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W oczekiwaniu na Ratio Formationis

„K

ochani Bracia, pokój i dobro! (niektóre z nich organizowane będą w
Życzymy Wam, aby te Święta poszczególnych konferencjach), nawiąWielkanocne były dla Was prawdziwym zanie regularnych kontaktów z domami
czasem odnowy naszego życia” - piszą formacyjnymi i braćmi Zakonu za pona swoim blogu, rozpoczynając posługę średnictwem naszej strony internetowej,
nawiązanie łącznona rzecz całego
Zakonu, nowi odści pomiędzy braćmi
powiedzialni GSF
zaangażowanymi w
Charles Alphonse
szczególne posługi na
i Jaime Rey i dopłaszczyźnie międzydają: „Nasz Mininarodowej, utworzester generalny, br.
nie sieci kontaktów
Mauro Jöhri, wraz
pomiędzy ośrodkami
ze swoim Definianimacji w Zakonie.
torium na nowo
Ze strony Generalzaprasza nas do
nego
Sekretariatu
bycia w nieustanFormacji (GSF) pranej formacji. Bezgniemy także wyrazić
pośrednio przed
naszą wdzięczność
nami stoi zadanie
Braciom, którzy nas
utworzenia ratio
poprzedzili w tym
formationis dla
obowiązku:
Rocco
całego Zakonu.
Timpano i Markowi
To praca, którą
Miszczyńskiemu, za
powinniśmy wyich pracę i inicjatykonać wspólnie,
wy podejmowane w ciągu ostatnich lat.
stopniowo, w ciągu najbliższych sześciu
Niech Bóg Wam za to wszystko wynalat. Myśleliśmy o nowych programach
grodzi!”
formacji, które by nas zachęciły a także
pozwoliły być pomiędzy Wami. Niektóre nasze cele to: przygotowanie ratio
formationis, nie tracąc z pola widzenia
różnych poziomów refleksji, rozwi- SG F O F M C A P. B LO G S P OT. CO M
nięcie programów animacji w zakresie
formacji początkowej i permanentnej
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Zmiany
w Kurii generalnej

R

ZYM, Włochy - Od Wielkanocy tego
roku br. Carlo Calloni, mianowany
postulatorem generalnym, przeniósł się do
naszego domu na Garbatelli. Obowiązek
osobistego sekretarza ministra generalnego przejął br. Massimo Rosina, dotychczasowy sekretarz języka włoskiego.
Natomiast z początkiem maja br. Umberto Losacco z Prowincji Genui rozpocznie
swoją posługę w Kurii generalnej jako
sekretarz języka włoskiego.

Nowi Błogosławieni

C

ITTA’ DEL VATICANO
- Nasz Zakon wzbogaci się
niedługo o nowych Błogosławionych. 27 marca br., Ojciec
Święty Franciszek przyjął na
auduencji Prefekta Kongregacji
ds. Świętych, upoważniając to
dykasterium do promulgowania
dekretów, wśród nich również
Dekretu o męczeństwie Sług
Bożych Andrzeja z Palazuelo,
kapłana profesa Zakonu Braci
Mniejszych Kapucynów, oraz

31 towarzyszy, zamordowanych
z nienawiści do wiary w Hiszpanii w latach 1936-1937. Jak
wyjaśnia br. Alfonso Ramirez
Peralbo, Wicepostulator, proces
kanonizacyjny Andrzeja z Palazuelo i towarzyszy jest efektem
innych pięciu wcześniejszych
procesów połączonych razem
w roku 2000. Br. Andrzej (w
świecie Michał Franciszek
González Ganzález) należał do
wspólnoty zakonnej Medinaceli

Jaka Misjaa w przyszłości?
przyszłościi?

w Madrycie i został zamordowany razem z pięcioma innymi
braćmi kapucynami z tego samego klasztoru (na obrazku br.
Andrzej znajduje się po prawej
stronie, klęcząc z krzyżem w
dłoni). Również inni kapucyni
poświęcili swoje życie świadcząc o wierze: 6 z klasztoru El
Pardo, 7 z Antequera (Málaga),
7 z Gijón (Oviedo), 3 z Santander i 3 z Orihuela-Alicante.

G O D N E U WA G I
“ J E S T J E D N A K N A D Z I E J A”

D

rodzy Bracia, chcę się z
Wami podzielić moimi
spostrzeżeniami i nadzieją.
Nasza obecność na terenie
Flamandzkiej Prowincji Kapucynów w Belgii rozpoczęła się w
dniu 15 września w 2010, dając
początek interesującej ,,przygodzie”.
Coś o Belgii

02

Jest to kraj z bardzo bogatą historią chrześcijaństwa, pięknymi
kościołami, wielkimi klasztorami. Wspólnoty parafialne są
dobrze zorganizowane od strony
administracyjnej, prowadząc
jednocześnie wiele akcji na rzecz
ubogich, lecz w kwestii życia
sakramentalnego borykają się z
brakiem kapłanów. Zasmucającym jest fakt, iż przeogromną
większość wierzących stanowią
ludzie ,,dojrzali” w latach. Zauważa się malejącą liczbę osób
uczęszczających na niedzielną
Eucharystię i biorących udział w
życiu sakramentalnym (około 3
%). Jest jednak nadzieja. W łonie
Kościoła w Belgii pojawiają się
nowe niosące nadzieję wspólnoty. Kilka miesięcy temu byłem
świadkiem ,,małego cudu”,
mianowicie oficjalnego otwarcia
wspólnoty ,,YouFra” (29 IX
2012), której założycielem oraz
narodowym asystentem jest br.
Kenny Brack, nasz aktualny
gwardian w Antwerpii. YouFra
to forma III Zakonu Franciszkańskiego dla młodzieży i jest
ona pierwszą tego typu wspólnotą w Belgii. W trakcie uroczystej Eucharystii 5 młodych osób
złożyło swoje pierwsze śluby,
a 16 kolejnych zadeklarowało
przystąpienie do ,,nowicjatu”.
Działają tu także Wspólnoty
Neokatechumenalne, św. Idziego, Tyberiada oraz inne.
Trochę historii…
Obecność kapucynów na trenie

modlitwy, miejscem pięknej
,,Niderlandów” zaczęła się z
dniem 13 października 1585,
liturgii i - jak dotychczas gdy bracia należący do Paryskiej spowiedzi świętej. Chociaż
Prowincji: Johannes z Landen,
nasz język niderlandzki nie jest
Antonius z Gent i Józef z Andoskonały, to jednak angażujemy się w posługę przy naszym
twerpii pod przewodnictwem
kościele oraz pomagamy w
Feliksa z Lampedony, przybyli
w okolice Antwerpii. Zaowoco- sąsiedniej parafii i angażujemy
wało to powstaniem na terenie
Belgii dwóch prowincji
(Walońskiej i FlamandzMarcin Derdziuk ofmcap
kiej), których początek
datuje się na rok 1616. W
tamtym czasie Prowincjaa
Flamandzka liczyła 18
Polscy kapucyni
klasztorów i 284 braci.

List z Antwerpii

,,Dziś” u kapucynów
Attualmente nella
Obecnie w Prowincji
Flamandzkiej znajduje się 7
wspólnot braterskich liczących
łącznie 56 braci. My mieszkamy
w 10-cio osobowej wspólnocie w Antwerpii. Klasztor jest
położony w centrum miasta,
w ,,sercu życia studenckiego”.
Ośmielę się napisać, że z tej racji
jest on najbardziej młodzieżowym klasztorem na świecie.
W przyklasztornym kościele
jest codziennie sprawowana
Eucharystia wraz z całodzienną
spowiedzią. Bracia przyjęli nas
bardzo serdecznie i są otwarci
na nasze propozycje. Czuję się
otaczany szacunkiem i życzliwością. Traktują nas naprawdę
jak BRACI. Jest to dla mnie czas
pogłębiania mojego powołania
i odkrywania piękna wspólnoty
oraz uczenia się braterstwa.
Spotkałem tu wspaniałych braci,
którzy poprzez swój styl życia
są kapucynami w pełnym tego
słowa znaczeniu. Antwerpia to
miasto wielu wyzwań, miasto
tysięcy ludzi, którzy potrzebują
Chrystusa. Bracia patrzą w przyszłość z nadzieją i optymizmem,
czego dowodem jest powstająca w Belgii międzynarodowa
wspólnota braterska.
Czym się zajmujemy?
Naszą pierwszą poważniejszą
„akcją” duszpasterską jest Adoracja Eucharystyczna, w każdy
piątek o godz. 19:00. Widzimy
potrzebę organizowania miejsc
modlitwy. Pragniemy, aby nasz
kościół św. Franciszka był oazą

w kraju frytek, czekolady i diamentów

się we wspólnoty młodzieżowe.
Antwerpia jest miastem, w
którym ponad 55% mieszkańców stanowią emigranci,
pośród nich jest około 15
tys. Polaków. Po rozeznaniu
sprawy, zapoczątkowaliśmy
posługę wobec nich przy
naszym klasztorze. Zajmujemy się także koordynacją
katechezy i katechizacją w
Polskiej Szkole w Antwerpii,
Prowadzimy Scholę, Oazę
Rodzin, Oazę Młodzieżową,

Ministrantów, Lektorów oraz
wspieramy grupę AA. Przy
naszym klasztorze jest także
hiszpańskojęzyczna grupa
eucharystyczna.
Plany
Pragniemy jako kapucyni
nieść ludziom Chrystusa,
dzieląc się tym co od Niego
otrzymaliśmy. Czekamy z
utęsknieniem na wsparcie
personalne, polecając się
waszej modlitwie.

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

Projekt Kurupira
pomiędzy muzyką, siatkówką i karate

S

ANTO ANTÔNIO DO IÇÁ,
Brazylia – W marcu tego roku, w
kapucyńskiej parafii Santo Antonio
do Iça, już po raz drugi ruszył projekt Kurupira, ubogacony w niektóre
nowości. W zakresie zajęć muzycznych, obok nauki gry na skrzypcach,
klawiszach, perkusji i śpiewu, dodano
także grę na mandolinie. W zakresie
sportu futsal stał się już czymś zwykłym na równi z siatkówką i piłką
ręczną, nie wspominając już o tym, że
liczba zapisanych na karate wzrosła
czterokrotnie w stosunku do ubiegłego roku. W łączności z klasztorem i
z Państwowym Funduszem Zdrowotnym, bracia odpowiedzialni za
projekt przyłączyli się do Gminnego
Sekretariatu Zdrowia, dlatego młodzież i dzieci uczestniczący w projekcie będą otoczeni opieką medyczną i

dentystyczną. Dobra ubiegłoroczna
organizacja rozbudziła zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży powodując wzrost liczby uczestników. Zapisanych jest już ponad 500: śpiew 24, gra
na skrzypcach 157, na mandolinie 9,
na klawiszach 85, na perkusji 67, siatkówka 111, futsal 17, piłka ręczna 58,
karate 175. Projekt, z Bożym błogosławieństwem, spełnia swoje zadanie
oferując dzieciom i młodzieży opcję
zdrowego i szczęśliwego życia.
Projekt rozpoczął swoją działalność
nieśmiało, przy uczestnictwie niewielu ponad dwudziestu uczestników.
Dzisiaj, po roku od swego powstania,
uczestniczy w nim ponad czterysta
dzieci, młodzieży i dorosłych. Chociaż projekt ma na celu pracę z dziećmi i młodzieżą wydanymi na pastwę
narkotyków lub będącymi ofiarami
nadużyć seksualnych, rodzina jako całość pozostaje nadal rzeczywistością
podstawową - bez wątpienia, przyczyniamy się do jej wzrostu oferując
członkom rodziny możliwość porzucenia nałogów (alkoholu i narkotyków), ułatwiając im włączenie się w
społeczność i naukę nowego zawodu
na kursach proponowanych w zakresie projektu Kurupira.

III Kapituła Prowincji Północnych Włoch

V

ARIGOTTI, Włochy - Od 8 do
11 kwietnia 2013 w Varigotti,
przy uczestnictwie br. Štefana Kožuha,
Wikariusza generalnego, i br. Matteo
Siro, Sekretarza CIMPCap, odbyła się
III Kapituła regionalna definitoriów
kapucyńskich prowincji północnych
Włoch. Spotkanie to, w klimacie otwartej i szczerej konfrontacji, potwierdziło
wspólne pragnienie kontynuowania braterskiej współpracy pomiędzy różnymi
prowincjami tego regionu - współpracy,
która w najbliższym czasie ma doprowadzić do zjednoczenia Prowincji Piemontu i Aleksandrii (2014) oraz Trento
i Wenecji.
Po wystąpieniu Wikariusza generalnego na temat aktualnych perspektyw
Zakonu oraz oczekiwań lub propozycji
kierowanych pod adresem kapucynów
północnych Włoch, rozpoczęła się dyskusja, która ostatecznie skoncentrowała
się na „Projekcie Gruzińskim”, biorąc
jako punkt wyjścia film przesłany przez
pierwszych dwóch braci, którzy od 19
marca znajdują się w Gruzji. Ta nowa
obecność, powierzona ‘in solidum’
(solidarnie) wszystkim kapucyńskim
prowincjom północnych Włoch przy
bezpośredniej odpowiedzialności Prowincji Emilia-Romagna, wymaga czynnego zaangażowania także innych okręgów Zakonu.

Punktem centralnym kapituły stała się
dyskusja na temat formacji początkowej
i permanentnej oraz ewangelizacji. W
dynamice pracy w grupach i na sesjach
plenarnych wypracowano pewne szczegółowe wskazania i konkretne opcje,
zwłaszcza jeżeli chodzi o formację
początkową. Potwierdzono, funkcjonujący od dwóch lat w Mediolanie, jeden wspólny postnowicjat północnych
Włoch i zdecydowano o utworzeniu
w prowincji Piemonte, począwszy do
trzechlecia 2014-2017, wspólnego nowicjatu. Także w zakresie formacji permanentnej i ewangelizacji znaleziono
pewne wspólne punkty, które na pewno
otworzą dalsze perspektywy współpracy, spoglądając już nawet poza granice
kraju, nie tylko na wschód (Gruzja), lecz
także na Północ Europy.

Pozdrowienia z Gruzji

Srebrny Jubileusz
i święcenia kapłańskie w Angoli
LUANDA, Angola - W niedzielę 14 kwietnia
2013, w kościele M.B. Fatimskiej, podczas Eucharystii przez nałożenie rąk J.E. Anastácio Kahango, biskupa pomocniczego Luandy, otrzymali
święcenia prezbiteratu nasi czterej bracia: Fernando de Lemos Nzumba K. Kanduanga, Roboão
Mona João, Silva António i Afonso Cahunda
Bige. W czasie tej samej celebracji wspominano
również 25-lecie istnienia Wiceprowincji (19882013). W chwili składania Wyznania Wiary, wszyscy obecni na uroczystości bracia odnowili swoją
profesję zakonną. W homilii biskup Anastácio
odniósł się zarówno do czterech wyświęconych
prezbiterów jak i do 25 lat życia Wiceprowincji
życząc, aby bracia wkraczali w przyszłość z wiernością i zaangażowaniem.

Solidarny refektarz w Osorno
OSORNO, Chile – Od uroczystości Wielkiej
Nocy, w kapucyńskiej parafi i Św. Leopolda
Mandića, zapoczątkowano codzienne obiady dla
około 50 ludzi żyjących w najbardziej ubogich
warunkach. Różne wspólnoty parafialne zadeklarowały swoją codzienną pomoc konieczną do
tego, by urzeczywistnić to ważne dzieło w ramach naszej parafi i. Hojność wielu ludzi sprawia,
że każdego dnia znajduje się żywność i potrzebne
artykuły, które wzmacniają na siłach liczne osoby
przychodzące do naszego otwartego refektarza
na posiłek.

Program “Manhã Franciscana”
w Web Rádio Capuchinhos com
RECIFE, Brazylia – W każdy wtorek od 9 do
10,30, br. Tiago Santos OFMCap obecny jest na
antenie w radiowej audycji “Manhã Franciscana”
w Web Rádio Capuchinhos (www.webradiocapuchinhos.com). Warto posłuchać tego franciszkańskiego przesłania dobra i pokoju!

Wzrost FZŚ w Afryce
ABIDJAN, Costa d’Avorio - Nei giorni 14-19
aABIDJAN, Wybrzeże Kości Słoniowej - W
dniach od 14 do 19 kwietnia 2013, w Abidjanie
spotkała się konferencja CONCAO. Uczestniczył w niej także br. Amanuel Mesgun OFMCap, Asystent generalny dla FZŚ, wygłaszając
konferencję poświęconą znaczeniu „Asystencji
duchowej i duszpasterskiej” według nowego „Statutu dla Asystencji FZŚ-MF” z 2009 r. Odnosił
się także do innych nowych tekstów prawnych,
takich jak: Reguła z 1978, Konstytucje Generalne z 2000 i Rytuał z 1985, starając się wyjaśnić,
że FZŚ jest Zakonem autonomicznym, ale nie
zupełnie niezależnym. Br. Amanuel podkreślał,
że Asystencja ma dzisiaj nową metodę i nową
koncepcję FZŚ, które powinny być ożywiane
przez „Żywą i Wzajemną Komunię”, charakteryzującą relacje pomiędzy Pierwszym, Drugim i
Trzecim Zakonem Franciszkańskim. W dniu 18
kwietnia Minister generalny i Asystent spotkali
się w braterskim dialogu z miejscową wspólnotą
FZŚ „Św. Ludwika”, znajdującą się pod opieką
Kapucynów ze wspólnoty braterskiej „Centrum
Duchowości Św. Pio”. Wspólnota narodowa FZŚ
w Wybrzeżu Kości Słoniowej jest wspólnotą
przeżywającą wzrost, składającą się z 54 członków dzielących się na 4 wspólnoty lokalne: trzy
znajdują się pod opieką duchową i duszpasterską
Braci Mniejszych, jedna natomiast pod opieką
Braci Kapucynów.
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Syria: zniszczony kapucyński kościół
w Deir Ezzor
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SYRIA - Potężna eksplozja zrównała z ziemią
kościół i klasztor Braci Kapucynów w Deir
Ezzor, w Mezopotamii. Informacja ta dotarła
do nas od br. Antoine Haddad, ministra
wiceprowincjalnego stojącego na czele naszej
kapucyńskiej obecności w Libanie i Syrii.
Zdarzenie to miało miejsce 15 kwietnia.
„Był to jedyny prawie nietknięty kościół w
Deir Ezzor”. Nie wiadomo do końca, w jaki
sposób został zniszczony. Według niektórych
rekonstrukcji, w kościele dokonano wyłomu,
w którym schronili się żołnierze opozycji.
Regularne wojsko prawdopodobnie skierowało ogień artyleryjski na kościół niszcząc
go całkowicie. Inni mówią o auto-bombie
umieszczonej w pobliżu budynku. Br. Antoine
Haddad komentuje z goryczą: „cała ta nienawiść i profanacja…”. W regionie - informuje - „nie ma już chrześcijan”. W ostatnich
miesiącach, ze względu na krytyczną sytuację,
„dwóch naszych braci, którzy mieszkali w
tamtym miejscu, opuściło Deir Ezzor razem z
siostrami Matki Teresy i kilku starszymi osobami przebywającymi w naszym klasztorze.
To ostatni chrześcijanie pozostali w regionie.
Dziękuję Bogu, że nasi dwaj bracia żyją i są
bezpieczni. Kościół z kamienia można będzie
kiedyś odbudować, kiedy wiosna pokoju zawita do naszego śródziemnomorskiego świata”.
Deir Ezzor jest miastem położonym we
wschodniej Syrii, po drugiej stronie Eufratu,
pomiędzy Palmirą i granicą z Irakiem. „Nasza
obecność w tamtym miejscu sięga lat trzydziestych ubiegłego wieku, jednak na Bliskim
Wschodzie Kapucyni obecni byli już dużo
wcześniej”. „W ciągu niemal czterech wieków
swojego istnienia, nasza Wiceprowincja wiele
wycierpiała z powodu zniszczeń, prześladowań, męczeństwa, jednak zawsze zmartwychwstawała razem ze zmartwychwstałym
Chrystusem”. W Syrii znajduje się jeszcze
jedna wspólnota kapucynów, w Soueida, gdzie
mieszka dwóch braci - jak do tej pory miejsce
to jest spokojne.

Spalony katolicki kościół w Kanadzie
KELOWNA, Kanada - W diecezji Nelson,
w Brytyjskiej Kolumbii (zachodnia Kanada),
25 marca 2013, podczas gdy wszyscy kapłani diecezji zebrali się wokół J.E. bpa Johna
Corriveau OFMCap by wspólnie celebrować
wielkoczwartkową Mszę Krzyżma, nieznany
sprawca podpalił kościół Św. Rity w Castlegar
oddalonym o 46 km. od katedry w Nelson, w
której sprawowano wtedy Eucharystię. Ogień
całkowicie zniszczył kościół i to, co się w nim
znajdowało… Policja poszukuje sprawców.
„Nie mamy zupełnie pojęcia, jakie motywy
stoją za tym kryminalnym czynem” - pisze br.
Matthieu Gombo Yange OFMCap z Domu
Modlitwy Elizabeth Seton w Kelowna, diecezja Nelson.

Jaka Misja w przyszłości?

M

EDIOLAN, Włochy – Ponad 20
braci i świeckich współpracowników z ośrodków misyjnych północnych Włoch spotkało się 10 kwietnia w
Mediolanie. Po prezentacji br. Helmuta
Rakowskiego na temat „Jaka Misja w
przyszłości?”, rozwinęła się dyskusja
dotycząca wyzwań stających
dzisiaj
przed
ośrodkami misyjnymi Zakonu. Kryzys ekonomiczny we
Włoszech dotyka również ludzi
bliskich nam,
kapucynom, a
także naszym
misjom. 30%
młodych ludzi
pozostaje bez pracy. Podatki wzrosły, a
pensje tych, którzy mają jeszcze pracę,
nie starczają by związać koniec z końcem. Ośrodki misyjne doświadczają
spadku ofiar do zera. Jedynie fundusze
zbierane na rzecz specyficznych projektów spotykają się z pewnym odzewem,
zwłaszcza jeśli te projekty dotyczą
dzieci. Zagrożona jest formacja braci
i codzienne utrzymanie misjonarzy na
południu.
Podjęto dyskusję nad nowymi sposobami przekonywania ludzi, aby nam
„pomagali w udzielaniu pomocy”, a
także zwrócono uwagę na konieczność znalezienia przez naszych braci z
południa nowych źródeł dochodów w
ich własnych krajach. Mamy nadzieję,

że zapowiedziana Rada Plenarna Zakonu na temat „Pracy” podejmie także
ten temat. Jest również rzeczą ważną
wprowadzenie w życie nowego sposobu prowadzenia misji przez instytucje
mniejsze, charakteryzujące się jednak
większym osobistym zaangażowaniem
w dzieło. Na spotkan został przedstaniu
w
wiony
nowy Promotor Solidarności, br.
Alejandro
Nuñez.
On sam pochodząc z
południowej półkuli
naszego globu, przyzwyczajonej do otrzymywania, podkreślił,
że zawsze jest szansa
na to, aby się stać bardziej samodzielnymi.
Stwierdził, że międzynarodowa solidarność Zakonu domaga
się wkładu wszystkich braci i że przed
południem świata stoi obecnie wielkie
wyzwanie w tej kwestii. Ponieważ niektóre prowincje włoskie przygotowują
się do zjednoczenia, podjęto również
dialog nad tym w jaki sposób w tym
procesie zorganizować działalność misyjną poszczególnych prowincji.
Sekretariat misyjny Mediolanu przeprowadził wywiady z niektórymi uczestnikami spotkania. Nagrania w języku
włoskim publikowane są na ich kanale
YouTube, na którym można także obejrzeć i wysłuchać świadectw misjonarzy i
wolontariuszy: missionipuntoorg.
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AN GIOVANNI ROTONDO, Włochy - W
czasie wizyty J.E. Michele
Castoro u braci zebranych
na Zgromadzeniu Prowincjalnym w „Approdo” w San
Giovanni Rotondo, oficjalnie
zakomunikowano, że br. Carlo M. Laborde został mianowany sekretarzem generalnym Grup Modlitwy św. Ojca
Pio, a br. Antonio Belpiede
będzie koordynatorem Grup
Modlitwy na zagranicę.
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