i świadczyć o
naszej wierze.
Podczas dialogu zmierzyliśmy się
z następującymi tematami:
• Wspólnoty międzykulturowe
utworzone na bazie konkretnego projektu. Obecnie wspólnoty
tego rodzaju znajdują się w Clermont-Ferrand i w Kilkenny; niedługo powstaną wspólnoty w Spello
i w Lourdes, po których powstaną
w miarę możliwości domy w Leon,

na szlaku do Santiago de Compostela, i w Antwerpii w Belgii.
• Podczas dialogu w sposób znaczący wybrzmiał apel do «rozniecenia
płomienia naszego charyzmatu»
jako konkretna odpowiedź na potrzebę nowej ewangelizacji. Aby
móc ewangelizować, ewangelizator
sam najpierw powinien pozwolić
się ewangelizować, a nasze kapucyńskie powołanie, przeżywane w
całej swej pełni, staje się «tyglem»
naszego życia według Ewangelii i
punktem wyjścia dla misji.
• Najbardziej wyraźnym aspektem
przeżytych wspólnie dni była radość ze spotkania się, z wzajemnego
poznania, dzielenia się najbardziej
wzniosłymi i najpiękniejszymi
pragnieniami. Spotkanie to ukazało także konieczność animacji,
przekraczającej granice prowincji i
konferencji europejskich. Zrodziło
się pragnienie ustanowienia sieci
braterskich kontaktów w celu popierania wspólnych inicjatyw, jak
np. «itinerancja i misja», «domy
modlitwy», wspólne inicjatywy na
rzecz formacji…
Sukces tej «pierwszej inicjatywy»
stymuluje grupę roboczą «Projekt
Europa» do towarzyszenia nowym
inicjatywom i proponowania kolejnych podobnych spotkań.
Obejrzyj galerię zdjęć
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Nauczyć się modlić, aby nauczyć się żyć
ochany bracie!

Cieszymy się, że możemy ci
zaprezentować pięć wprowadzeń do
życia modlitwy, które mogą okazać
się pożyteczne dla twojego osobistego doświadczenia spotkania z Panem. Wikariusz generalny, br. Štefan Kožuh, dla potrzeb uczestników
spotkania «Projekt Europa» (odbytego w dniach od 10 do 16 lipca 2016

w naszym klasztorze Najświętszego
Zbawiciela w Wenecji), streścił mistrzowskie, a jednocześnie proste i
podstawowe nauczanie br. Ignacio
Larrañaga OFMCap na temat życia
modlitwy, opierające się na trzech
kolumnach: Osoba modlącego się,
Wyzbycie się siebie (pokora) oraz
Złote Marzenie (wzajemna miłość).
Życzymy owocnego słuchania!
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Spotkanie w Wenecji – video
Prezentacja spotkania

Miasto Wenecja

br. Pio Murat

Projekt
Europa

br. Mauro Jöhri

br. Marek Miszczyński

Spotkanie Kapucynów

br. Giovanni Salonia

br. Paweł Paszko & Tomasz Żak
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Ojciec Święty w Asyżu:

świat potrzebuje przebaczenia
„Ś
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wiat potrzebuje przebaczenia; zbyt wielu ludzi żyje
zamkniętych w żalu i pielęgnuje
nienawiść, gdyż nie są oni zdolni do przebaczenia, rujnując życie
swoje i innych, zamiast znaleźć
radość pogody ducha i pokoju” –
powiedział Franciszek po wyjściu
z kaplicy Porcjunkula. To ona była
celem krótkiej, zaledwie dwugodzinnej, wizyty Ojca Świętego w
Asyżu dnia 4 sierpnia 2016 r. Przed
800 laty św. Franciszek uzyskał od
Papieża Honoriusza III przywilej
odpustu zupełnego dla tej małej
kapliczki, aby również ubodzy,
którzy nie mogą się udać do Rzymu, Jerozolimy czy Santiago mogli
skorzystać z odpustu.
Głównym punktem programu papieskiej wizyty była prywatna, cicha

modlitwa Papieża w Porcjunkuli.
Po wyjściu z kaplicy, ale wewnątrz
Bazyliki Matki Bożej Anielskiej, w
której znajduje się ten odbudowany
przez św. Franciszka kościółek, Papież wygłosił katechezę o przebaczeniu. Nawiązał do słynnych słów
Biedaczyny z Asyżu: „Chcę was
wszystkich posłać do nieba”.
„Przebaczenie to z pewnością
główna droga, którą trzeba pójść,
aby osiągnąć miejsce w niebie. A
trudno jest przebaczyć. Jakże wiele nas to kosztuje, by przebaczyć
innym. Pomyślmy o tym. A tu w
Porcjunkuli wszystko mówi o przebaczeniu!
Przeczytaj cały artykuł
Obejrzyj galerię zdjęć

Wioska franciszkańska
Wioska franciszkańska - italiano

Wioska franciszkańska - 5 minuti

Wioska franciszkańska - 30 minuti
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Spotkanie ponowicjuszy konferencji
CCA w Aguarico, Ekwador
br. José Luis Cereijo

W

dniach od 17 do 31 lipca bracia ponowicjusze z
Wenezueli, Kolumbii, Ekwadoru,
Peru, Boliwii, Chile, Argentyny i
Urugwaju spotkali się w Wikariacie
Apostolskim Aguarico w Amazonii
Ekwadorskiej. W spotkaniu tym
udział wzięło również dwóch ponowicjuszy z Północnego Meksyku i
jeden z Niemiec, aktualnie odbywający rok formacji w Peru. Razem
było więc 33 braci ponowicjuszy.
Towarzyszyli im formatorzy i animatorzy z Ekwadoru.
Spotkanie rozpoczęło się w Quito, a pierwszy dzień upłynął pod
znakiem spotkania z Ministrem
Generalnym, br. Mauro Jöhri, i radnym generalnym dla języka hiszpańskiego, br. Hugo Mejía. Minister Generalny mówił o VIII RPZ i
niektórych kwestiach związanych
z etapem ponowicjatu, w szczególności odpowiadając na pytania stawiane przez młodych braci.
Następnego dnia, biskup Jesús Esteban Sádaba OFMCap, wikariusz
apostolski Aguarico, mówił o historii i rzeczywistości tej kapucyńskiej
misji w Amazonii Ekwadorskiej.
Podkreślił także historię życia i
męczeństwa kapucyńskiego biskupa Alejandro Labaka, pierwszego
biskupa tego wikariatu, oraz tercjarki kapucynki, siostry Inés Arango, którzy oddali życie dla ocalenia
Indian Huaorani żyjących na ziemiach zajmowanych przez koncerny
naftowe (www.alejandroeines.org).
We wtorek i w środę (19-20 lipca)
bracia udali się na organizowaną
corocznie przez grupę kapucynów
dwudniową wędrówkę z Quito do
Coca (Puerto Francisco de Orellana, siedziby wikariatu), aby odnowić pamięć męczenników Alejandro
i Inés, oraz aby upomnieć się o
ochronę życia w regionie Ama-

zonii. Na ostatnim odcinku drogi
dołączył do grupy także Minister
Generalny. Po dotarciu na miejsce
celebrowano Mszę św. w katedrze
w Coca pod przewodnictwem biskupa Jesúsa Estebana. To właśnie w

ponowicjaty i kultury narodowe.
Było to braterskie i radosne doświadczenie. Ten czas stał się
również okazją do spotkania z
siostrami Klaryskami Kapucynkami, które mają swój klasztor w

tej katedrze spoczywają i odbierają cześć doczesne szczątki biskupa
Alejandro i siostry Inés.
W czwartek rano bracia podzieleni
zostali na grupy „po dwóch”, aby
udać się na misję do 20 małych
wspólnot duszpasterskich rozsianych po dżungli. Niektóre z tych
wspólnot tworzą osadnicy, inne
natomiast ludność tubylcza. Od
czwartku do niedzieli bracia byli
goszczeni przez tamtejsze rodziny,
spotykając się z nimi i celebrując
liturgię Słowa Bożego. Było to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie spotkania z ludźmi najbardziej
prostymi.
Drugi tydzień upłynął na słuchaniu
różnych konferencji i na spotkaniach w grupach, których celem
było pogłębienie tematyki VIII
RPZ. Bracia Alexander, José del
Carmen, José Luis Cereijo i Carlos
Azcona dokonali antropologicznej,
biblijnej i duchowej lektury RPZ.
Każdego wieczoru bracia z różnych
krajów przedstawiali swoje własne

Aguarico, oraz z misjonarzami z
różnych zakonów i zgromadzeń,
które pracują na terenie wikariatu.
Wszystko
zakończyło
się
odwiedzinami w oddalonej o 51 km,
znajdującej się w środku dżungli N° 295
wspólnocie, gdzie sprawowaliśmy
Eucharystię, mieliśmy trochę czasu
wolnego i cieszyliśmy się z bycia
razem.
Marzenia, projekty i ideały znalazły się ostatecznie w dokumencie,
który powstał dzięki zaangażowaniu wszystkich braci. Mamy nadzieję, że za cztery lata kolejni bracia
ponowicjusze konferencji CCA
będą mogli uczestniczyć w podobnej misji i w podobnym spotkaniu
dającym im możliwość wspólnej
formacji.
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Zasada solidarności dotyczy naszej
wzajemnej zależności i braterskiej
komunii jako braci kapucynów.
Opierając się na tej zasadzie, urząd
solidarności ekonomicznej stara się
dzielić nasze ekonomiczne zasoby
pomiędzy wszystkie kapucyńskie
okręgi zakonne, wspomagając w
ten sposób misje naszego zakonu
na całym świecie. Ma to wielkie znaczenie przede wszystkim
dla okręgów najmłodszych i ekonomicznie najsłabszych, dlatego
ich wysiłki w zaszczepianiu zakonu w nowych częściach świata
i w zasiewaniu ziaren Ewangelii
przez własne życie naszym charyzmatem wspomagane są przez okręgi, które mogą liczyć na bardziej
obfite wsparcie finansowe ze strony
różnych dobroczyńców.
Najstarsza forma dzielenia się na
płaszczyźnie
międzynarodowej
polegała na pomocy, jaką macierzyste prowincje oferowały swoim
własnym misjom. Na przestrzeni czasu misje te przekształciły się
w autonomiczne prowincje, które
same wysyłają teraz własnych misjonarzy. Jednak te nowe prowincje
nie zawsze mają dostęp do kręgu
dobroczyńców, dzięki którym mogą
zatroszczyć się o braci trudniących
się pracą misyjną. Z tego też powo-

Coroczna publikacja biura solidarności międzynarodowej
wykaz projektów i sprawozdania
du, w ramach kurii generalnej braci
kapucynów, utworzony został urząd
solidarności ekonomicznej, stając
się centralnym ośrodkiem w procesie dzielenia naszych zasobów dla
wspierania działalności wszystkich
braci wszędzie tam, gdzie się dzisiaj
znajdują i pracują.
Co roku urząd solidarności ekonomicznej
publikuje
Księgę
Projektów i Sprawozdań w
celu udokumentowania rezultatów braterskiego dzielenia się
dostępnymi środkami. Pierwsza
część tej publikacji zawiera opisy
każdego z podań złożonych do
urzędu solidarności ekonomicznej
w roku poprzednim, razem z
odnośną decyzją podjętą przez Ministra Generalnego i jego radę.
Część ta służy jako rejestr wszystkich projektów, które uzyskały
wsparcie finansowe z funduszy pochodzących ze wszystkich okręgów
zakonu na świecie.
Druga część publikacji to sprawozdanie ze składek złożonych w
roku poprzedzającym przez każdy
z naszych okręgów zakonnych na
poszczególne fundusze solidarności, zawierając też opis aktualnej sytuacji każdego z tych funduszy. Na
końcu znajduje się sprawozdanie
dotyczące bezpośredniej pomocy

wydawca: Kuria Generalna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów odpowiedzialny: Luciano Pastorello OFMCap
współpracownicy: wszyscy sekretarze Kurii Generalnej skład i oprawa graficzna: Paweł Teperski OFMCap
wydania w języku: włoskim, francuskim, angielskim, polskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim

przekazywanej pomiędzy okręgami
oraz pomiędzy naszymi prowincjami i innymi jednostkami administracyjnymi na świecie (takimi jak
diecezje, inne wspólnoty zakonne,
itp.).
Zapraszamy wszystkich braci do
osobistego zapoznania się z tą
publikacją zawierającą projekty i
sprawozdania. Do każdego okręgu
zakonnego rozesłane zostały kopie
papierowe, natomiast wersja elektroniczna w formacie PDF dostępna
jest na naszej stronie internetowej
(pobierz). Pytania dotyczące urzędu solidarności można kierować do
br. Jamesa Donegana, sekretarza
urzędu solidarności, pisząc na adres
solidarity@ofmcap.org, lub do
br. Aklilu Petrosa, promotora
solidarności, który dostępny jest
pod adresem
solidarity.prom@ofmcap.org.
Pobierz publikację
Zobacz materiał video
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