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SPIS TREŚCI

LXXXIV Kapituła Generalna 2012, nawiązując do opublikowanego w 2009 roku 
Vademecum Solidarności Personalnej, przyjęła Wskazania dotyczące Braterskiej 

Współpracy między Okręgami. Zdecydowano ponadto, by określenie “Solidarność 
Personalna” zastąpić przez “Braterska Współpraca między Okręgami”. Wskazania 
mogą być użyteczne dla tych, którzy już są zaangażowani na tym polu, ale także zachętą 
dla tych, którzy myślą o misjach. W dokumencie czytamy: „Tak jak Franciszek, który 
natchniony Bożym Duchem uczynił świat swoim klasztorem, podobnie i my jesteśmy 
wezwani do tego, aby zanieść nasz sposób życia i świadectwo Ewangelii do dzisiejszego 
świata, przekraczając granice okręgów zakonnych i państw. Konkretnie, oznacza to 
przezwyciężanie wszelkich form prowincjonalizmu poprzez otwieranie się jedni na 
drugich i zainteresowanie się nie tylko tym, co dotyczy miejscowej wspólnoty lub też 
własnego okręgu, lecz także tym, co dotyczy całego Zakonu, Kościoła i współczesnego 
świata. (…) Na podstawie dotychczasowego doświadczenia Zakonu, ogólne wrażenie 
co do Braterskiej Współpracy między Okręgami jest pozytywne. Doceniamy 
wspaniałomyślność i odwagę wszystkich zaangażowanych braci; najpierw po stronie 
tych, którzy są posyłani i akceptują warunki życia w innej kulturze, następnie zaś tych, 
którzy przyjmują i zgadzają się na bycie przemienionymi przez to doświadczenie. 
Jesteśmy prawdziwie braćmi mniejszymi kiedy przyjmujemy siebie nawzajem w pokorze, 
kiedy żyjemy we wzajemnej zależności i pracujemy razem dla dobra ludu Bożego. 
Braterska Współpraca między Okręgami stanowi profetyczne zadanie Zakonu. Poprzez 
tę współpracę wciąż podtrzymujemy płomień naszego charyzmatu w różnych częściach 
świata.” – czytamy w dokumencie, który jest dostępny na stronie Zakonu www.ofmcap.
org, w zakładce Kuria generalna > Urzędy i biura.

RZYM – W grudniu wspólnotę 
Kurii opuści trzech braci: br. 

Rocco Timpano, z Prowincji Kalabrii, 
br. Piotr Komorniczak i br. Marek 

Miszczyński z Prowincji Krakowskiej. 
Po wypełnieniu swojej posługi bracia ci 
wracają do swoich prowincji. Tą drogą 
wyrażamy naszą wdzięczność i życzymy 
wielu łask Bożych na nowych frontach 
służby w Zakonie.

Także Instytut Historyczny 
rozstaje się z br. Costanzo 

Cargnoni, z Prowincji Lombardii, 
który po 36 latach pracy naukowej 
w Instytucie opuszcza Wieczne 
Miasto by powrócić do swojej 
Prowincji. Minister generalny w 
podziękowaniu dla br. Costan-
zo napisał: „to było 36 lat cichej 
pracy, począwszy od 1976 roku do 

dzisiaj, podczas których mo-
głeś prowadzić cenne badania 
naukowe nad duchowością 
franciszkańską, szczególnie 
kapucyńską, począwszy od jej 
pierwszych przejawów aż do 
czasów współczesnych, z długą 
listą książek i artykułów opu-
blikowanych w różnych specja-
listycznych czasopismach i we 
współpracy w opracowywaniu 
słowników. Cenny jest twój 
wkład w wydanie “Źródeł 
Kapucyńskich”, potężnego 
dzieła w pięciu tomach, które 
zawiera dokumenty, przeważnie 
niepublikowane, dotyczące pier-
wszego wieku historii Zakonu 
Braci Mniejszych Kapucynów. 
Te opracowania zostały przyjęte 
z zadowoleniem przez braci
i przez naukowców, bo są po-
mocą do rozpalenia miłości 
do naszego sposobu życia i 
do charyzmatu franciszkańsko 
– kapucyńskiego”. 

Braterska współpraca między okręgami

… i z Instytutem 
HistorycznymPożegnanie z Kurią…
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K U R I A  G E N E R A L N A

Wierzę w odpuszczenie grzechów

SAN GIOVANNI ROTONDO – To tytuł Międzynarodowego Tygodnia 
Pojednania, który po raz trzeci odbędzie się w mieście Ojca Pio, w dniach 11-

15 marca 2013. To propozycja formacyjna dla prezbiterów w roku wiary, okazja do 
pogłębionej refl eksji nad tym artykułem Credo, który Tradycja Kościoła odnosi 
do odnawiającej i zbawczej tajemnicy Miłosierdzia Bożego. W inicjatywie tej, 
organizowanej w braterskiej współpracy przez Generalny Sekretariat Formacji 
Zakonu i Sanktuarium św. Ojca Pio z Pietrelciny, wezmą udział tym razem najwyżsi 
przedstawiciele Penitencjarii Apostolskiej i Kongregacji ds. Duchowieństwa, jak 
również świecka teolog oraz dziennikarze, którzy podczas debaty otwartej będą 
chcieli ukazać recepcję dyskutowanego artykułu wiary we współczesnej kulturze. 
Oprócz tego, że chcemy Was tą drogą zaprosić, zachęcamy do promocji tego 
wydarzenia, przekazując informację w swoich środowiskach. Program spotkania 
można pobrać ze strony www.santuariopadrepio.it lub z blogu Sekretariatu www.
ugfofmcap.blogspot.com , tam można także przeczytać relacje z poprzednich edycji 
Tygodnia.

RZYM – Jako wyraz naszej ekonomii braterskiej w 
pierwszych dniach października 2012 obradowała 

grupa Project Managers wraz z braćmi z biura Solidarności 
Ekonomicznej, którzy przestudiowali złożone projekty 
pomocy, a w tym roku było ich dość dużo. Następnie 
przygotowany materiał w dniach 16-18 października został 
przedstawiony Międzynarodowej Komisji Solidarności 
Ekonomicznej, która przeanalizowała poszczególne projekty 
i wyraziła przez głosowanie swoją opinię. Kolejnym krokiem 
była prezentacja podczas Defi nitorium generalnego, 
gdzie podjęto decyzję ostateczną. W ten sposób, w duchu 
braterstwa, zdecydowano w jaki sposób odpowiedzieć na 
prośby, które napłynęły z wszystkich zakątków świata, gdzie 
jest obecny Zakon. Szczególną uwagę zwrócona na projekty 
formacyjne i misyjne.

WATYKAN – Rok łaski od Pana (Łk 4, 19). Słowo 
z Ewangelii Łukasza jest tematem tegorocznych 

medytacji adwentowych, które w kolejne piątki grudnia 
– 7, 14 i 21 – przeprowadzi br. Raniero Cantalamessa 
w obecności Benedykta XVI. Kościół przeżywa Rok Wia-
ry, ale także 50. rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykań-
skiego II, a także prowadzi refl eksje nad przekazem wiary 
i angażuje się w Nową Ewangelizacją, czego wyrazem był 
celebrowany w październiku Synod Biskupów. Opierając 
się na Liście apostolskim „Porta Fidei” br. Raniero będzie 
starał się każdemu z tych tematów poświęcić uwagę, 
aby ten czas, dzięki namaszczeniu Ducha Świętego, był 
rzeczywiście „rokiem łaski od Pana”, jak ten, przepo-
wiadany przez Jezusa w synagodze w Nazaret.

RZYM – Nowym przewodniczącym Unii Przełożonych 
Generalnych (USG) na najbliższe trzechlecie został 

wybrany br. José Rodriguez Carballo, Minister Generalny 
Zakonu Braci Mniejszych, który zastąpi na tym miejscu Ks. 
Pascuala Chavez, Przełożonego Generalnego Salezjanów. 
Prezentacją nowego zarządu zakończyły się 23 listopada 
obrady Zgromadzenia Generalnego USG. „Życie zakonne 
żyje i dlatego możemy z pokorą i ufnością zmierzyć się z 
wyzwaniami naszego czasu. Chcemy ponownie utwierdzić 
się w powołaniu jako świadkowie Chrystusa, zaangażowani 
w Nową Ewangelizację, w różnych środowiskach i według 
odpowiednich charyzmatów” – powiedział na zakończenie 

Adwent w domu papieskim

Międzynarodowa 
Komisja 
Solidarności

Franciszkanin w zarządzie USG

nowowybrany Przewodniczący. Podczas spotkania zosta-
li wybrani także wiceprzewodniczący – Ks. Adolfo Nico-
las Pachon, Przełożony Generalny Jezuitów – oraz inni 
członkowie Rady. 
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Pomoc 
dla ubogich 
i wykluczonych

CHENNAI, Indie – Maszyny do szycia, lekcje z angielskiego i matematyki, darmowe 
szkoły dla najmniejszych, kursy formacyjne dla kobiet – to tylko niektóre inicjatywy 

prowadzone przez kapucynów z Udhayam Peace Centre z Chennai w Tamil Nadu. Pomysł, 
wyjaśnia dyrektor Centrum, br. Nithiya Sagayam, polega na „służbie wobec ubogich, z 
którymi chcemy dzielić się naszą wiarą chrześcijańską przez działania typowe dla organizacji 
pożytku publicznego”.  W ten sposób, w ostatnich miesiącach bracia zaprzestali rozdawania 
pieniędzy z ofi ar, a postawili na pomoc w uzyskaniu niezależności 
w budowaniu lepszego jutra. Część inicjatyw promowanych przez 
Udhayam Peace Centre jest skierowana do emigrantów: w obozach 
dla uchodźców bracia dostarczają maszyny do szycia, organizują 
kursy, lekcje z angielskiego i matematyki. Z prowadzonych 
darmowych szkół, zajęć z wychowania obywatelskiego i wiedzy 
o społeczeństwie  korzystają dzieci i młodzież. Dla kobiet bra-
cia organizują szkolenia motywacyjne, by pomóc im w odkryciu 
własnych możliwości oraz w usamodzielnieniu się na płaszczyźnie 
ekonomicznej, społecznej i kulturalnej. Szeroką przestrzeń 
pomocy zarezerwowano dla bezdomnych, na których czeka 
noclegownia, oraz dla dzieci żebraków. W dni powszednie te 
dzieci są całkowicie opuszczone i zdane na siebie. Centrum daje 
im wikt i opierunek w ciągu tygodnia.

Odpowiedzialność zakonników za ewangelizację

ACIREALE, Włochy – Po tej samej linii co temat XIII Synodu biskupów, Włoska Konferencja Wyższych 
Przełożonych, która zgromadziła się w dniach 5-9 listopada 2012, obrała jako temat studium i refl eksji: „Czas nowej 

ewangelizacji: odpowiedzialność zakonników”. We wprowadzeniu do obrad Sekretarz generalny, br. Fidenzo Volpi, 
OFMCap, podzielił temat na cztery części, które podkreślają specyfi kę określenia „nowa”, w odniesieniu do języka, 

metodologii i odnowionego entuzjazmu, który byłby w stanie tworzyć res novae  

dla autentycznej ewangelizacji, która porusza całą mądrość ludzką. Przełożeni 
postawili na pierwszym miejscu odpowiedzialność zgromadzeń zakonnych, 
która w dziedzinie edukacji, służby zdrowia, opieki duszpasterskiej, przez 
dzieła miłosierdzia wobec ubogich wyrażają misję specyfi czną dla swojego 
charyzmatu, jako znak obecności ewangelizującej w świecie, także poprzez 
nowe „laboratoria” skutecznego działania i świadectwo chrześcijańskie. 
Podczas obrad podejmowano tematy zawarte w Instrumentum Laboris dla 
Nowej Ewangelizacji, w szczególności pierwsze głoszenie misyjne, drogę 
wtajemniczenia chrześcijańskiego, katechumenat pochrzcielny i sakrament 
bierzmowania. Katecheza, wychowanie, odpowiedź na szeroką potrzebę 
i niedobór zdrowych relacji w rodzinie i w szkole, pozostają priorytetami 
odnowionej działalności duszpasterskiej, którą zgromadzenia zakonne dają 
do dyspozycji Kościoła. Na spotkaniu był obecny także Minister generalny, br. 
Mauro Jöhri, który podzielił się swoimi wrażeniami z Synodu, w szczególności 
na temat wkładu życia zakonnego w nową ewangelizację. Według br. 
Mauro, „Synod potwierdził dobro struktury kościelnej, polecając jednak jej 
wzmocnienie przez nowe formy duszpasterskie. Podkreślono jeszcze bardziej 
znaczenie parafi i i sakramentów, ze szczególnym wskazaniem na sakrament 
pojednania. Jednak przede wszystkim u podstaw nowej ewangelizacji musi 
być pokora i świadomość, że Kościół codziennie traci wiernych. Całe 
regiony, wystarczy pomyśleć o niektórych częściach Francji, dzisiaj są dalekie 
od chrześcijaństwa. (…) Prawdziwym wyzwaniem dla wspólnoty kościelnej 
– kontynuował Minister generalny – jest przejść od słów do konkretów 
i starać się by po licznych dyskusjach nowa ewangelizacja nie stała się martwą 
literą i szybko zapomnianą”.
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Telefon, który zabija Kongo

RZYM - O informację i uwrażliwienie opinii publicznej na sytuację w Kongo 
zaapelował br. Bruno Kesangana, OFMCap, sekretarz języka francuskiego 

i webmaster kurii generalnej, w artykule opublikowanym w miesięczniku Nigrizia, 
poświęconym Afryce i Afrykańczykom w świecie, powielonym także przez liczne 
strony internetowe i blogi. Przytaczamy jego fragmenty. 

Masz komórkę albo komputer przenośny, albo inne tego typu urządzenia? Te cuda techniki mają swoją cenę. Demokratyczna 

Republika Konga płaci za nie rachunki, przez nieustające konfl ikty, z powodu skupowania w celach spekulacyjnych materiałów, 

używanych do ich produkcji. Jednym z nich jest koltan. Kraj posiada od 60 do 80% światowych złóż tego minerału. Termin 

„koltan” określa mieszaninę dwóch minerałów: kolumbitu i tantalitu. Ten pierwszy jest bardzo ceniony z powodu wielkiej 

odporności na korozję. Uznany jako metal strategiczny, jest używany przede wszystkim w elektronice: telefonach komórkowych, 

broni zdalnie sterowanej, telewizorach plazmowych, konsolach do gry, odtwarzaczach mp3, mp4, aparatach fotografi cznych. Jest 

także powszechnie stosowany w stopach kobaltu i niklu, mających zastosowanie w lotnictwie, w produkcji reaktorów, rakiet 

i satelitów. Wojna, zwłaszcza pomiędzy dwoma regionami Kivu, nie jest tylko konfl iktem etnicznym. Jest gonitwą, na wszelkie 

sposoby, by zdobyć ten minerał. Liczne raporty ONZ i organizacji pozarządowych, a także świadectwa biskupów i misjonarzy, 

którzy działają w tamtych regionach, odsłaniają kulisy tej rzeczywistości. Grupy partyzanckie, działające w obu prowincjach 

kongijskich wydzierają sobie kontrolę nad złożami. Za plecami tych rozgrywek są liczne kraje afrykańskie, jak Rwanda, Uganda 

i Burudni, a także koncerny światowe: Nokia, Alcatel, Apple, Nikon, Ericsson. Zostały one oskarżone o pośrednie fi nansowanie 

wojen, gdyż płacą podatki grupom buntowników, wykorzystując bezkarnie ten kraj ze szkodą dla jego mieszkańców.

Posiedzenie Prezydium Rady Międzynarodowej FZŚ

RZYM – Encarnación del Pozo, Ministra generalna FZŚ przewodniczyła posiedzeniu Prezydium 
Rady Międzynarodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, które odbyło się w dniach 20-

27 października w Kolegium Międzynarodowym Seraphicum. Opracowano program działania na 
rok 2013. Spotkanie było naznaczone także wizytacją kanoniczną, którą w imieniu Konferencji 
Ministrów Generalnych I Zakonu, a także w imieniu Kościoła, przeprowadził br. Michael 
Higgins, TOR. Ponadto dyskutowano nad formacją, komunikacją, Młodzieżą Franciszkańską 
w perspektywie najbliższych Światowych Dni Młodzieży.  


