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J

ohn Corriveau – Brat Mniejszy
Kapucyn, Minister Generalny Zakonu w latach 1994-2006, od 2008
jest biskupem diecezji Nelson w
Kanadzie.
Jakie można wymienić dary łaski
od Pana podczas Brata posługi jako
Ministra Generalnego; jakie natomiast były trudności? Jak się rozwijał
franciszkański charyzmat Zakonu w
tym okresie i jak go postrzegał minister generalny w tamtych czasach? Na
te pytania odpowiedział brat John w
czasie wywiadu udzielonego w Rzymie, w kurii generalnej Zakonu Kapucynów, w styczniu 2017.
„Jesteśmy Zakonem braci – stwierdza br. John – i nasze wcielanie
teologii komunii realizuje się w życiu braterskim. Dzisiaj staliśmy się
naprawdę wspólnotą światową. To
wielkie dobro. Jest jeszcze inne wielkie dobro. Kościoły materialnie bogate stały się zależne od Kościołów
ubogich, a dla franciszkanów zależność od braci ubogich to coś dobroczynnego. (…) Posługiwanie jako
minister generalny było dla mnie
największym przywilejem w moim
życiu, ponieważ w tradycji franciszkańskiej minister generalny to nie
ten, kto rozkazuje, ale to następca
Św. Franciszka. Franciszek nigdy

nie był kimś, kto rządził innymi. Był
człowiekiem, który zapraszał innych
do życia Ewangelią. (…) Byłem świadkiem wielkiego rozwoju charyzmatu w tych latach. Na przykład…
nic nie wydarza się w ciągu jednego
roku. Zaczęło się w 1982, wraz z
nowymi Konstytucjami. W tamtym
okresie zaczęliśmy sobie przyswajać
eklezjologię Soboru Watykańskiego
II i na nowo określać tożsamość
Kościoła w naszym Zakonie w wizji
jedności. (…) Jako Zakon wyprzedziliśmy nawet myśl Jana Pawła II.
W roku 2000, w Novo Millennio Ineunte w numerze 43, Papież pisał, że
powinniśmy promować duchowość
komunii. Bez tej duchowości komunii, struktury komunii pozostałyby
tylko zewnętrzną maską, a nie żywą
i realną rzeczywistością. (…) Myślę,
że był to prawdziwy znak czasów pochodzący od Ducha Świętego, który
pracuje w nas wzywając nas do bycia tym, kim powinniśmy być. Miało
to wiele mocnych i praktycznych
przykładów w naszym życiu braterskim i w sposobie, w jaki działamy w
świecie. (…)
Zobacz wywiad z br. Johnem
Corriveau w języku angielskim

www.youtube.com/ofmcaptv

NA PIERWSZYM PLANIE
WIADOMOŚCI RÓŻNE

Raniero Cantalamessa w TV2000

R

aniero Cantalamessa jest bardzo dobrze znanym
bratem kapucynem, który przez wiele lat podawał
„motywy nadziei” komentując Ewangelię na ekranach
telewizji. Jest kaznodzieją papieskim, to wiemy, lecz
jest także teologiem, wykładowcą uniwersyteckim, a
przede wszystkim kaznodzieją, „który nie wygłasza
kazań”, lecz jest zwykłym głosicielem Ewangelii. Od
jakiegoś czasu, mając już ponad 80 lat, wycofał się
do eremu, „ponieważ zanim się będzie mówić, trzeba najpierw słuchać” i nawet jeśli napisał ponad 300
książek, nie męczy się słuchaniem Słowa Bożego. Wywodzący się z Marchii, urodzony w Colli del Tronto,
Obejrzyj wywiad z br. Raniero w TV2000 Ojciec Raniero nigdy nie wątpił w swoje powołanie.

Powrócili do domu Ojca
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Br. Sisto

Br. Benitius

Br. Sisto Zarpellon
W dniu 2 stycznia 2017 zmarł br.
Sisto Zarpellon, OFMCap. Entuzjastyczny formator, wykładowca
i dyrektor seminariów w Rovigo,
Thiene i Weronie (uzyskał doktorat
z pedagogiki na fakultecie nauczania na Uniwersytecie w Padwie).
Przez prawie dwadzieścia lat (19952014) był ojcem duchownym w
naszym Kolegium Międzynarodowym Św. Wawrzyńca z Brindisi w Rzymie, szafarzem Bożego
miłosierdzia, które nie zna granic.
Wielu młodych braci mogło go mieć
za przewodnika w ich drodze wiary, korzystając szczególnie z jego
skutecznych porad. Jednocześnie
był także niezmordowanym kaznodzieją, głosicielem rekolekcji dla
zakonników, zakonnic, kapłanów,
a nawet wyjaśniającym niedzielną Ewangelię w telewizji RAI2, w
programie „Porady Brata Sisto”. Po
powrocie do Prowincji w 2014 roku,
przeznaczony został do klasztoru w
Lendinara, siedziby między-prowincjalnego postulatu, gdzie pełnił
funkcję spowiednika.

Br. Benitius Brevoort
Dnia 16 stycznia br. odszedł do
Pana br. Benitius Brevoort, OFMCap. Z pochodzenia Holender, urodzony i wychowany w Indonezji.
Br. Ben, jak go potocznie zwano,
miał 78 lat. Profesję wieczystą w
Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów złożył w Indonezji w roku
1960; przez dwanaście lat pełnił
funkcję Generalnego Asystenta dla Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich i Młodzieży Franciszkańskiej (1990-2002), a następnie
gwardiana w Kurii Generalnej i
w klasztorze na Garbatelli w Rzymie. Powróciwszy przed ponad
rokiem do Indonezji, do Prowincji Medanu, czynnie zajmował
się dialogiem chrześcijańsko-islamskim, tłumaczeniami pisanymi
i symultanicznymi oraz wieloma
innymi sprawami. Obeznany z
informatyką i studium języków,
w latach 2006-2008 studiował w
Papieskim Instytucie Studiów
Arabskich i Islamistyki, uzyskując
w tej dziedzinie Licencjat na temat
al-Ġazālī.

Z różnych
stron świata

NA PIERWSZYM PLANIE
KAPUCYŃSKA OBECNOŚĆ

B

racia kapucyni rozsiani w różnych częściach świata, starają się przeżywać franciszkańsko-kapucyńskie
powołanie. Pan Bóg pozwala nam żyć tym samym charyzmatem, chociaż życie ludzi w poszczególnych krajach jest różne. Z tego powodu może też kwitnąć bogactwo różnorodności naszego charyzmatu obecnego na całym
świecie. Zapraszamy was do zapoznania się z materiałami opublikowanymi przez braci na różnych kontynentach.

Bogu w życiu zakonnym. Nowicjat jest drugim etapem formacji dla
braci kapucynów. W tym okresie
przeżywają czas intensywniejszego i głębszego wprowadzenia w
doświadczenie ewangelicznego życia według franciszkańsko-kapucyńskiego charyzmatu – czytamy
Młodzi ludzie nadal odczuwa- w opisie filmu, który nakręcili brają wezwanie do poświęcenia się cia kapucyni z nowicjatu w USA.
Bracia kapucyni w Misji – pod tym
tytułem Teleradio Padre Pio zrealizowało video ukazujące życie braci
na misjach.

Video przedstawia 125 lat kapucyńskiej obecności w Yonkers,
Nowy Jork, USA.
Video opisuje pokrótce życie Braci
Mniejszych Kapucynów w Kustodii Północnego Meksyku.
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P

rzedstawiamy wam broszurę
przygotowaną przez braci z
Niemiec na rok 2017. Na początku tej publikacji czytamy: W roku
2017 Niemcy będą obchodzić 500
rocznicę Reformy Protestanckiej.
Augustiański mnich, Marcin Luter, chciał zreformować Kościół.
Zamiast odnowy doszło do schizmy. «Czy katolicy mogą świętować jubileusz Reformacji w 2017?» - niedawno pytał Joachim Wanke, biskup emeryt Erfurtu. Jego odpowiedź brzmiała: «Nie, tym nie mniej katolicy
mogą i chcą wspominać Reformację, chcą ją zrozumieć lepiej, poznać jej protagonistów, jej przewodnie myśli, jej wpływ na historię». […] Dlatego rok 2017 ma dwojakie znaczenie: prowadzi nas w kierunku nieustannej
reformy Kościoła i Zakonu. „Ecclesia semper reformanda est” – przypomina nam jeden z tekstów Soboru
Watykańskiego II: „Kościół powinien się wciąż reformować”. Przy okazji tej rocznicy, bracia, łączmy się z
historią i odnową kapucyńskiej Prowincji Niemiec. Dziękujemy wam za każdy gest jedności i za wszelkie
wsparcie, przekazując nasze życzenia słowami św. Franciszka: „Pokój i Dobro!”.
Pobierz broszurę

Wybory i nominacje

MAŁE WIELKIE NOWINY
W I A D O M O Ś C I R Ó Ż N E

Provincia della Calabria
MP: fr. Pietro Ammendola
VP: Giovanni Loria
2C: fr. Ippolito Fortino
3C: fr. Antonello Castagnello
4C: fr. Francesco Donato
Data: 08.02.2017; Amantea (Cosenza), Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre, Consigliere Generale
Provincia di Basilicata e Salerno
MP: fr Valentino Incampo
VP: fr Salvatore Mancino
2C: fr. Massimo Poppiti
3C: fr. Aniello Scaramella
4C: fr. Giacomo Santarsieri
Data: 15.02.2017; Visciano, Napoli, Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre, Consigliere Generale

Custodia del Porto Rico
C: fr. José Ángel Torres Rivera
1C: fr. Ramón Hiram Negrón Cruz
2C: fr. José Antonio Cruz Collazo
Data: 15.02.2017; Puerto Rico
Presidente: Thomas Betz, Min. Prov. Province
of St. Augustin, Pennsylvania, USA
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Br. Giovanni Salonia

Nowy biskup pomocniczy w Palermo (Włochy)

O

jciec Święty Franciszek mianował biskupem pomocniczym
diecezji Palermo br. Giovanniego Salonię OFMCap, dotychczasowego odpowiedzialnego za formację permanentną w kapucyńskiej
prowincji Syrakuz, wyznaczając mu jako stolicę tytularną Butrinto.
Brat Giovanni Salonia OFMCap urodził się w miejscowości Ragusa
27 lipca 1947. Do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji
Syrakuz wstąpił 29 września 1962. Ukończył studia w instytutach
wewnętrznych Zakonu Kapucynów.
Śluby czasowe złożył 4 października 1963, a wieczyste 1 listopada
1968.
Wyświęcony na kapłana 3 lipca 1971.
Uzyskał Licencjat z teologii na kierunku duchowości w Papieskim
Ateneum Antonianum w Rzymie; Licencjat w zakresie nauk edukacyjnych w ówczesnym Papieskim Ateneum Salesianum; specjalizował
się w psychoterapii Gestalt w Gestalt Training Center w San Diego w
Kalifornii.
Przeczytaj cały artykuł na stronie internetowej

NA PIERWSZYM PLANIE
K U R I A G E N E R A L N A

Solidarność w Misji

N

a przestrzeni ostatnich lat,
wspólnie jako bracia kapucyni, przyczyniliśmy się do pomocy ponad trzydziestu nowym
okręgom zakonnym, formacji tysięcy braci i realizacji setek projektów,
wspierając „Implantatio Ordinis” w
miejscach, w których bez tej pomocy byłoby to niemożliwe. Pozostajemy zawsze wdzięczni wszystkim
naszym dobroczyńcom za przyczynienie się do tego, aby mogło się
to realizować, a także wszystkim
naszym braciom odpowiedzialnym
za gromadzenie funduszy na rzecz
naszych kapucyńskich misji. To

Y

ouTube stało się już narzędziem komunikacji takim jak
Facebook, Twitter czy Instagram.
Od 2009 r. Biuro Komunikacji Kurii Generalnej OFMCap publikuje
na kanale YouTube swoje filmy video. Na przestrzeni ostatniego roku
(2016) nasza aktywność się wzmogła i umieściliśmy na tym kanale aż
53 filmy video.
Statystycznie więc, każdego tygodnia, na kanale Kurii Generalnej uka-

dzięki wysiłkom wielu osób byliśmy w stanie przyczynić się do
nieustannego rozwoju naszego życia i naszego charyzmatu na całym
świecie. W niniejszej publikacji
znajdziecie kilka danych statystycznych i fotografii ukazujących dzieło wspierane przez fundusze przekazywane przez wszystkie okręgi
zakonne. Nadal wspierajmy naszą
misję głoszenia Dobrej Nowiny i
rozpowszechniania naszego charyzmatu zarówno finansowo, jak też
przez wysyłanie misjonarzy na
głoszenie Ewangelii i przez naszą
modlitwą za wszystkich braci.
zuje się nowy film o kapucynach.
Są to filmy przedstawiające różne
międzynarodowe spotkania braci
kapucynów, przekazujące orędzia
Ministra Generalnego, franciszkańskie i kapucyńskie konferencje,
obrazy z życia braci kapucynów
w przeróżnych miejscach świata.
Można się zapisać na naszym kanale video YouTube, aby regularnie otrzymywać wiadomości o nowych publikacjach.
Wystarczy wejść na stronę:
www.youtube.com /ofmcaptv
i kliknąć prawym klawiszem
myszki na Iscriviti/Subscribe
Zapraszamy do odwiedzania naszego kanału.
Do zobaczenia!

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

Pobierz materiały
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youtube.com/ofmcaptv

Curia Generale OFMCap Via Piemonte, 70; 00187 Roma, Italia
Tel. +39.06.42011710

Fax +39.06.4828267

bici@ofmcap.org

www.bici.ofmcap.org

Abonament BICI, dlaczego…

M

iędzynarodowy Biuletyn Informacyjny Kapucynów (BICI)
jest od lat jednym z narzędzi komunikacji pomiędzy Kurią
Generalną i wszystkimi braćmi kapucynami rozsianymi po całym
świecie. W ciągu ostatnich lat technologia daje nam coraz to nowe
możliwości, takie jak video, konferencje audio i możliwość zobaczenia nie tylko jednego zdjęcia, ale całej galerii fotograficznej
zamieszczonej na Internecie. Z tego względu, od kilku miesięcy,
także BICI zostało zmienione, nie tyle od strony graficznej, co raczej z punktu widzenia swego funkcjonowania. BICI nie jest już
tylko biuletynem, który można wydrukować i powiesić na tablicy
ogłoszeń w klasztorach, lecz stał się także materiałem interaktywnym, spełniającym swoją rolę kiedy wyświetla się go na monitorze
komputera, na tablecie czy iPadzie. Dlatego pragniemy zachęcić
braci do podzielenia się tą wiadomością z innymi braćmi naszego
Zakonu i zaproszenia ich do zaabonowania BICI, który każdy brat
może otrzymać indywidualnie na własną skrzynkę e-mail. W ten
sposób każdy będzie mógł skorzystać z nowych możliwości oferowanych już od pewnego czasu przez biuletyn. W ostatnich miesiącach wprowadziliśmy do Internetu ponad 40 filmów, wiele galerii
zdjęć i materiałów audio, które dostępne są wyłącznie w wersji
elektronicznej. Utrzymaliśmy dotychczasową formę graficzną, aby
dać możliwość wydrukowania BICI, jednak na dzień dzisiejszy
wersja elektroniczna wydaje się być najlepsza.
Abonament BICI jest niezwykle prosty: wystarczy wejść na stronę
www.bici.ofmcap.org, wybrać jeden spośród 7 języków do dyspozycji i zapisać się, podając własne imię i adres e-mail. To wszystko! Wszyscy zapisani będą mogli osobiście otrzymywać biuletyn,
umieszczany każdego miesiąca w Internecie. Rozpowszechnianie
wśród braci tego nowego sposobu rozsyłania biuletynu BICI umożliwi sprawniejsze dzielenie się informacjami przekazywanymi
z Kurii Generalnej do wszystkich braci na świecie. Mamy nadzieję,
że poprzez środki komunikacji przyczynimy się do wzmocnienia
komunii wśród nas, braci kapucynów, rozsianych po całym świecie.

Legenda:

• czerwony kwadrat oznacza,
że w biuletynie znajduję się
video; należy kliknąć na guzik, aby obejrzeć video

• niebieski kwadrat oznacza,
że w biuletynie znajduje się
galeria zdjęć; należy kliknąć
na guzik, aby obejrzeć zdjęcia

• zielony kwadrat oznacza, że
w biuletynie znajduje się plik
audio; należy kliknąć na guzik, aby odsłuchać plik dźwiękowy

Zobacz video – jak zapisać się na BICI

