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P

rzez całe pięć miesięcy kilka
osób pracowało nad realizacją
ważnego projektu dotyczącego strony internetowej Kurii Generalnej
www.ofmcap.org.
Ideą Ministra Generalnego oraz
jego zarządu było usystematyzowanie i opublikowanie na użytek braci
ostatnich dokumentów Zakonu w
wersji elektronicznej w przystępnej
formie.
Zrealizowano więc projekt dotyczący wszystkich dokumentów Rad
Plenarnych Zakonu oraz listów Ministrów Generalnych od roku 1994.
Dokumenty te są obecnie dostępne
na stronie internetowej Zakonu aż w
7 językach, w elektronicznej wersji
powszechnie używanej na urządzeniach elektronicznych, to jest w formacie Word, PDF, EPUB i MOBI.
Wszystkie dokumenty zostały przepracowane i dostosowane do użytku

elektronicznego, co konkretnie oznacza, że każdy z nich posiada elektroniczny spis treści umożliwiający nawigację wewnątrz dokumentu.
Teraz więc elektroniczny czytnik
książek, tablet, iPad i także sam
smartfon mogą być używane do
lektury i studium dokumentów Zakonu.
Naszym pragnieniem było, aby
praca włożona w ten projekt, dała
braciom możliwość czytania i ponownego studium dokumentów, w
celu pogłębienia znajomości naszego życia kapucyńskiego poprzez
wytyczne otrzymane w ostatnich
latach przez Zakon ze strony Rad
Plenarnych Zakonu czy samych Ministrów Generalnych.
Wspomniany zbiór materiałów
znajduje się na stronie internetowej
www.ofmcap.org w dziale “Dokumenty”.
Życzymy dobrej lektury i przyjemnego studium.
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Nowy błogosławiony
dla Zakonu
Francesco
		 Solanus
			 Casey
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nia 25 kwietnia 2017 roku
podczas zwyczajnej sesji kardynałów i biskupów Kongregacji
do Spraw Kanonizacyjnych został
uznany nadzwyczajny charakter uzdrowienia przypisywanego wstawiennictwu czcigodnego
Francesco Solanus Casey (18701957), kapłana z zakonu kapucynów prowincji Calvary (USA).
4 maja 2017 Ojciec Święty Franciszek podpisał dekret, który otwiera drzwi do beatyfikacji.
Bernardo Francesco Solanus Casey, szósty z szesnastu dzieci,
urodził się w Prescott, Wisconsin
(USA) w dniu 25 listopada 1870
roku, jako syn Bernarda James
Casey i Elleny Elisabeth Murphy,
emigrantów z Irlandii.
Odznaczał się zdecydowanym
charakterem i siłą woli, duchem
altruizmu i odrobiną dobrego humoru. Kochał sport, szczególnie
baseball. Przed wstąpieniem do
zakonu był robotnikiem w gospodarstwie rolnym, stolarzem, piekarzem, strażnikiem więzienia
oraz motorniczym tramwaju. W
1892 roku, w wieku dwudziestu
dwóch lat, wstąpił do seminarium
diecezjalnego św. Franciszka
Salezego w Milwaukee. Nie będąc
w stanie zapłacić całości czesnego,
podjął się pracy fryzjera wśród
swoich towarzyszy. Ze względu

na jego już nie młody wiek i niedostateczne przygotowanie, wciąż
napotykał ogromne trudności
w nauce, tak, że po pięciu latach
spędzonych w seminarium przełożeni radził mu, aby porzucił myśl
o kapłaństwie i zasugerowali, by
podjął drogę życia zakonnego.
Bernardo Francesco posłuchał
udzielonych mu rad i w pokorze
przyjął habit kapucyński 14 stycznia 1897 w klasztorze św. Bonawentury w Detroit. Zakończył
nowicjat składając śluby zakonne
21 lipca 1898 i podejmując na
nowo studia teologiczne w Seminarium Serafickim w Milwaukee.
Używane wówczas do nauki języki: niemiecki i łacina nie ułatwiały
mu studium. Jednak pomimo tych
trudności przełożeni postanowili
udzielić mu święceń kapłańskich
w oparciu o słowa ówczesnego
dziekana: „Wyświęcimy na kapłana Franciszka Solano i będzie
on dla ludzi swego rodzaju Proboszczem z Ars”. 24 lipca 1904
otrzymał święcenia kapłańskie
(sacerdotus simplex), jednakże z
towarzyszącą im ciążącą klauzulą
nie pozwalającą mu spowiadać ani
głosić publicznie kazań.
Nowo wyświęcony kapłan podejmował zadania przeznaczone zwyczajowo do braci zakonnych, więc
natychmiast został powierzony

urząd zakrystiana, odpowiedzialnego za ministrantów, a później
furtiana. Po pobycie w różnych
domach prowincji, został ostatecznie przydzielony do klasztoru św.
Bonawentury w Detroit, gdzie jako
furtian przez ponad dwadzieścia
lat swoją postawą przyciągał rzesze
ludzi, którzy przybywali do niego
na wieść o jego cnotach i nadzwyczajnych łaskach przypisywanych
jego modlitwom i wstawiennictwu.
Spędzał po dziesięć godzin dziennie na furcie, nigdy nie pozwalając
sobie nawet na małą przerwę lub
urlop, spełniając swój apostolat
dobrym słowem, miłością, cierpliwością i w posłuszeństwie.
28 lipca 1954 ojciec Francesco
Solanus obchodził pięćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich.
Jego zdrowie, jednak powoli go
opuszczało i po wielokrotnych pobytach w szpitalu zmarł 31 lipca
1957 w klasztorze św. Bonawentury w Detroit.
15 maja 2017 w Rzymie, kardynał
Angelo Amato, prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych,
przyjął prośbę złożoną przez arcybiskupa Detroit, Allena Vigneron
oraz Braci Kapucynów Prowincji
Calvary, aby celebrować beatyfikację czcigodnego Francesco
Solanus Casey 18 listopada 2017
w Detroit.
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Tercjarz Franciszkański błogosławionym

Lucien
Botovasoa
D

nia 2 maja 2017 roku podczas
zwyczajnej sesji kardynałów
i biskupów Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych zostało uznane
męczeństwo Luciena Botovasoa
(1908-1947) świeckiego, ojca rodziny, nauczyciela w szkole, który
z ewangelicznym pokojem, po zapewnieniu bezpieczeństwa żonie
i dzieciom, podczas gdy modlił się
za swoich prześladowców, doprowadził do pełni swoje zjednoczenie z
Chrystusem poprzez przelanie krwi
dla Zbawiciela.
Dnia 4 maja 2017 roku Ojciec Święty Franciszek podpisał dekret, który otworzył drzwi do beatyfikacji,
która prawdopodobnie będzie miała
miejsce na Madagaskarze w miesiącu listopadzie 2017 r.
Lucien Botovasoa urodził się w 1908
roku w Vohipeno, w wiejskiej gminie, w południowej części Madagaskaru, w prowincji Fianarantsoa.
W 1918 roku rozpoczął studia w
szkole państwowej, aby w 1920
przejść do Kolegium św. Józefa Ambozontany prowadzonym przez Towarzystwo Jezusowe. W 1928 roku,
po ukończeniu studiów, uzyskał dyplom z dziedziny kształcenia i już
w październiku tego samego roku,
podjął pracę jako nauczyciel parafialny w Vohipeno, czyniąc swoim
motto Towarzystwa Jezusowego: Na
większą chwałę Boga (Ad maiorem
Dei gloriam). W dniu 10 października 1930 roku ożenił się z Suzann
Soazana w kościele parafialnym
w Vohipeno, a dnia 2 września następnego roku urodził mu się syn

Wincenty de Paul Hermann, pierwszy z ich ośmiorga dzieci, z których
przeżyło tylko pięcioro. Sługa Boży
jest nie tylko nauczycielem we wsi,
ale jest również zaangażowany w
życie parafii. Jest doskonałym nauczycielem, oprócz języka malgaskiego zna również język francuski,
łacinę, angielski, niemiecki i chiński. Jest wyśmienitym muzykiem
i cenionym piosenkarzem, będąc
również szefem chóru kościelnego.
Jest szczodry i pomocny względem
potrzebujących. Ma również ducha
sportowego. Zawsze mówi się o
nim, że jest uśmiechnięty i pogodny.
W 1940 roku Sługa Boży podejmuje
życie według Reguły Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego, którego to
Reguła staje się przedmiotem jego
studiów i medytacji. To wszystko
doprowadza do tego, że ostatecznie
przyjmuje habit Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich dnia 8 grudnia
1944 roku. W ten sposób zaczyna
prowadzić życie w ubóstwie, w duchowości franciszkańskiej, charakteryzując się głęboką pobożnością
i gorącym pragnieniem szerzenia
wszędzie Ewangelii.
Po II wojnie światowej, w latach
1946-1947, na Madagaskarze coraz
bardziej dojrzewa pragnienie niepodległości, uniezależnienia się od
Francji. W regionie, w którym żyje
Sługa Boży, w 1946 roku został królem (Mpanjaka) z Klanu Ambohimanarivo Tsimihoño, zwolennik
grup niepodległościowych. Także w
Vohipeno dochodzi do zderzenia się
dwóch przeciwstawnych sobie frak-

cji, które generuje akty przemocy.
Dnia 30 marca 1947 roku, w Niedzielę Palmową, kościoły zostały
spalone i rozpoczyna się polowanie
na chrześcijan.
Król Tsimihoño, mając na względzie szacunek jakim w Vohipeno
ludzie, katolicy i nie tylko, mieli
dla „nauczyciela chrześcijańskiego”
Luciena Botovasoa, knuje plan sprowadzania go z powrotem do wioski,
grożąc jednakże, że w przypadku,
gdy on nie dostosuje się do rozkazów
królewskich, dokona mordu na całej
jego rodzinie. Sługa Boży świadomy
zaistniałej sytuacji, powierzył swemu bratu żonę i dzieci i wrócił do
Vohipieno. Około godziny 21 dnia
17 kwietnia 1947 roku, jego brat Andre i dwóch kuzynów, pod groźbą
śmierci, podejmują się zaaresztowania Luciena. Przyprowadzony przed
króla Tsimihoño bez formalnego
procesu został skazany na śmierć.
Kiedy dotarł na miejsce egzekucji,
uklęknął i został ścięty w czasie,
gdy modlił się za swoich morderców.
Jego ciało wrzucono do rzeki.
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Wybory i nominacje
Provincia dell’Emilia Romagna, Italia – elezioni
MP: fr. Lorenzo Motti
VP: fr. Francesco Maria Pavani
2C: fr. Fabrizio Zaccarini
3C: fr. Giacomo Franchini
4C: fr. Paolo Mai
Data: 27.04.2017
Luogo: Casa di spiritualità “Villa Santa Maria”,
Tossignano (Bologna), Italia
Presidente: fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale

Custodia di Svezia – elezioni:
CU: fr. Ryszard Zielinski (confermato)
1C: fr. Marek Gil
2C: Jan Nowosielski

Data: 02.05.2017
Luogo: Djursholm (Stoccolma), Svezia
Presidente: fr. Andrzej Kiejza, Provinciale di Varsavia,
Polonia
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Provincia di Kristjyoti, Nord India - elezioni
MP: fr. Benoy Joseph
VP: fr. Dominic Thirunilath
2C: fr. Prasannan Paul
3C: fr. John Paul
4C: fr. S. Arockia Alex

Data: 03.05.2017
Luogo: Jyotiniketan Minor Seminary Dasna Masuri,
UP, India
Presidente: fr. Michael Fernandes, Consigliere Generale

Provincia di Foggia, Italia - elezioni
MP: fr. Maurizio Placentino
VP: fr. Francesco Dileo
2C: fr. Matteo Lecce
3C: fr. Giuseppe D’Onofrio
4C: fr. Antonio Salvatore

Data: 03.05.2017
Luogo: San Giovanni Rotondo,
Domus Francescana”L’Approdo”, Italia
Presidente: fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale

Provincia di Aluva, Kerala India - elezioni
MP: fr. Paully Madassery
VP: fr. Joy Menachery
2C: fr. Davis Vithayathil
3C: fr. Jaison Vadackan
4C: fr. Lijoy Chiriyankandath

Data: 09.05.2017
Luogo: St. Thomas Provincialate, Aluva, Kerala, India
Presidente: Mauro Jöhri, Ministro Generale

Wybory i nominacje
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Provincia di Slovenia - elezioni:
MP: fr. Vlado Kolenko (confermato)
VP: fr. Milan Kvas
2C: fr. Primož Kovač
3C: fr. Matej Nastran
4C: fr. Jože Smukavec

Eletti: 11.05.2017
Data: Kančevci – Slovenia
Presidente: Mark Schenk, Consigliere Generale

Provincia del Piemonte, Italia – elezioni:
MP: fr. Michele Mottura (confermato)
VP: fr. Claudio Passavanti
2C. fr. Francesco Daniele
3C. fr. Luca Margaria
4C. fr. Fausto Panepinto

Data: 11.05.2017
Luogo: Armeno (Novara), Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre , Consigliere Generale

Provincia di Maharashtra – elezioni:
MP: fr. Philip Gonsalves
VP: f r. Sebastian Kinny
2C: fr. Wilson D’Souza
3C: fr. Victor Bandya
4C: fr. Leo D’Monte

Data: 17.05.2017
Luogo: Capuchin Provincialate Fatima Campus, Kirol,
Mumbai, India
Presidente: Mauro Jöhri, Ministro Generale

Provincia della Puglia - elezioni:
MP: fr. Alfredo Marchello (confermato)
VP: fr. Raffaele Massari
2C: fr. Ruggiero Doronzo
3C: fr. Flaviano Ricciardi
4C: fr. Umberto Polimeno

Data: 17.05.2017
Luogo: Centro di spiritualità “Oasi Beati Martiri Idruntini”,
Santa Cesarea Terme (Lecce), Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre, Consigliere Generale

Provincia di New York-New England - elezioni:
MP: fr. Michael Greco
VP: fr. Robert Abbatiello
2C: fr. Lake Herman
3C: fr. James Peterson
4C: fr. Salvatore Cordaro

Data: 18.05.2017
Luogo: Holy Family Retreat Center, West Hartford, Connecticut
Presidente: Mark Schenk, Consigliere Generale
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Br. Carlos Cartagena.
Powrócił do domu Ojca

D

nia 26 kwietnia 2017 zmarł
na zawał serca w klasztorze
świętego Antoniego z Padwy w
Santiago (Chile) brat Carlos Cartagena. Wstąpił do naszego Zakonu
4 marca 1945 roku, pierwsze śluby
złożył w roku 1952, a święcenia
kapłańskie przyjął w roku 1957.
Ukończył studia na Uniwersytecie
w Salamance, gdzie obronił też
swoją pracę doktorską z filozofii
i literatury klasycznej. Również
na tym uniwersytecie uzyskał tytuł licencjata z zakresu muzyki
sakralnej. Nauczał w Chile w seminarium oraz w liceum w Paine.

6

W roku 1979 został powołany do
Rzymu jako specjalista języka łacińskiego do Kurii Generalnej. W
latach 1994 do 2012 posługiwał
przy Stolicy Apostolskiej w sektorze listów łacińskich, gdzie był cenionym ekspertem oraz osobą obdarzoną zaufaniem i szacunkiem
przełożonych. W roku 1998 został
powołany na sekretarza Fundacji LATINITAS założonej w roku
1976 przez papieża Pawła VI.
Wraz z całą prowincją z Chile dziękujemy Panu za dar brata Carlosa,
za jego czytelne świadectwo życia
zakonnego i franciszkańskiego.

3 Lipca
dzień rodziny kapucyńskiej
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T

rzeciego lipca przypada dzień
szczególny w kalendarzu kapucyńskich, gdyż tego dnia obchodzimy rocznicę podpisania bulli
papieskiej „Religionis Zelus” (1528),
poprzez którą reforma kapucyńska
otrzymała swoją podmiotowość
prawną (to 489 lat temu).
Każdego roku możemy w tym dniu
wspominać istnienie rodziny kapucyńskiej i uobecniać więzi duchowe,
które łączą nas przez wieki z instytutami życia konsekrowanego, które
są częścią naszej duchowej historii.
Do naszej rodziny kapucyńskiej
należą więc: nasze siostry z kontemplacyjnego zakonu Klarysek
Kapucynek, Klaryski Kapucynki
Sakramentki, Klaryski od Wieczystej Adoracji, Mniszki Kapucynki
Trzeciego Zakonu.

Do naszej rodziny duchowej przynależą też siostry i bracia z kongregacji agregowanych do naszego zakonu, pokrewni naszej duchowości,
z których wiele zostało założonych
przy współpracy kapucynów.
Także świeccy są ważną częścią
naszej rodziny. Przede wszystkim
wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, której towarzyszą
kapucyni oraz różne ruchy kościelne i instytucje, które inspirując się
naszą tradycją duchową podejmują
rozliczne posługi.
Dlatego 3 lipca jesteśmy zaproszeni,
by spotkać się jako jedna rodzina i:
- wspólnie podziękować Bogu na
modlitwie bądź celebrując Eucharystię za dary otrzymane przez naszą
rodzinę duchową, wspominając naszych założycieli;

- po bratersku współdzielić dialog
przy wspólnym posiłku, podkreślając naszą tożsamość jako bracia
i siostry oraz dzieląc się aktualnościami z naszego życia;
- zaplanować jakieś wspólne kroki,
w celu zwiększenia intensywności
naszych relacji, proponując współpracę i informację na temat realizowanych projektów.
Każdy klasztor, każda wspólnota
braterska, każde miejsce jest konkretną przestrzenią, w której można urzeczywistnić tę inicjatywę,
podtrzymując żywym dar bycia rodziną, dostosowując się do różnych
rzeczywistości, także szukając dogodnego dla wszystkich czasu spotkania, aby w ten sposób budować
wzajemną komunię.

Reguła FZŚ obchodzi 40 urodziny

W

przyszłym roku mija czterdzieści lat od publikacji Reguły
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
promulgowanej przez błogosławionego Papieża Pawła VI w liście apostolskim Seraphicus Patriarcha (24
czerwca 1978). Dlatego właśnie czterej asystenci generalni FZŚ na łamach
międzynarodowego biuletynu Koinonia podjęli inicjatywę upamiętnienia
tej rocznicy pod hasłem: „żyć świeckim charyzmatem franciszkańskim w
dzisiejszym świecie: 40 lat po Seraphicus Patriarcha”. W pierwszym numerze opublikowanym już w połowie
kwietnia bieżącego roku br. Amando
Trujillo Cano TOR, porusza następujący temat: „Porwani przez Boga, poszukiwacze Chrystusa: świeccy franciszkanie i ich relacja z Bogiem”.

W numerze tym czytamy że: „Wartością wyższą od godności ludzkiej jest
powołanie człowieka do jedności z
Bogiem. Od początku swego narodzenia, człowiek jest posłany, aby wejść
w dialog z Bogiem. Człowiek istnieje
jedynie w sposób prosty dla miłości
Boga, który go stworzył i dzięki miłości Boga, która go podtrzymuje”
(Sobór Wat. II, GS 19). Bóg jest tym,
który pierwszy w swojej miłości szuka
człowieka. Poszukiwanie, którego doświadcza prorok Jeremiasz jest jakby
doświadczeniem uwiedzenia, któremu nie może oprzeć się serce: Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się
uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś
(Jer 20,7). W swoim Testamencie także święty Franciszek z Asyżu pokazuje
jak jego nawrócenie rozpoczyna się z
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inicjatywy Boga”.
Tymi i innymi słowami brat Amando
pokazuje jak Reguła FZŚ jest kontynuacją logiki, w której franciszkanie
świeccy uwiedzeni miłością Boga,
znajdują właśnie w niej drogę, by odpowiedzieć w Duchu Chrystusa i aby
stawać się odważnymi świadkami
Chrystusa Zmartwychwstałego.
Zachęcamy do lektury artykułów które zostały opublikowane na stronie
ww.ciofs.org.
Materiały te są przewidziane jako narzędzia do formacji permanentnej dla
braci i sióstr FZŚ, a także dla asystentów duchowych. Życzymy dobrej lektury Kinonia 2017!

www.youtube.com/ofmcaptv
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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
ukazuje 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!

B I U L E T Y N I N F O R M A C YJ N Y
C Z E R W I E C 2017

Smakując Indonezję
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potkanie konferencji PACC
(Kapucyńska
Konferencja
Pacyfiku i Azji) w marcu 2017
roku w Indonezji było okazją do
lepszego poznania rzeczywistości braci kapucynów w tej części
świata. Już w poprzednim numerze zaprezentowaliśmy wywiady
z braćmi pochodzącymi z Japonii,
Timoru Wschodniego, Filipin, Korei, Papui Nowej Gwinei i innych,
uczestniczącymi w tym spotkaniu.
Filmy video i galerie zdjęć przygotowane obecnie po części prezentują aktywność braci z Prowincji
Medan, oraz jak żyją kapucyni na
wyspie Sumatra w Indonezji.
Prezentujemy więc dwa domy
postulatu, klinikę założoną przez

braci, dwie rozgłośnie radiowe (w
Medan i w Nagahuta), domy formacyjne filozofii i teologii.
Pragniemy przedstawić również
spojrzenie na kontekst kulturalny
tego kraju (rekreacja prowadzona
przez braci, typowe kościoła indonezyjskie, słynne w Indonezji jezioro Toba, Maryjne sanktuarium
w Medan), a także życie codzienne
ludzi: zakupy na rynku czy pobyt
w szpitalu.
Chcielibyśmy przez to przybliżyć
życie codzienne naszych braci
kapucynów w tej odległej części
świata, czego sobie i Wam życzymy!
Udanej wizyty wirtualnej w Indonezji!

Video
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Indonezja, 2017

Postulat, Medan

Postulat, Nagahuta

Eucharystia

Rekreacja

Pematang Siantar

Santuarium Maryjne

Klinika i radio

Sinaksak – domy formacyjne

Śpiewający bracia

Spotkanie PACC

Muzeum i kościół

Jezioro Toba, Indonezja

9

N° 304

Foto

Indonezja, 2017

Postulat, Medan

Postulat, Nagahuta

Sankturaium Maryjne

Nagahuta, klinika

Pematand Siantar

Jezioro Toba

Berastagi, muzeum

Berastagi, kościół

Kurs formacji permanentnej 2017
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dla języka portugalskiego i hiszpańskiego

S
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ekretariat Generalny do Spraw
Formacji Zakonu Kapucyńskiego co roku przeprowadza kurs
formacji, który przewiduje towarzyszenie podczas pielgrzymki do
miejsc świętych w Rzymie oraz
Asyżu, wraz z formacją z zakresu duchowości franciszkańskiej,
widzianej w kluczu formacji permanentnej. W bieżącym roku 2017
po raz pierwszy w kursie uczestniczyli zarówno bracia jak i siostry
kapucynki języka hiszpańskiego i
portugalskiego, którzy przybyli ze
Stanów Zjednoczonych, Gwatemali, Brazylii, Mozambiku, Ekwadoru i Argentyny. Oprócz braci po raz
pierwszy w kursie uczestniczyły

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

trzy siostry kapucynki i dwie siostry kapucynki ze zgromadzenia
Matki Rubatto. Czas ten umożliwił
wspólne poznawanie się oraz przeżycie jedności wewnątrz wielkiej
rodziny kapucyńskiej.
W ramach kursu zostały podejmowane następujące zagadnienia i tematy:
• Wytyczne historyczne dotyczące
osób św. Franciszka i Klary;
• Franciszkanizm i sztuka;
• Pisma świętego Franciszka;
• Święta Klara i ubogie siostry;
• Myśl franciszkańska;
• Reforma kapucyńska;
• Elementy wzrostu w dojrzewaniu
afektywnym.

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

Fax +39.06.4828267

bici@ofmcap.org

www.bici.ofmcap.org

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
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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.
Zobacz video – jak zapisać się na BICI
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