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kapucyński wolontariat świeckich”

W

dniach 24-25 września 2016
w naszej Kurii Generalnej w Rzymie odbyło się pierwsze
spotkanie grupy koordynacyjnej
odnośnie nowego projektu wolontariatu świeckich dla naszych misji, przede wszystkim tam, gdzie
świeckich współpracowników nigdy
wcześniej nie było.
Promowana przez Zakon inicjatywa
daje możliwość osobom związanym z
naszymi wspólnotami, lecz także innym, podjęcia zaangażowania misyjnego w ramach niektórych naszych
misji w Afryce, Azji i Ameryce
Łacińskiej. Zdaliśmy sobie sprawę
ze znaczenia włączenia innych ludzi
w posługę, jaką nasi bracia pełnią
na naszych misjach w przeróżnych
sektorach: ochrona zdrowia, edukacja, projekty rozwoju i oczywiście
ewangelizacja.
Tym, którzy są zainteresowani zaangażowaniem się w pracę misyjną,
zaoferujemy – zależnie od krajów i
języków – przygotowanie, a podczas
ich pobytu na misjach towarzyszenie
ze strony braci kapucynów, którzy
przyjmą ich do swoich wspólnot.
Wydaje się słuszne przebywanie na
naszych misjach przez okres od jednego do trzech miesięcy, co pozwoli
dobrze poznać lokalną rzeczywistość
i włączyć się w posługę pełnioną
przez naszych braci kapucynów.

Naszymi pierwszymi miejscami
przeznaczenia mają być Burkina Faso
i Ghana w Afryce, oraz Assam w Indiach, dlatego grupa koordynacyjna
zorganizowała pierwszą podróż do
tych miejsc, aby dobrze zapoznać
się z różnymi działalnościami, jakie
świeccy będą mogli podjąć wspólnie z naszymi braćmi. W pierwszym
semestrze 2017 pierwsi wolontariusze będą się już mogli znaleźć na
misjach. Jesteśmy przekonani, że w
niedługim czasie będziemy mogli otworzyć także inne miejsce docelowe!
Potrzeby na naszych misjach są
naprawdę liczne, a wspólnie możemy wiele dokonać. Wspomniany
projekt stanowi także odpowiedź na
wezwanie Papieża do udania się do
ubogich, jest odpowiedzią na ostatnią
Radę Plenarną Zakonu, która w n. 58
mówi: „Podkreślajmy i popierajmy
uczestnictwo wiernych świeckich w
życiu Kościoła (na misjach)”. Projekt daje też nade wszystko okazję do
przekazywania naszych darów i doświadczenia, które ubogaca i przemienia, a więc jest łaską!
W celu nawiązania kontaktu i rozpoczęcia przygotowania, możecie
pisać na adres: missioni@ofmcap.org.
Misje czekają na was!
Br. Hugo Mejía Morales
Zobacz video
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RPZ VIII - Łaska pracy...
...rok później

ówi się, że czas leci. To prawda…
upłynął rok od odbycia VIII RPZ,
która była prawdziwym czasem łaski
i okazją do wzrostu dla całego Zakonu! Ale mówi się także: Verba volant,
scripta manent. A zatem, co się stało
w twojej wspólnocie z tym dokumentem o łasce pracy, zatytułowanym po
prostu Propozycje? Mamy nadzieję, że
nie poszedł w zapomnienie, albo nie
skończył na jakiejś półce w czytelni.
Co więcej, mamy nadzieję, że stał się
przedmiotem lektury, refleksji i działania wspólnot braterskich w Kustodiach
i Prowincjach. Wiemy, że po zapoznaniu się z treścią Propozycji, niektóre
Prowincje, Kustodie, wspólnoty domowe oraz poszczególni bracia skonfrontowali się z tym, co zostało napisane i ta

Word
Brat Štefan Kožuh OFMCap
Wprowadzenie do pierwszej sesji

konfrontacja zaczęła przynosić odnowę
i zmiany w stylu życia. W niektórych
prowincjach powróciło się do bardziej
wspólnotowego wykonywania prac
około utrzymania domu; w innej czyta
się wspólnie po raz drugi Propozycje; w
innej jeszcze przygotowuje się ponowną praktyczną lekturę tychże Propozycji. Z nadzieją więc, że także wy możecie uczynić to samo, lub nawet więcej,
przekazujemy wam serię materiałów
audio, video i tekstów pomocnych w
daniu konkretnej i wspaniałomyślnej
odpowiedzi na dar łaski pracy i oddaniu w ten sposób „chwały i świadectwa
Bogu, który pierwszy nas umiłował”.

br. Štefan Kožuh
Wikariusz Generalny
VIII Rada Plenarna Zakonu:
instrumentum laboris
IT PT EN DE ES PL FR

IT

Brat Mauro Jöhri OFMCap
Przemówienie na rozpoczęcie
IT PT EN DE ES FR

Mauro Magatti
Działalność ludzka w erze antropocenu
IT EN PT FR ES

Brat Luiz Carlos Susin OFMCap
Praca w nauczaniu Kościoła
IT EN PT

Brat Fernando Ventura OFMCap
Praca w Biblii
IT EN PT FR ES DE

Ks. Felice Accrocca
Praca w Źródłach Franciszkańskich
IT EN

Brat Pio Murat OFMCap
Podsumowanie poprzednich RPZ, Konstytucji... do tematu pracy IT FR EN PT

Brat Giuseppe Bufon OFM
Praca fizyczna - między misją i
tożsamością
IT EN FR DE ES PT
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2015 10 26

2015 10 27

2015 10 28

Rino Fisichella

2015 11 11

2015 11 12

2015 11 19

Henryk Cisowski

Dominique Pacreau

Carmelo Tonino Saia

Christophorus Goedereis

M. Magatti, Pedro Opeka

M. Hess, R. Fisichella

Susin, Godereis, Pacreau

Audio

Štefan Kožuh, Mauro Jöhri

2015 10 29
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Ventura, Ayodi, Cisowski

Accrocca, Murat, Hangalo

Mauro Jöhri

Riflessioni e testimonianze

2015 10 26

2015 10 29

2015 11 03

2015 11 04

Collegio San Lorenzo

2015 11 11

CPO Spirituale

2015 11 13

Foto
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w Polsce

omu rekolekcyjnym Braci Mniejszych
Kapucynów imienia Św. Ojca Pio w
Skomielnej Czarnej (Polska), nieopodal
Krakowa, w dniach od 11 do 14 października 2016, odbyło się spotkanie Konferencji Europy Środkowo-Wschodniej braci
kapucynów (CECOC). Bracia spotkali się
w pobliżu miejsc związanych ze św. Janem
Pawłem II i św. Siostrą Faustyną Kowalską,
których sanktuaria bracia odwiedzili także
w czasie tego spotkania.
Członkowie Konferencji spotykają się
dwa razy do roku.
Podczas spotkania ministrowie prowincjalni i kustosze podzielili się tym co
dotyczy życia braterskiego i działalności
w poszczególnych okręgach zakonnych:
Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Łotwy,
Litwy, Polski, Rumunii, Czech, Słowenii,
Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Węgier. Jak
zawsze, obecny był także Wikariusz Generalny br. Štefan Kožuh.
Tematy były następujące: dzielenie się
życiem, projekt Europa, tłumaczenie
Konstytucji, spotkanie ponowicjuszy w

Pradze, wspólne przyjrzenie się statystyce
Zakonu, Ratio Formationis Zakonu; zaprezentowana została odnowiona strona
internetowa Kurii Generalnej. Jak zawsze,
czas spotkania stanowił dobrą okazję do
zapoznania się z aktualnościami kapucyńskiego świata poprzez wysłuchanie wiadomości przekazanych przez wikariusza
generalnego, który przekazał informacje
ze strony Zarządu Generalnego, a także z
ostatnim listem ministra generalnego na
temat modlitwy.
Tłumaczami podczas ogólnych posiedzeń
byli bracia Andrzej Włodarczyk i Robert
Rabka. Następne spotkanie Konferencji
odbędzie się w dniach od 29 maja do 2
czerwca 2017 w Serpelicach, w Polsce.
Video – spotkanie CECOC w Polsce
Zdjęcia – spotkanie CECOC w Skomielnej
Zdjęcia - Polska, Skomielna Czarna - Jesień
Zdjęcia - Kraków, Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia
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List Ministra Generalnego
Braci Mniejszych Kapucynów

Święty Franciszek z Asyżu:
człowiek przemieniony
w modlitwę
Do wszystkich braci Zakonu
Do sióstr Klarysek Kapucynek
Wyznanie dojrzałe podczas mojej posługi wśród was

K

ochani bracia
Piszę do was ten list, w którym
pragnę podzielić się moimi refleksjami na temat modlitwy. Czynię
to skłoniony myślą, która mi towarzyszy od dłuższego czasu i która
zachęca mnie do stawienia czoła
sytuacji, z jaką wraz z Radnymi
Generalnymi spotykamy się podczas wizytacji w okręgach naszego
Zakonu: trudności z modlitwą. Jestem przekonany, że my wszyscy,
w odniesieniu do siebie i do ludzi,
z którymi stykamy się w naszym
duszpasterstwie i pracy, zgadzamy
się co do przekonania, że modlitwa
stanowi centralny element w życiu
każdego ochrzczonego, a szczególnie w doświadczeniu kogoś, kto
podjął życie konsekrowane; jednak
rzeczywistość nie potwierdza tego
przekonania. Pragnę uściślić, że nie
mam zamiaru niczego dodawać do
traktatów i podręczników o modlitwie; literatura na ten temat jest obfita i przebogata. Proszę was, abyście czytając ten mój list pamiętali
o III rozdziale naszych Konstytucji,
w którym znajdziecie piękną i głęboką syntezę zakorzenioną w war-

tościach franciszkańsko-kapucyńskiej tradycji.
2 lipca 2016, Papież Franciszek
dziękując mi za ofiarę złożoną mu
przez Kurię Generalną z okazji uroczystości Św. Piotra, napisał takie
oto słowa: „modlitwa jako pokorne złożenie ufności w Bogu i Jego
woli, zawsze jest drogą wyjścia z
naszych osobistych i wspólnotowych zamknięć. To szeroka droga
otwarcia na Ewangelię i dawania
świadectwa nadziei z entuzjazmem
wiernych uczniów Chrystusa”.
Jaki jest zatem cel tego listu? Pragnę każdego z was skłonić do
podjęcia rewizji własnej relacji z
Bogiem; nie w teorii idei, lecz w
konkrecie naszej codzienności. Słabość i trudy nie tyle spotyka się w
przekonaniach na temat modlitwy,
ile raczej w codziennej praktyce.
Źródła Franciszkańskie przekazują
nam wołanie św. Franciszka „Miłość nie jest kochana!”. Dzisiaj cisną mi się na usta cisną jeszcze inne
słowa: „Modlitwa nie jest kochana,
mało się nią żyje i mało praktykuje!”...
Czytaj wszystko
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Siostry
Kapucynki:
“Pax et Bonum”
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“Pax et Bonum”

2016 B

omni na obietnicę świętego
Franciszka wobec Klary i
ubogich sióstr ze świętego Damiana, powinniśmy zawsze otaczać
staranną opieką i szczególną troską
nasze siostry z Drugiego Zakonu,
które w życiu kontemplacyjnym
każdego dnia składają ofiarę pochwalną, poszukują w samotności
i milczeniu zjednoczenia z Bogiem,
a swą ukrytą płodnością apostolską
przyczyniają się do rozwoju Kościoła.” (Konstytucje OFMCap 101,3).
Jedną z form naszej troski w towarzyszeniu naszym kontemplacyjnym siostrom kapucynkom jest
przekazywanie im informacji, dzięki elektronicznym środkom komunikacji, tak aby klasztory autonomiczne mogły się poczuć naprawdę
częścią tej różnorodnej, kapucyńskiej rodziny.
“Pax et Bonum” to biuletyn Biura Asystencji Generalnej dla Sióstr
Kapucynek – urzędu, który od po-

czątku swojego istnienia w Kurii
Generalnej (1970), przekazuje siostrom Drugiego Zakonu informacje
i motywacje do życia charyzmatem
w aktualnej rzeczywistości, mówiąc o różnych sytuacjach sióstr na
całym świecie i w ścisłej łączności
z braćmi kapucynami. Publikowany
jest dwa razy do roku w języki włoskim, angielskim i hiszpańskim. Od
dłuższego już czasu wysyła się go
w formie elektronicznej do poszczególnych federacji i klasztorów.
Oprócz tego, na BLOGU „Kapucynki i kapucyni” częściej można
znaleźć informacje docierające do
Asystenta Generalnego: przeglądy,
zdjęcia i różne materiały, łącznie z
poprzednimi numerami biuletynu
„Pax et Bonum” w różnych językach.
Br. Leonardo Ariel González
Delegat Ministra Generalnego
dla Sióstr Kapucynek

http://frleonardogonzalez.blogspot.com
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