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Wizyta Ministra generalnego w Mozambiku

MOZAMBIK - W dniach 
od 14 do 21 lutego br., 

Minister generalny br. Mauro 
Jöhri, złożył swoją pierwszą 
wizytę w Wiceprowincji gene-
ralnej Mozambiku. Towarzy-
szył mu br. Fernando Ventura, 
tłumacz języka portugalskiego. 
Br. Mauro odwiedził cztery 
wspólnoty wiceprowincji i 
spotkał się ze wszystkimi brać-
mi indywidualnie i na forum 
ogólnym.

Książki i fartuszki 
we

wszystkich szkołach
NAMIBIA - „Dotarły do nas 

szkolne fartuszki, ołówki i inne 
pomoce” stwierdza br. Varghese Pu-
likkiyil, kapucyński misjonarz od lat 
posługujący w Namibii. Wyjaśnia 
następnie, że rząd rozdzielił 990.000 
podręczników, aby także w szkołach 
podstawowych każde dziecko miało 
przed sobą własny tekst. W Nami-
bii o tym projekcie mówi się już od 
lat. Ministerstwo ds. edukacji jako cel 
postawiło sobie 1.700.000 nowych 
podręczników jako liczbę konieczną 
do tego, by dotrzeć do wszystkich 
szkół tej byłej niemieckiej kolonii 
w południowej Afryce. Według br. 
Varghese, przynajmniej do tej pory 
poważnie podchodzono do tego 
zadania. Szkolne fartuszki, ołówki i 
inne materiały dydaktyczne przeka-

LUSAKA, Zambia - 
Kapituła kustodii ce-

lebrowana w maju 2012 r. 
zdecydowała o 
zwoływaniu spo-
tkań dla gwardia-
nów i ekonomów 
w celu ułatwienia 
im ich posługi 
spełnianej we 
wspólnotach. Na 
spotkaniu, zor-
ganizowanym w 
dniach od 15 do18 
stycznia br. w Lu-
saka, obecni byli przedstawiciele wszystkich 
dziewięciu wspólnot braterskich Kustodii 
Zambii. Animatorem spotkania był br. Philip 
Baxter. Przedstawiono wskazówki teoretycz-
ne i przeprowadzono praktyczne ćwiczenia 
w zakresie prowadzenia księgowości. Siostra 
Margaret Mweshi (Siostry Franciszkanki Mi-

sjonarki z Asyżu) 
poprowadziła se-
sję na temat eko-
nomicznej samo-
wystarczalności. 
Na koniec spotka-
nia wszyscy bracia 
zdobyli przeko-
nanie, że lepiej 
rozumieją swoje 
role, relacje mię-
dzy gwardianami i 

ekonomami, a także znaczenie przejrzysto-
ści i poprawnego prowadzenia księgowości. 
Podjęli też dyskusję nad możliwymi projek-
tami, które pomogłyby zarówno poszczegól-
nym wspólnotom jak i całej kustodii stać się 
w najbliższym czasie ekonomicznie bardziej 
samowystarczalnymi.

Spotkanie kapucyńskich gwardianów i ekonomów

Znaczenie 
przejrzystości

►

RZYM, Włochy - W miesiącu lutym 
tego roku trzech nowych braci dołą-

czyło do wspólnoty Kurii generalnej: br. 
Tomasz Gawroński z Prowincji War-
szawskiej, dla spełniania różnych posług 
braterskich w naszym domu, br. Charles 
Alphonse z Prowincji Południowego Ta-
mil Nadu, mianowany Sekretarzem gene-
ralnym Formacji, oraz br. Jaime Rey z 
Prowincji Hiszpanii, do pracy w Sekretaria-
cie generalnym Formacji. Z radością wita-
my w Kurii tych nowych braci!

Nowi bracia w Kurii
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LAHORE, Pakistan - W ogłoszonym 
przez Benedykta XVI Roku Wiary, 

dzieło ewangelizacji Kościoła Paki-
stańskiego rozciąga się także na dzieci. 
Przemierzając swoją chrześcijańską dro-
gę i odkrywając swą wiarę, pakistańskie 
dzieci stają się „autentycznymi ewange-
lizatorami”. Takiego zdania jest paki-
stański Kościół, który 17 lutego br. ob-
chodził w Lahore „Dzień dziecięctwa 
misyjnego”. W kościele Św. Józefa setki 
zgromadzonych dzieci, pod przewod-
nictwem br. Francisa Nadeema, kapu-
cyna, odnowiły własne postanowienie 
przeżywania i zgłębiania swej chrze-
ścijańskiej wiary na drodze katechezy i 
studium, a także dawania chrześcijań-

skiego świadectwa w 
środowiskach, w 
których żyją: w ro-
dzinie, szkole i spo-
łeczeństwie. „Dzieci 
mają wielką rolę do 
odegrania w chrze-
ścijańskiej wspól-
nocie i w udzieleniu 
pomocy swoim ró-
wieśnikom w po-
trzebie”, podkreślił br. Francis. Podczas 
eucharystycznej celebracji dzieci recyto-
wały modlitwę „O Panie, uczyń mnie 
narzędziem Twojego pokoju” i, w spo-
sób szczególny, gorąco modliły się za 
Papieża Benedykta XVI.

O B E C N O Ś Ć  K A P U C Y Ń S K A

Schola Fratrum
BRAZYLIA - W dniach od 20 

do 31 stycznia 2013 odbył się 
w Hidrolandii (Brazylia Centralna) 
pierwszy etap drugiej edycji kursu 
Schola Fratrum - Szkoły Francisz-
kańskiej. Schola Fratrum ma na celu 
stworzenie możliwości doświadcze-
nia procesu formacji ciągłej braciom, 
którzy posługują w różnych dziedzi-
nach naszego franciszkańsko-kapu-
cyńskiego życia, mając na względzie 
przede wszystkim naszą TOŻSA-
MOŚĆ. Intencją szkoły jest formacja 
aktualnych i przyszłych formatorów 
zakonnych, jak również wspieranie 
przeżywania, współpracy i komunii 

braterskiej między braćmi zaanga-
żowanymi w proces formacyjny w 
całej Konferencji CCB (Konferencja 
Kapucynów Brazylii). U podstaw 
stworzenia Schola Fratrum leżą 
dwa pragnienia: zachowanie naszej 
franciszkańsko-kapucyńskiej tożsa-
mości oraz jedność procesu forma-
cyjnego na płaszczyźnie CCB, czyli 
innymi słowy: podjęcie wyzwań 
stawianych przed Zakonem w liście 
Ministra generalnego “Rozpalmy 
płomień naszego charyzmatu”. Na-
stępny etap odbędzie się w terminie 
od 19 do 31 stycznia 2014, także w 
Hidrolandii.

Dzieci “ewangelizatorzy” w Roku Wiary

-
u
-

IV krajowe spotkanie braci zakonnych

PORTO ALEGRE, Brazylia - Od 4 do 8 lutego br. w Porto 
Alegre (RS), odbyło się VI Krajowe Spotkanie kapucyńskich 

braci zakonnych pod hasłem: „Świadectwo, mistyka i proroctwo”. 
Obecni byli bracia kapucyni z zakonnych okręgów Brazylii. W 
spotkaniu, już po raz drugi, udział wziął br. Mark Schenk, Defi -
nitor generalny. Równocześnie miało miejsce także zebranie kon-
ferencji CCB oraz spotkanie animatorów powołaniowych wszyst-
kich okręgów Brazylii. Nie zabrakło też obecności Defi nitorów 
generalnych, br. Sergio Dal Moro i br. Hugo Mejía Morales.

zano także szkołom prowadzonym przez braci kapucynów w po-
łudniowym regionie Caprivi, w miejscowości Bukalo. „Dystrybucja 
- mówi misjonarz - rozpoczęła się w czerwcu 2012 i powinna trwać 
do 20 lutego br.” Według danych przekazanych przez ONZ, rząd 
z Windhoek inwestuje w edukację 6,4% państwowych dochodów. 
W kraju liczącym niewiele ponad dwa miliony mieszkańców, stopa 
analfabetyzmu jest mniejsza niż 12%.

K A

h
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O B E C N O Ś Ć  K A P U C Y Ń S K A
M A Ł E  I  W I E L K I E  W I A D O M O Ś C I

Dzieła Luigiego Padovese po turecku

STAMBUŁ, Turcja - Dla pogłębienia wiary i dania impul-
su misji chrześcijan w Turcji „byłoby czymś pożytecznym 

i cennym przetłumacze-
nie dzieł kapucyńskiego 
biskupa Luigiego Pado-
vese na język turecki” - 
to propozycja wysunięta 
na forum agencji infor-
macyjnej FIDES przez 
o. Martina Kmeteca 
OFMConv, Dyrektora 
Papieskiego Dzieła Mi-
syjnego w Turcji. Pro-
pozycja ta wpisuje się w 
kontekst przeżywanego 
właśnie Roku Wiary, 
podczas gdy tureckie 
wspólnoty chrześcijań-
skie promują różne eku-
meniczne inicjatywy, a zwłaszcza wspominają dwóch pasterzy, 
którzy oddali życie w służbie ewangelizacji i misji: biskupa Lu-
igiego Padovese, Wikariusza Apostolskiego Anatolii, zamordo-

wanego w 2010 roku, i ks. Andrea Santoro, misjonarza fi dei 
donum, zabitego cztery lata wcześniej. Biskup Padovese był 
profesorem patrystyki, a większość jego dzieł dotyczy Ojców 

Kościoła i pierwszych wieków chrześcijaństwa. 
Ojciec Kmetec wyznaje: „Nadal odczuwamy ich 
brak, lecz wspomnienie tych dwóch postaci po-
maga nam w naszej dzisiejszej misji, w tym Roku 
Wiary. Jesteśmy wezwani do tego, aby zgłębiać 
ich wizję misji. Jednym z pierwszych kroków 
mogłoby być przetłumaczenie dzieł Luigie-
go Padovese: kochał Turcję przede wszystkim 
jako ziemię, w której Kościół rodził się pośród 
pogańskiego świata. Tutaj odbyło się dziewięć 
pierwszych soborów: w Turcji drzemie pamięć 
Kościoła pierwszych wieków, którą powinniśmy 
wciąż na nowo odkrywać. Mamy nadzieję, że pi-
sma biskupa Luigiego znajdą w Turcji szerokie 
grono czytelników, aby zakorzenić w tej ziemi 
duchowe, kulturalne i duszpasterskie dziedzic-
two biskupa Padovese”. Jeżeli chodzi o ks. San-

toro - kończy o. Martin - „w sposób szczególny wspominamy 
jego sposób życia i świadectwo, proste i zakorzenione w środo-
wisku, w którym żył”.

Festiwal Franciszkański: wspólnota i ewangelizacja

WŁOCHY - W regionie Emilia-Romagna, od 2009 roku, 
pod koniec września czyli na kilka dni przed uroczy-

stością św. Franciszka z Asyżu, odbywa się Festiwal Francisz-
kański. Pomysłodawcą był jeden z braci kapucynów, a ideę 
podjęła kapucyńska prowincja, przy współpracy tercjarzy, 
świeckich i skautów związanych z naszymi klasztorami. Od 
2010 r. Festiwal Franciszkański stał się ofi cjalnym wyrazem 
Ruchu Franciszkańskiego regionu Emilia-Romagna. Od tam-
tej pory w inicjatywę włączali się coraz bardziej franciszkanie 
z pozostałych gałęzi, franciszkanie świeccy i Siostry Francisz-
kanki Misjonarki z Asyżu. W roku 2013 odbędzie się już piąta 
edycja festiwalu, a jej tematem ma być podróż/pielgrzymka/
itinerancja. Począwszy od tego roku jesteśmy także świadkami 
coraz większego zaangażowania ze strony Włoskiego Ruchu 
Franciszkańskiego. Festiwal Franciszkański rozrasta się z roku 
na rok i wzbudza coraz większe zainteresowanie na płaszczyź-
nie krajowej. Ponadto, zainteresowani bracia mieszkający we 
Włoszech lub przebywający tutaj z wizytą, mogą uczestniczyć 
w tym wydarzeniu, aby przeżyć piękne doświadczenie, a może 
przejąć także niektóre idee, jakie potem mogliby zaszczepić 
we własnych środowiskach. Jest to pewien konkretny sposób, 

w jaki my bracia (wraz z siostrami i franciszkanami świeckimi) 
możemy powrócić na ulice i place miast pomiędzy ludzi, aby 
świadczyć o Ewangelii prosto i w dostępnej dla wszystkich 
dzisiaj formie, którą jest zwykły festiwal.s j

Propozycja na rok wiary

MEKSYK - W dniach od 8 do 10 stycznia br. kapucyni nowej Kustodii 
Północnego Meksyku zgromadzili się na pierwszej nadzwyczajnej 

kapitule swego okręgu. Zatwierdzone zostały kustodialne statuty, które 
wycisną piętno na stylu kapucyńskiego życia nowej kustodii. Dziewiętnastu 
braci kapitulnych, wraz z jedenastoma profesami czasowymi jako obserwa-
torami, przeżyli ten historyczny moment jako czas łaski w swym zakonnym 
życiu. Kapucyńska obecność w północnym Meksyku sięga roku 1985, 
kiedy to czterech braci misjonarzy z Prowincji M.B. Anielskiej z Kalifornii 
dotarło do tego regionu. Obecnie posługują tutaj także bracia z Prowincji 
Sao Paulo (Brazylia) i Goa (Indie).

Pierwsza kapituła Kustodii Północnego Meksyku
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RZYM, Włochy - Głos Amedeo Minghi, znanego 
włoskiego poety i pieśniarza, opowiada o oryginal-
nej podróży w towarzystwie niektórych „Gigantów 
Wiary” - wiarygodnych świadków historii zbawienia 
i ludzkości. Dokonuje tego koncertując w teatrach, 
na placach miast, na prezbiteriach kościołów i katedr, 
„gdziekolwiek sztuka i wiara łączą się, by wznosić 
pieśń uwielbienia na cześć Stwórcy”. Minghi wykonu-
je utwory pod wspólnym tytułem „Szukający Boga” 
- całości patronuje Papieska Rada ds. Rodziny, Wło-
ska Konferencja Biskupów i Włoska Rodzina Fran-
ciszkańska.

Koncert ma być „ewangelizacją, która za sprawą 
świeckiego poety-pieśniarza pozwoli na przeżycie głę-
bokich chwil refl eksji, dających wierzącym i niewie-
rzącym słuchaczom możliwość odkrycia, docenienia 
i przeżycia daru Wiary”. „Chodzi o interesującą , 
religijną i kulturalną inicjatywę o szerokim zasięgu - 
wyjaśniają organizatorzy - zrodzoną w odpowiedzi 
na Uwagi duszpasterskie na Rok Wiary, zapraszające 
„Duszpasterzy, odwołując się do nowych środków 
komunikacji, do organizowania wydarzeń także maso-
wych, dostępnych dla szerokiej publiczności, na temat 
wiary, jej podstaw i treści, poprzez zapoznawanie z 
postaciami świętych, autentycznych świadków wiary” 
(Kongregacja Doktryny Wiary). „Szukającymi Boga”, 
których koncert proponuje słuchaczom, są: Abraham, 
„nasz ojciec w wierze”, Jezus Chrystus i Jego Ewange-
lia Błogosławieństw, Maryja, „niewiasta wypowiedzia-
nego «tak-fi at»”, Paweł z Tarsu i jego przemiana „z 
prześladowcy w Apostoła narodów”, dalej: św. Fran-
ciszek z Asyżu i jego „pieśń wiary na cześć Stwórcy”, 
Maksymilian M. Kolbe i jego „wiara i miłość w Au-
schwitz”, Matka Teresa z Kalkuty ze swym „objęciem 
cierpienia i ubóstwa”, Jan Paweł II i jego bycie „świad-

kiem pokoju na 
ulicach świata”. 
Na zakończenie 
„podróży” propo-
nuje się ojca Pino 
Puglisi, „pierw-
szego męczennika 
mafi i” oraz mo-
dlitwę Ojcze nasz 
- „modlitwę ludz-
kości do Ojca”.

Szukający Boga Ewangelizacja 
i komunikacjaMuzyczno-katechetyczne itinerarium 

w Roku Wiary
trzy wykłady dla konsekrowanych

RZYM, Włochy - Rozpoczął się kurs ewangelizacji i 
komunikacji, skierowany do osób konsekrowanych i 

świeckich zaangażowanych w duszpasterstwie, mający za 
temat „Słowa i video w służbie przepowiadania”. Kurs 
zorganizowany przez NOVA-T ma na celu poszerzenie 
kompetencji konsekrowanych w posługiwaniu się nowymi 
środkami komunikacji w służbie ewangelizacji i duszpa-
sterstwa. Pierwsze spotkanie podjęło temat głoszenia jako 
„komunikacji” oraz używanie różnych języków: od słowa 
po obrazy, od tekstów po video. Następne wykłady odbę-
dą się 19 marca, na temat: „Czy można głosić Ewangelię 
na forum portali społecznościowych?”, oraz 16 kwietnia 
w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Jak zaprojekto-
wać i prowadzić stronę internetową?”. Spotkania odbywa-
ją się w Rzymie, w kapucyńskim domu przy Via Cairoli.

ASYŻ, Włochy - 29 
stycznia br., Kapituła 

generalna Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych 
ponownie wybrała na Mini-
stra generalnego br. Marco 
Tasca z Prowincji Świętego 
Antoniego w Padwie. Jest on 
119-tym ministrem gene-
ralnym w historii tej gałęzi 
franciszkańskiej.

Potwierdzony Minister generalny 
OFMConv

yy

Źródła klariańskie

ASYŻ, Włochy - W miesiącu 
lutym br. przewiduje się wy-

danie zbioru włoskich tłumaczeń 
średniowiecznych źródeł francisz-
kańskich jako dopełnienia opu-
blikowanych już Źródeł Francisz-
kańskich. Po raz pierwszy ukażą 
się przy tej okazji także Źródła 
Klariańskie, staraniem G. Boccali, 
Edizioni Porziuncola, Asyż 2013, 
ss. 1472, cena 60,00 Euro.


