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Radość, gościnność i braterstwo: 
zamknięcie Capitolo Generalissimo

Bulla papieża Leona X Ite vos, z 
dnia 29 maja 1517 miała zaże-

gnać spory i pogodzić różnice za-
istniałe w życiu Braci Mniejszych, 
dotyczące autentyzmu przeżywania 
charyzmatu Założyciela. Tymcza-
sem dekret ten stał się ostatecznie 
dokumentem dzielącym zakon na  
dwie gałęzie: Braci Mniejszych  
i Braci Mniejszych Konwentualnych,  
do których to po kolejnych stu latach 
dołączyła kolejna gałąź: Zakon Bra-
ci Mniejszych Kapucynów. Od tego 
czasu każda z trzech gałęzi męskich  
zakonu kroczyła własną drogą  
w swojej osobnej tradycji, coraz bar- 
dziej uwypuklając różnice dzielące 
gałęzie zakonu, a jedynie od czasu 
do czasu okazując sobie w pewnych 
okolicznościach wzajemne wspar-
cie i współpracę. Oczywiście do-
chodziło także do sporadycznych 
konfliktów pomiędzy nimi.
W ostatnich latach duchowi syno-
wie Franciszka z Asyżu, zwłasz-
cza bracia z Umbrii we Włoszech, 
gdzie narodził się charyzmat, bę-
dący również w sposób szczegól-
nie obserwowani przez wszystkich 
braci z całego świata, rozpoczęli, 
przy życzliwym wsparciu Mini-
strów Generalnych, swego rodzaju 
drogę pojednania, w celu osiągnię-
cia świadectwa komunii i jedności, 

która staje się coraz bardziej oczy-
wista, przynajmniej w stosunku do 
owego podziału, który miał miejsce 
pięć wieków temu.
W okresie ostatnich czterech lat Mi-
nistrowie Generalni w czasie spo-
tkania w dniu 11 lipca 2016 roku, 
ofiarowali sobie wzajemnie odpust 
z Porcjunkuli. Była to data znaczą-
ca w procesie wspólnej wędrówki w 
ciągu tego roku. Dawniej dzień ten 
był momentem podziału, dlatego 
też zrodziła się myśl, aby zebrać na 
wspólnej kapitule, którą nazwano  
„generalissimus”, celebrowanej  
w tym znaczącym dniu 29 maja.
Również w Foligno, reprezentanci 
braci z jednej rodziny franciszkań-
skiej, spotkali się na cztery dni, by 
dać wyraz jedności pomiędzy gałę-
ziami franciszkańskimi w Umbrii. 
Kończąc to spotkanie w dniu 2 lip-
ca, wraz z ministrami generalnymi 
w Asyżu, w duchu swego rodzaju 
zadośćuczynienia, bracia dzięko-
wali Bogu oddając Mu chwałę i wy-
rażając wdzięczność za dzieła, któ-
rych On dokonuje w naszym życiu. 
Uczynili to jednak razem, niczym 
bracia kapitulni, jako jedna grupa, 
choć złożona z reprezentantów po-
chodzących z różnych klasztorów. 

Więcej na stronie web

https://www.ofmcap.org/pl/notizie/animazione/item/1480-radosc-goscinnosc-i-braterstwo-zamkniecie-capitolo-generalissimo
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Jedność ręka w rękę
W dniu 23 maja 2017 roku,  

z udziałem trzech Przełożonych  
Generalnych (OFM, OFMConv i 
OFMCap) zakończył się VII Kongres 
Szkoły Studiów Franciszkańskich 
(ESEF) w Madrycie w Hiszpanii. Po 
wysłuchaniu trzech ministrów gene-
ralnych można było odnieść wraże-
nie, że jedność trzech ramion tego 
samego drzewa franciszkańskiego, 
prędzej czy później stanie się rze-
czywistością. W końcowym oświad-
czeniu trzej ministrowie wezwali 
do podjęcia inicjatyw, w kierunku  
realizacji nowych form wspólnoty  
i braterstwa.
Brat Marco Tasca OFMConv po-
wiedział, że „mówiąc o braterstwie, 
ważne jest, aby mieć odwagę podjąć 
wyzwanie życia w nowych formach 
wspólnotowych. Kiedy w prowincji, 
czterech lub pięciu braci, po dłuż-
szym rozeznaniu i dialogu, proszą, 
aby spróbować czegoś nowego, to im 
odpowiadam: spróbujmy. Co może 
się zdarzyć? Jest bardzo ważnym, aby 
mieć tę odwagę dzisiaj. Dzisiaj - to 
czas próby. Próbujmy gdziekolwiek! 
Co mamy do stracenia? Spróbujmy! 
Zobaczmy, co się stanie, prowadźmy 
jeden drugiego, bądźmy sobie bliscy, 
towarzyszmy sobie nawzajem. [...] Ale 
musimy mieć odwagę, by próbować! 
Dziś rano Sebastián Mora (sekretarz 
generalny Caritas w Hiszpanii) po-
wiedział, że mamy prawo do pomyłek 
i nawet porażki ... a jeśli nam się nie 
uda ... Cierpliwości! Mamy to zwi-
chrowanie, że chcemy być wszystkie-
go pewni na sto procent”.
„Jedność”, tak długo póki kroczy się 
razem jest już pewną rzeczywisto-
ścią wspólnych projektów. Jak wska-
zuje br. Michael Perry OFM, „od co 

najmniej trzech lat daliśmy swobo-
dę niektórym braciom, którzy chcą 
doświadczyć nowych rzeczy, takich 
chociażby jak doświadczenie Emaus,  
które rozpocznie się we wrześniu,  
w którym weźmie udział pięciu braci:  
dwóch braci mniejszych, dwóch kon-
wentualnych i jeden z kustodii Zie-
mi Świętej”. Te nowe doświadcze-
nia nie szukają wzmocnienia więzi 
między poszczególnymi ramionami 
zakonu, ale raczej starają się dzielić 
konkretne zadania, takie jak cho- 
ciażby formacja permanentna.  
W każdym razie, „wspólna misja” nie 
jest niczym nowym – wyjaśniał br. 
Michael. Na przykład w Lusace (Za-
mbia) wspólna formacja dla trzech 
gałęzi zakonu trwa od co najmniej 
25 lat na Uniwersytecie św. Bona- 
wentury, z respektem dla każdego  
z domów formacyjnych. „Wszystkie te 
doświadczenia wskazują, że historia  
jest ważna, jednak nie jest ona czyn-
nikiem decydującym”, jak powtórzył 
Perry, odnosząc się do jedności mię-
dzy zakonnej.
Brat Mauro Jöhri OFMCap podkre-
ślił natomiast, że „rzeczywistość  
współpracy cały czas rośnie.  
W świecie coraz bardziej wielokul-
turowym, będącym coraz bardziej w 
kontakcie ze sobą, możemy zbudo-
wać mury jakie tylko chcemy ... ale 
to nie jest ta droga, to nie zadziała”. 
W tym kontekście te „mało znaczą-
ce projekty, aby żyć razem, nawet w 
obliczu trudności (bo oczywiście ist-
nieją), uważam, że to wszystko jest 
częścią tego przesłania, które kieruje 
do nas Duch Boga w tej chwili”.
Zadając sobie pytanie o rzeczywi-
stość Półwyspu Iberyjskiego oraz 
trudności wspólnego kroczenia ro-

dzin franciszkańskich, postawio-
no ministrom generalnym pytanie, 
w jaki sposób wyobrażają sobie te 
wspólne miejsca współpracy w wy-
miarze zjednoczonej formacji. Brat 
Marco odpowiadając na pytanie, jak 
miałoby wyglądać to wspólne kro-
czenie, powiedział: „wiele razy to 
my, ministrowie generalni naciska-
my, aby realizować te doświadcze-
nia jedności. Mnie natomiast bardzo 
podobałoby się, gdyby taka inicjaty-
wa przyszła od dołu: to my chcemy 
tego… Jak Wam się wydaje? Jeste-
śmy tak zaabsorbowani robieniem 
rzeczy codziennych, że pozwalamy, 
aby umarły nasze marzenia”.
W tych czasach powinniśmy, jak 
powiedział br. Michael, pozostawić 
Bogu wolność swobodnego działa-
nia: „Dużo się mówi o różnych rze-
czywistościach, jednak to nie wy-
starczy, to nie jest główny powód, 
aby się jednoczyć. Moim zdaniem, 
głównym powodem jest nasz wspól-
ny charyzmat, nasza tożsamość i na-
sze wspólne powołanie. Nie chcę po-
wstrzymywać działania łaski Boga, 
ani stawiać przeszkód temu, czego 
Bóg pragnie dla naszej przyszłości,  
a mówiąc to, nie chcę blokować moż- 
liwości przyszłej jedności trzech za-
konów. Musimy otworzyć swoje ser-
ce, nie wiem, w jaki sposób możemy 
to zrobić, ale łaska Boża jest wielka”.

Gabriel López Santamaría w Pazy-
bien.es: Viviendo el Evangelio al 
estilo de Francisco.
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W dniach 16 - 20 maja 2017 roku 
odbyło się kolejne spotkanie 

dotyczące braterskiej inicjatywy zwa-
nej „Projekt Europa”. Zgromadziło 
ono komisję składającą się z 6 braci 
nominowanych przez Ministra Gene-
ralnego br. Mauro Jöhri. Gospodarz 
spotkania - Prowincja Krakowska -  
miała zaszczyt gościć uczestników  
w klasztorze w Krakowie Olszanicy.

Trochę historii
Pierwsze spotkanie dotyczące „Pro-
jektu Europa” odbyło się w Fatimie w 
2014 roku. Zgromadziło ono wyższych 
przełożonych Europy. Po nim nasz Mi-
nister Generalny br. Mauro Jöhri skie-
rował do całego Zakonu list zatytuło-
wany Wspólnoty dla Europy. refleksje 
i wskazania po spotkaniu w Fatimie. 
Nakreślił w nim ramy nowej brater-
skiej inicjatywy, która szybko otrzy- 
mała miano «Projektu Europa».  
W kwietniu 2015 roku została powołana  
specjalna komisja, w skład której we-
szli: br. Pio Murat, Radny Generalny, 
przewodniczący, br. Eric Bidot, Mini-
ster Prowincjalny (Prowincja Francji), 
br. Tomasz Żak, Minister Prowincjal-

ny (Prowincja Krakowska), br. Eduard 
Rey, Radny Prowincjalny (Prowincja 
Katalonii, br. Gaetano La Speme, Mi-
nister Prowincjalny (Prowincja Syra-
kuzy), br. Jean-Marcel Rossini (Pro-
wincja Sardenii i Korsyki), sekretarz. 
Bracia odbyli spotkania swojej komisji 
w Rzymie i w Syrakuzach.
Drugie po Fatimie, ogólnozakonne 
spotkanie, w którym uczestniczyło 
około sześćdziesięciu braci pocho-
dzących z trzydziestu europejskich  
Prowincji i Kustodii odbyło się  
w 2016 roku w Wenecji. Bracia zasta- 
nawiali się nad przyszłością naszych 
wspólnot na Starym Kontynencie.  
Poprzez konferencje, świadectwa  
i pracę w grupach dzielili się swoimi  
pragnieniami, lękami i aspiracjami.
Dlaczego Kraków?
Już podczas spotkania w Wenecji wie-
lu braci zainteresowało się szczegól-
nymi wspólnotami obecności, które 
zrodziła Prowincja Krakowska, a któ-
re zostały zaprezentowane poprzez 
braci: Tomasza Żaka, Marka Misz-
czyńskiego i Pawła Paszko oraz filmy 

przygotowane przez braci: Mateusza 
Magierę i Piotra Tokarza. Spotkanie 
komisji w Krakowie umożliwiło bra-
ciom wizytę we wspólnotach w Zagó-
rzu, Katowicach i Częstochowie oraz  
było okazją do odwiedzenia Polski  
i poznania Prowincji Krakowskiej.
O czym rozmawiali?
Pozostały czas spotkania bracia 
przeznaczyli m.in. na refleksję nad 
realizującymi wytyczne „Projektu 
Europa” wspólnotami w Clermont-
-Ferrand (Francja) i Kilkenny (Irlan-
dia). Dyskutowali również o nowych 
wspólnotach, które w ramach „Pro-
jektu Europa” już powstały: w Spello 
(Włochy) i Lourdes (Francja) oraz  
o perspektywach powstania kolejnych.  
Każda wolna chwila poświęcona była 
zacieśnianiu braterskich więzi oraz 
wymianie myśli i doświadczeń.
Kierunek Lourdes
Kolejne spotkanie dotyczące „Projek-
tu Europa” zaplanowane jest w Lour-
des w dniach 22-25 lipca 2017 roku.

Biuro Prasowe Kapucynów  
– Prowincja Krakowska

spotkanie w Krakowie 

Projekt 
Europa
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Odczytanie dekretu 
o heroiczności cnót 

czcigodnej 
Matki Konstancji  

Panas 
klaryski kapucynki

Fabriano, 28 maja 2017. W godzi-
nach popołudniowych w święto 

Wniebowstąpienia Pańskiego w ka-
tedrze w Fabriano (Prowincja An-
kona, Włochy), dopiero co ponownie 
otwartej po trzęsieniu ziemi, które 
miało miejsce w sierpniu i paździer-
niku ubiegłego roku, podczas uro-
czystej celebracji, został odczytany 
wiernym dekret zatwierdzony przez 
Ojca Świętego w dniu 10 październi-
ka 2016, który uznaje jako Czcigodną 
sługę Bożą Matkę Konstancję Panas, 
klaryskę kapucynkę.
Uroczystości przewodniczył biskup 
Fabriano, Stefano Russo, który przy 
tej okazji świętował również swój 
pierwszy rok od nominacji na bisku-
pa. Obecni byli również Postulator 
Generalny Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów, br. Carlo Calloni, Mini-
ster Prowincjalny Prowincji Marchii, 
br. Marzio Calletti, oraz wicepostula-
tor, br. Lorenzo Carloni, który odczy-
tał dekret. Była też spora grupa braci 
kapucynów, kapłanów oraz wiernych.
W homilii biskup przypomniał,  
w jaki sposób Czcigodna Matka Kon- 
stancja była czytelnym znakiem w 
Fabriano. Cytując fragmenty dekre-
tu, uwypuklił najcenniejsze cechy 
jej osobowości: „Przyjmowała ludzi, 
którzy pukali do klasztoru, w sposób 

szczególny kapłanów, z których część 
stała się jej duchowymi dziećmi oraz 
poszerzała swe apostolstwo poza 
granice kraty klasztornej poprzez 
obszerną korespondencję. Przyjmo-
wała wszystkich, nie pozostawiając 
nigdy wrażenia pośpiechu, miała za-
wsze czas, słuchała z zaciekawieniem  
i pocieszała dając poczucie pewno- 
ści i pokoju. W swoich listach uczy-

ła odkrywać sens poszczególnych 
wydarzeń życia, zwłaszcza chwil 
oschłości i ciemności, czyniąc to  
z wielką delikatnością i dobrocią wo- 
bec tych, którzy doświadczali podob-
nych oczyszczeń i uczyli się kroczyć 
drogami czystej wiary. Tych, którzy 
przybywali do niej uczyła, jak zacho-
wać rozwagę i pokój, doświadczając 
jednocześnie swoich ograniczeń i sła-
bości i mając zrozumienie dla siebie i 

wobec innych. Z głęboką wrażliwo-
ścią rozwijała wymiar pedagogii wia-
ry, gromadząc wokół siebie rozliczne 
kategorie osób: dzieci, nowicjuszki, 
ludzi w kierownictwie duchowym, 
księży oraz siostry. Niestety - konty-
nuował biskup - teraz Klaryski Kapu-
cynki nie są już obecne w Fabriano 
natomiast kościół, który przechowuje 
doczesne szczątki czcigodnej sługi 
Bożej, nie jest dostępny dla wiernych, 
ze względu na uszkodzenia spowodo-
wane trzęsieniami ziemi. Jest jednak 
nadzieja na jego rychłe otwarcie”. 
Pasterz diecezji wezwał aby spojrzeć 
na Maryję, Matkę Morza (Madonna 
del Mare), która będąc droga ludowi 
Fabriano, znalazła swe miejsce w ka-
tedrze tego miasta, mając nadzieję, że 
niedługo będzie mogła powrócić na 
poprzednie miejsce, to jest, aby stać 
obok grobu czcigodnej służebnicy 
Bożej, która ją bardzo czciła.
Ufając, że już wkrótce będziemy mo-
gli cieszyć się nowa błogosławioną, 
gdyż trwa na poziomie diecezjalnym 
proces o uznanie domniemanego 
cudu przypisywanego wstawiennic-
twu służebnicy Bożej, biskup po-
prosił wszystkich obecnych o zaan-
gażowanie się w modlitwę i głębsze 
poznanie osoby Czcigodnej służebni-
cy Mari Konstancji.
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Rzym, 16 czerwca 2017 – Jakub 
z Balduina (1900/48), kapu-

cyn, kapłan.
16 czerwca 2017 papież Franciszek 
upoważnił Kongregację Spraw 
Kanonizacyjnych do wydania de-
kretu Super virtutibus dotyczą-
cego Jakuba z Balduina, kapłana  
i spowiednika, członka Prowincji 
św. Krzyża Zakonu Braci Mniej-
szych Kapucynów, Wenecja-Friu-
li-Trydent (Włochy), zmarłego  
i pochowanego w Lourdes.
Czcigodny Sługa Boży urodził się 
jako ósme z dziesięciorga dzieci 
w Balduina Sant’Urbano (Wene-
cja Euganejska) w dniu 2 sierpnia 
1900 roku i został ochrzczony dnia 
5 sierpnia pod imieniem Beniamin 
Angelo. Od 1906 do 1909 uczęsz-
czał do szkoły podstawowej, którą 
ukończy i w latach 1910-1914 kon-
tynuował studia w College w Len-
dinara.
Młody Benjamin właśnie w Lendi-
nara, poruszony przykładem bra-
ci żebrzących, zaczął odwiedzać 
klasztor braci kapucynów. Prowa-
dzony duchowo przez proboszcza 
parafii, dnia 13 października 1917 
roku, wstąpił do Niższego Semi-
narium Serafickiego, które pro-
wadzone było przez Kapucynów  
w Rovigo, gdzie jako siedemnasto-
latek musiał odnaleźć się w grupie 
chłopców w wieku lat jedenastu. 
W związku z wybuchem Pierwszej 
Wojny Światowej został powołany 
do wojska, w którego szeregach po-
został do wiosny 1921. Po krótkiej 
wizycie w domu rodzinnym został 
wysłany w Serafickiego Semina-
rium w Weronie do trzeciej klasy 
gimnazjum. W dniu 28 września 
1922 rozpoczął nowicjat w Bas-
sano del Grappa, gdzie otrzymał 

imię Jakub z Balduina. Po złożeniu 
pierwszych ślubów dnia 29 wrze-
śnia 1923 magister nowicjatu po-
wiedział matce brata Jakuba, że jej 
syn nie potrafi robić dosłownie nic, 
potrafi się „jedynie modlić”. Na 
drugim roku teologii, brat Jakub 
zaczął odczuwać pierwsze objawy 
choroby, która towarzyszyła mu 
aż do śmierci: encefalite letargica 
(śpiączkowe zapalenie mózgu).
Sytuacja zdrowotna budziła po-
ważne wątpliwości co do zdolno-
ści i możliwości przyjęcia przez 
niego święceń kapłańskich. Jed-
nak przełożeni, obawiając się 
przedwczesnej śmierci, postano-
wili dyspensować go od ostatniego 
roku teologii. W dniu 21 lipca 1929 
roku w kościele Tolentini w Wene-
cji Sługa Boży został wyświęcony 
na kapłana przez kardynała Pietro 
La Fontaine, patriarchę Wenecji, 
ofiarując cierpienia i umartwienia 
dla zbawienia dusz, w intencji po-
wołań kapłańskich oraz świętości 
kapłanów.
Po krótkim pobycie w Capodistria, 
dnia 28 listopada 1931, ojciec Ja-
kub przybył do Udine, gdzie po 
krótkim czasie został poddany 
gruntownym badaniom lekarskim. 
Diagnoza była jednak bezlitosna: 
parkinson post encephalitic (par-
kinson post-mózgowy) z coraz gor-
szym rokowaniem: przewidywano 
najwyżej kilka lat życia. Od tego 
momentu jego stan zdrowia stale 
słabnie, jednakże nie uniemożli-
wiając mu życia wiernego Regule  
i wykonywania posługi spowiedni- 
ka. Ze względu na trudności w po-
ruszaniu się pozwolono mu przyj-
mować penitentów w swojej celi 
na pierwszym piętrze klasztoru, 
gdzie umieszczono konfesjonał.

Czcigodny 
Jakub z Balduina 

Mając świadomość tak poważnej 
choroby ks. biskup Piotr Baldassi, 
bardzo aktywnie zaangażowany  
w organizację UNITALSI (Włoskie 
Stowarzyszenie Krajowe Transpor-
tu Chorych do Lourdes i Sanktu-
ariów Międzynarodowych), zapro-
sił ojca Jakuba na pielgrzymkę do 
Lourdes. W dniu 19 lipca 1948 roku 
Sługa Boży udał się na pielgrzymkę 
pociągiem UNITALSI, przybywa-
jących w Lourdes po 35 godzinach 
podróży, nie mogąc jednak udać 
się natychmiast do groty objawień, 
czego osobiście bardzo pragnął. Pod 
wieczór tego samego dnia, jego stan 
pogorszył się tak bardzo, że został 
odwieziony na oddział pogotowia 
ratunkowego Asyl, gdzie zmarł w 
dniu 21 lipca 1948. Pogrzeb odbył 
się w obecności wielu pielgrzymów  
i kapłanów. Ciało zostało pochowane  
w rogu cmentarza cudzoziemców. 
W dniu 15 października 1949 doko-
nano przeniesienia ciała na bardziej 
godne miejsce spoczynku. Jego 
grób zawsze zdobią świeże kwiaty, 
świece i wota.
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Provincia di St. Joseph, Kerala-India – wybory:
MP:  fr. Joseph Puthenpurackal (potwierdzony)
VP:  fr. George Antony Assaricheril
2C:  fr. Sebastian Chundakkattil
3C:  fr. Mathew Mulangacherryil
4C:  fr. James Vazhacharickal

Data:  24.05.2017
Miejsce: Assisi Renewal Centre, Bjarananganam, 
 Kerala - India
Przewodniczący: fr. Michael Baptist Fernandes, Rad. Generalny

Wybory i nominacje

Provincia delle Filippine - wybory:
MP:  fr. Eugenio Juanilo Lopez (potwierdzony) 
VP:  fr. Ron Artemio Ojeda 
2C:  fr. Edgar Martinez 
3C:  fr. Cesar Acuin 
4C:  fr. Antonio Yapchiongco  

Data:  26.05.2017
Miejsce: Capuchin Retreat Centre, Lipa City, Philippines
Przewodniczący: Victorius Dwiardy, Radny Generalny

Conferenza Cappuccina di Brasile (CCB) – wybory: 
Nella riunione della Conferenza Cappuccina di Brasile (CCB) 
tenutasi a Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Brasile, è sta-
to eletto il nuovo Consiglio di Presidenza della Conferenza, il 
25 di maggio 2017, per i prossimi due anni dal 2017-2019.
Przewodniczący: fr. Carlos Silva (São Paulo)
Vice-Przewodniczący: fr. Eliseu Menegat (Cu. Brasil 

Ovest)
Segretario: fr. Cláudio Sergio de Abreu 
 (Paraná-Santa Catarina)
Economo: fr. Cleonir Dalbosco (Rio Grande do Sul)

Provincia di St. Fidelis, Nord India- wybory:
MP:  fr. Remish Ekka (potwierdzony)
VP:  fr. Gregory Bilung
2C:  fr. Dominic Karketta 
3C:  fr. Kalyan Paul Lakra
4C:  fr. Marcel Dayasagar Barla

Data:  06.06.2017
Miejsce: Provincial House, Lucknow, UP, India
Przewodniczący: fr. Michael Baptist Fernandes, Rad. Generalny

Provincia di Genova-Italia – wybory:
MP:  fr. Francesco Rossi
VP:  fr. Walter De Andreis
C2:  fr. Teobaldo De Filippo
C3:  fr. Vittorio Casalino
C4:  fr. Marian Zieliński  

Data:  24.05.2017
Miejsce: Convento  di San Bernardino, Genova, Italia
Przewodniczący: fr. Raffaele Della Torre, Radny Generalny
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Custodia Generale dell’Arabia - wybory:
CU:  fr. Paul Koenig – confermato (Calvary, Detroit, USA)
1C:  fr. Lennie Connully (St. Francis, Kerala, India)
2C:  fr. Troy De Los Santos (Filippine)
3C:  fr. Valerian Fernandes (Karnataka, India)
4C:  fr. Luca Piantanida (Lombardia, Italia)

Data:  06.06.2017
Miejsce:  Abu Dhabi – Musaffah, UAE
Przewodniczący: fr. Pio Murat, Radny Generalny

Provincia d’Austria-Sud Tirolo – wybory: 
MP:  fr. Erich Geir
VP:  fr. Marek Król
2C:  fr. Zbigniew Żaba
3C:  fr. Markus Kerschbaumer
4C:  fr. Rudolf Leichtfried

Data:  07.06.2017
Miejsce: Johannes Schloessl der Pallottiner, 
 Salisburgo, Austria.
Przewodniczący: fr. Mauro Jöhri, Minister Generalny 

Provincia di Croazia – wybory: 
MP:  fr. Jure Šarčević (potwierdzony) 
VP:  fr. Goran Rukavina
2C:  fr. Anto Barišić
3C:  fr. Branko Lipša
4C:  fr. Mijo Šarčević

Data:  08.06.2017
Miejsce:  Zagreb, Convento san Leopoldo B. Mandić, Croazia
Przewodniczący: fr. Štefan Kožuh, Wikariusz Generalny

Provincia di Calvary, Detroit, USA – wybory:
MP:  fr. Michael Sullivan (potwierdzony)
VP:  fr. Steven Kropp
2C:  fr. Jerome Johnson
3C:  fr. David Preuss
4C:  fr. Daniel Fox

Data:  08.06.2017
Miejsce: St. Xavier University, Chicago, Illinois, USA
Przewodniczący: fr. Mark Schenk, Radny Generalny

Wybory i nominacje

Provincia dell’America Occidentale, California, USA 
- wybory:
MP:  fr. Harold Snider (potwierdzony)
VP:  fr. Joseph Seraphim Dederick
2C:  fr. Tran Vu
3C:  fr. Antonio Martí
4C:  fr. Hung Nguyen 

Data:  14.06.2017 Miejsce: St. Francis Retreat Center,  
 San Juan Bautista, California, USA
Przewodniczący: fr. Mark Schenk, Radny Generalny 
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Custodia Generale della Repubblica Dominicana - wybory:
CU:  fr. José David Vásquez Guzmán
1C:  fr. José Ramón Infante Carbonel
2C:  fr. Pedro Abad Moreno
3C:  fr. Demetrio de la Cruz Jiménez
4C:  fr. Teódulo Adolfo Jiménez Jiménez

Data:  15.06.2017
Miejsce: Fraternità San Lorenzo de Brindis - Santo Domingo
Przewodniczący: fr. Hugo Mejía Morales, Radny Generalny

Wybory i nominacje

Custodia Generale dell’Olanda – nominacja: 
Przekształcenie Prowincji Holandii w Kustodię Generalną.
CU:  fr. Piet Hein van der Veer
1C:  fr. Antonius Mars
2C:  fr. Adrianus Vermeulen

Data:  16.06.2017
Miejsce: ‘s-Hertogenbosch, Olanda.
Presenti: fr. Mauro Jöhri, Minister Generalny  
 e fr. Pio Murat, Radny Generalny

Custodia del Korea - wybory:
CU:  fr. Laurence Kettle (potwierdzony)
1C:   fr. Stephen Kim
2C:   fr. Michael Choi

Data:  19.06.2017
Miejsce: Yangpyeong-gun, South Korea
Przewodniczący: fr. Adrian Curran, 
 Minister Prowincjalny, Irlanda

Wybory CIMPCAP
Conferenza Italiana Ministri Provinciali Cappuccini
Przewodniczący: fr. Gianfranco Palmisani
Vice Przewodniczący: fr. Michele Mottura
2 Cons.: fr. Matteo Siro
3 Cons.: fr. Pietro Ammendola
4 Cons.: fr. Salvatore Zagone
Segretario: fr. Ciro Polverino

Miejsce: Albino, Lombardia, Italia
Data: 20.06.2017

Custodia della Costa d’Avorio – wybory:
CU:  fr. Oliviero Bergamaschi (potwierdzony)
1C:  fr. Antonio Forchini
2C:  fr. Zacharie Kolantrin

Data:  15.06.2017
Miejsce: Abidjan, Costa d’Avorio
Przewodniczący: fr. Angelo Borghino, Wikariusz Prowincjalny, 
 Provincia di Lombardia
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Siódmy Kongres Wyższej Szkoły 
Studiów Franciszkańskich, któ-

ry miał miejsce w El Pardo (Madryt, 
Hiszpania) w dniach 22–24 maja, ze-
brał wielu braci i sióstr z różnych ro-
dzin franciszkańskich oraz świeckich 
członków tejże rodziny. W kongresie 
uczestniczyli również br. Marco Tas-
ca, Minister Generalny Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych, br. Mi-
chael Perry, Minister Generalny Braci 
Mniejszych, br. Mauro Jöhri, Minister 
Generalny Braci Mniejszych Kapu-
cynów i br. Tibor Kauser, Minister 
Generalny Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich. Obecne były także inne 
przełożone wyższe rodzin zakonnych 
Trzeciego Zakonu Regularnego.
Kongres rozpoczął się upamiętnie-
niem pięćsetnej rocznicy podpisania 
bulli Ite vos przez papieża Leona X 
w 1517 roku, nazywanej bullą zjedno-
czenia, która zebrała w jedno wszys-
tkie grupy reformatorskie franciszka-
nów. Z drugiej zaś strony stała się ona 
również bullą, która definitywnie pod-
zieliła zakon Braci Mniejszych. 
Temat Kongresu brzmiał: „Zjednocze-
ni dla wspólnoty braterskiej”. Wycho-
dząc od różnych punktów widzenia, 
podjęto w trakcie kongresu zagadnie-
nia dotyczące duchowych więzi, któ-
re ukształtowały się pomiędzy brać-
mi mniejszymi. Brat Marco Tasca 
OFMConv ukazał wspólnotę francis-

zkańską jako wspólny skarbiec, wy-
chodząc, jego zdaniem, od pasji, prag-
nienia odnowienia więzi chrzcielnych. 
Brat Michael Perry OFM przedstawił 
tematykę kościelnej komunii jako ko-
lebki braterstwa, uwypuklając pozycję 
mniejszości w Kościele, z tymi, któr-
zy cierpią najbardziej z powodu braku 
poczucia godności i pokoju. Brat Mau-
ro Jöhri OFMCap natomiast mówił o 
apostolstwie wspólnoty, która nie ma 
nic innego do powiedzenia współczes-
nemu człowiekowi jak to, że braters-
two ludzkie i kulturalne jest możliwe.
Te trzy perspektywy połączyły się 
wobec kontrastu wystąpienia trze-
ch świeckich myślicieli, filozofów, 
którzy przyczynili się do lepszego 
usytuowania wspomnianych refleksji 
w obecnym kontekście społecznym. 
Francesco Torralba zaproponował ws-
pólnotę społeczną jako ideał dla życia 
miejskiego. Sebastiàn Mora skonkre-
tyzował tę wizję w swoim wykładzie 
dotyczącym Kościoła ubogich, Koś-
cioła maluczkich, podkreślając zwią-
zek między braterstwem i ubóstwem 
społecznym. W końcu Luis Maria Ci-
fuentes zaproponował temat wspólno-
ty braterskiej i laicyzmu w międzykul-
turowym świecie, rzucając światło na 
koncepcje społeczne i polityczne, któ-
re mogą prowadzić do bardziej cywi-
lizowanego i braterskiego współistnie-
nia obywateli.

Refleksje te zostały uzupełnione pa-
nelem dyskusyjnym przy okrągłym 
stole zatytułowanym Braterstwo  
w drodze (Cammini di fraternità),  
w którym Juan Carlos Moya i Joaquin 
Agesta wskazali na pewne konkretne 
możliwości wzrostu w temacie bra-
terstwa dzisiaj. Mary Melone i Luca 
Bianchi przedstawili na kongresie ini-
cjatywę, której realizacja jest w toku, 
mianowicie wspólnego Uniwersytetu 
Franciszkańskiego w Rzymie.
Kongres miał moment swego rodza-
ju odprężenia podczas wystąpienia 
Rafad’a Alvarez’a pod tytułem „Cza-
rownik (El Brujo)”, znanego monolo-
gisty hiszpańskiego, który przedstawił 
kilka scen z jego dzieła „Franciszek, 
boski błazen”.
Biorąc pod uwagę intensywność kon-
gresu i trafność spostrzeżeń jego uc-
zestników, możemy powiedzieć, że 
doświadczenie tych dni w Madrycie 
było wydarzeniem historycznym dla 
franciszkanizmu na półwyspie ibery-
jskim. Pozostaje ono pamiątką i bę-
dzie służyć jako pomoc i wyzwanie, 
aby rodzina franciszkańska kroczyła  
z entuzjazmem na jednym szlaku  
w kierunku braterskiej i społecznej je-
dności.

Ku chwale Chrystusa, 
Franciszka i Klary

Madryt, stolica 
franciszkanizmu
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Jak co roku, w połowie czerwca, 
ma miejsce oficjalne zakończenie 

roku akademickiego w Międzyna-
rodowym Kolegium św. Wawrzyń-
ca Braci Mniejszych Kapucynów w 
Rzymie. Także tego roku, w dniu 
17 czerwca, podczas uroczystej Eu-
charystii, której przewodniczył brat 
Mauro Jöhri, Minister Generalny 
Zakonu, zamknięto rok akademicki 
2016–2017. Międzynarodowe Kole-
gium jest miejscem bardzo znaczą-
cym dla Zakonu – mówił br. Mauro 
podczas homilii – nie tylko dlatego, 
że przybywa się tutaj, by studiować, 
ale również z tego względu, że jest 
to miejsce wielokulturowe. Tutaj 
spotykamy się razem. Nasz Zakon 
staje się coraz bardziej międzynaro-
dowy. Jest rzeczą oczywistą, że nie 
jest prosto żyć razem w miejscu tak 
wielokulturowym, ponieważ każdy 
z nas jest inny. Ale właśnie dlatego 
jest to wyzwanie dla nas wszystkich. 
Nasz Zakon staje się coraz bardziej 
międzynarodowy, coraz bardziej 
podejmuje się współpracę i właśnie 
dlatego to Kolegium spełnia rolę 
bardzo ważną dla naszego Zakonu.
Tym razem zamknięcie roku akade-
mickiego, było wydarzeniem szcze-

gólnym, ponieważ swoją posługę  
w Kolegium kończy zarówno rektor –  
br. Isidor Peterhans (Prowincja Tan-
zanii) jak i ojciec duchowny – br. Jó-
zef Timko (Prowincja Słowacji). Te 
osiem lat spędzonych w Kolegium – 
mówi br. Isidor – było dla mnie do-
świadczeniem życia braterskiego w 
jego różnorodności, w której wszy-
scy jesteśmy zaproszeni, by akcepto-
wać jedni drugich z wdzięcznością, 
w duchu otwartości na różnorod-
ność kulturową, pochodzenie i różne 
osobiste upodobania.
Podczas Eucharystii Generał przed-
stawił także przyszłego Rektora 
– brata Francesco Neri (Prowincja 
Bari, Włochy), który rozpocznie 
swoją posługę od lipca 2017 r. Jest 
to odpowiedzialność, której zupeł-
nie się nie spodziewałem – mówi br. 
Francesco – ale jestem zadowolony, 
że mogę poświęcić się posłudze na 
rzecz wspólnoty braterskiej, tak jak 
również miało to miejsce na począt-
ku mojego życia w Zakonie, gdyż za-
wsze pracowałem z braćmi, pierw-
sze dwanaście lat jako formator, 
później przez sześć lat jako prowin-
cjał i ostatnie pięć lat jako docent 
naszego Instytutu Teologicznego  

w Bari. Liczę na współpracę oraz 
na wsparcie modlitewne wszystkich 
braci.
Po ostatniej mojej wizycie dusz-
pasterskiej w Kolegium, w trakcie 
której miałem możliwość spotkania 
wszystkich braci tej największej 
wspólnoty braterskiej naszego Za-
konu – mówi brat Štefan Kožuh, de-
legat Ministra Generalnego ds. Ko-
legium – jestem w szczególny sposób 
zadowolony ze wzrostu odpowie-
dzialności osobistej, za szukanie 
koniecznego wyważenia pomiędzy 
intensywnym studium a drogą wzro-
stu duchowego, tak aby po odbyciu 
studiów móc wrócić do macierzystej 
prowincji jako lepszy kapucyn. 
Po zakończeniu Eucharystii na 
placu przed Kolegium miało miej-
sce radosne spotkanie, w którym 
uczestniczyli również przyjaciele 
i sympatycy naszego Kolegium. 
Można było posmakować różnych 
potraw przygotowanych przez na-
szych współbraci pochodzących ze 
wszystkich stron świata.

Obejrzyj video z tego wydarzenia 
Galeria zdjęć z zakończenia roku 
akademickiego

Zamknięcie roku akademickiego
w Kolegium św. Wawrzyńca

fr. Francesco                   fr. Isidor 

https://youtu.be/bvbzoVE8AWI 
https://goo.gl/photos/XDXu7ar6JDYbzRxS7
https://goo.gl/photos/XDXu7ar6JDYbzRxS7
https://youtu.be/bvbzoVE8AWI
https://youtu.be/bvbzoVE8AWI
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Liczba braci w Kolegium – 117:
- Wspólnota domowa – 20 braci;
-  Studenci – 92 braci (studia podyplomowe, 

licencjat – 50; studia doktoranckie 13, kurs 
dla formatorów 4, kurs języka włoskiego 
24 (bracia, którzy rozpoczną studia w na-
jbliższym semestrze);

- Instytut Historyczny – 6 braci.

Inne ważne dane statystyczne:
Pochodzenie 68 braci studentów:

- Afryka 19;
- Ameryka Łacińska 9;
- Azja 31;
- Europa 14.

Uniwersytety, na które uczęszczają braci:
- Antonianum – 26;
- Gregorianum, – 12;
- Lateranum – 11;
- Anselmianum – 6;
- Inne uniwersytety – 8.

Międzynarodowe Kolegium św. Wawrzyńca w Rzymie
rok akademicki 2016/2017

https://youtu.be/bvbzoVE8AWI
https://youtu.be/bvbzoVE8AWI
https://youtu.be/bvbzoVE8AWI
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W dniu 27 maja 2017 roku,  
w ostatni dzień dorocznego  

spotkania członków komisji Spra-
wiedliwości, Pokoju i Ochrony 
Stworzenia (GPIC), Minister Ge-
neralny br. Mauro Jöhri opubliko-
wał Podręcznik GPIC, przygoto-
wany przez wspomnianą komisję.
Zarząd GPIC, w jednym ze swo-
ich poprzednich spotkań, zapro-
ponował, aby przygotować prosty  
i praktyczny podręcznik, aby bracia  
mogli zaznajomić się z pojęciami 
i wartościami GPIC i żyć mini we 
wspólnocie braterskiej oraz życiu 
osobistym. Prace prowadzono pod 
kierunkiem i asystencją Zarządu 
Generalnego.
Trzydziesto-dwu stronicowy pod-
ręczniki został przygotowany 
przez br. Benedykta Ayodi, sekre-
tarza generalnego biura GPIC i br. 
Jan Celichowskiego, przewodni-
czącego komisji GPIC, natomiast 
skład i projekt zrealizował br. Ja-
kub Kani, członek Komisji.
Podręcznik jest napisany pro-
stym językiem, wyjaśnia dlaczego 
„GPIC jest swego rodzaju stylem 
życia i misji.” Zaczyna się on od  
wstępu Ministra Generalnego  
i można w nim znaleźć takie za-
gadnienia jak:
-  Podstawy naszego zaangażowania 

w dziedzinie GPIC w Zakonie;
-  GPIC jako wymiar naszego cha-

ryzmatu i Konstytucji;

- GPIC jako sposób życia i misji;
-  Struktura i rola animatorów / ko-

ordynatorów GPIC w Zakonie;
-  Projekty planu życia i misji, 

ułożone zgodnie z wartościami 
GPIC;

-  Troska o stworzenie w naszym 
codziennym życiu kapucyń-
skiem;

-   Metodologia: Współpraca i praca 
w sieci.

Podręcznik będzie dostępny w Ku-
rii Generalnej. Wersja PDF pod-
ręcznika jest dostępna na stronie 
internetowej.
„Mam nadzieję, że żadna wspól-
nota braterska i żaden brat nie bę-
dzie się dyspensował do lektury 
tego podręcznika i będzie chciał 
w praktyce stosować wskazówki, 
które tak bardzo dotykają naszego 
życia” - pisze br. Mauro Jöhri, Mi-
nister Generalny, w przedmowie.

Nowy podręcznik biura 
Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia

Order of Friars Minor Capuchin

Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC)

HANDBOOK

Pobierz

https://www.ofmcap.org/images/docs/news/jpic_handbook_en.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/news/jpic_handbook_en.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/news/jpic_handbook_en.pdf
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Abonament BICI, dlaczego…
Międzynarodowy 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 zoba-
czenia 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 ra-
czej 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 interaktyw-
nym, 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 ofero-
wanych już od pewnego czasu przez biuletyn. W ostatnich miesią-
cach 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 dyspo-
zycji i zapisać się, podając własne imię i adres e-mail. To wszyst-
ko! Wszyscy zapisani będą mogli osobiście otrzymywać biuletyn, 
umieszczany każdego miesiąca w Internecie. Rozpowszechnianie 
wśród braci tego nowego sposobu rozsyłania biuletynu BICI umoż-
liwi 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 
Legenda:  
• czerwony kwadrat oznacza, 
że w biuletynie znajduję się 
video; należy kliknąć na gu-
zik, 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 gu-
zik, aby odsłuchać plik dźwię-
kowy
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