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Błogosławiony Tomasz z Olera
i “ten płomień naszego charyzmatu”
“Wczoraj w Bergamo został ogło-

szony Błogosławionym Tomasz 
z Olera, brat kapucyn żyjący na przełomie 
wieku XVI i XVII. Dziękujmy Bogu za 
tego świadka pokory” - powiedział Papież 
Franciszek 22 września, w czasie swojej wi-
zyty na Sardynii, tuż przed modlitwą Anioł 
Pański. Wspomnienie tego brata zakon-
nego z naszego Zakonu 
obchodzić się będzie w 
Kościele 4 maja. W swo-
im liście poświęconym 
„Nowym Błogosławio-
nym” (z dnia 15 sierpnia 
2013), Minister general-
ny br. Mauro Jöhri pisał: 
„Beatyfi kacja Br. Toma-
sza z Olera, w czterysta 
lat od jego narodzin, 
może być dla nas zasko-
czeniem! Jednak sława 
jego świętości, wciąż 
żywa na przestrzeni cza-
su, pozwoliła na konty-
nuację Procesu jego Be-
atyfi kacji”.
Co nas może łączyć z tą wybitną postacią, 
z tak odległej epoki, a jednocześnie jakże 
bliską w poszukiwaniu tych samych ide-
ałów? Na pewno miłość, owa żarliwa mi-
łość do „umęczonego Chrystusa”, którą 
brat Tomasz zawierał w tym wszystkim, co 
myślał, mówił i czynił. Owa miłość, którą 
najpierw trzeba żyć, a potem o niej mówić, 
opromienia wszystko jak lampa płoną-
ca na ołtarzu jego umiłowanego Pana na 
Krzyżu, z którego otwartego serca Tomasz 
czerpie siłę i mądrość dla siebie i dla tylu 
ludzi, niezależnie od pochodzenia i statusu 
społecznego, znajdujących u niego to, cze-
go szukają: człowieka płonącego miłością 

do Boga! Jak żar ukryty pod warstwą po-
piołów czasu, brat Tomasz poprzez wieki 
pozostał aż do dzisiaj ukrytym skarbem, a 
teraz, dzięki powiewom Ducha tchnącego 
w Kościele, wszyscy możemy „na nowo 
rozpalić płomień naszego charyzmatu” 
u tego autentycznego syna Biedaczyny z 
Asyżu.

W tym czasie wielkich 
wyzwań, życie Brata 
Tomasza staje się za-
chętą do rozgrzania 
serca miłością do Męki 
Chrystusa, ponieważ, 
jak pisze dalej nasz 
Minister generalny, to 
jedyna droga, na której 
w każdym czasie moż-
na stać się bratem ka-
pucynem: „Br. Tomasz 
z Olera żył w okresie 
bardzo złożonym, 
pełnym sprzeczności, 
pośród gwałtownych 
starć; jest to jednak tak-
że czas pełen uroku, 

ponieważ wydobywa na światło pasję czło-
wieka i jego pragnienie odniesienia suk-
cesu, lub przeciwnie - pozwolenia, aby to 
Bóg zatriumfował, ukazał się stając się wi-
dzialnym i dotykalnym. Zakon powierzył 
mu posługę kwestowania, „poszukiwania” 
tego, co niezbędne dla utrzymania braci i 
ubogich klasztoru; łaska przekształciła go 
w „poszukiwanego” doradcę patrycjuszy i 
służących, w doświadczonego mistrza du-
chowego, potrafi ącego wypowiadać słowa, 
które prowadziły do Chrystusa, samemu 
ukrywającego się tak, jak to zwykli czynić 
prawdziwi mistycy i kontemplujący Tajem-
nicę Boga”.

w

RZYM, Włochy - W dniach 16-27 września 
br. odbyło się VII posiedzenie zwykłe De-

fi nitorium generalnego. Pośród najważniejszych 
tematów obrad należy wymienić następujące:
1) Refl eksje, uwagi i odpowiedzi na pierwsze 
pytania ze strony Kongregacji Instytutów Życia 
Konsekrowanego odnośnie do przedstawio-
nych Stolicy Świętej 8 czerwca br. naszych 
odnowionych Konstytucji.
2) Prowincja Pontianaku, Indonezja: br. Aman-
dus Ambot mianowany Ministrem prowincjal-
nym na miejsce br. Victoriusa Dwiardy, 

Defi nitora generalnego; br. Egidius Egiono 
mianowany 4-tym Defi nitorem prowincjalnym.
3) Nominacje w Kurii generalnej: br. Anto-
nio Belpiede, Prowincja Fogii - Prokurator 
generalny z początkiem roku 2014; br. Albert 
D’Souza, Prowincja Maharashtra, Indie - Wice-
prokurator generalny od października 2013; 
br. Aklilu Petros, Wiceprowincja generalna 
Etiopii - Sekretarz w Biurze Międzynarodowej 
Solidarności Ekonomicznej, od października 
2013.
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Posiedzenie Defi nitorium generalnego

RZYM, Włochy - Trwa nadal odnowa 
Kurii generalnej - nie tylko w odnie-

sieniu do budynku przy Via Piemonte 
- ale także poprzez przybywanie nowych 
braci do posługi w tej szczególnej 
wspólnocie Zakonu. Od niedawna należą 
do niej także bracia Victorius Dwiardy 
(Prowincja Pontianaku, Indonezja), De-
fi nitor generalny; José Carlos Gubert 
(Kustodia Paragwaju), Wice-ekonom 
generalny i Ekonom wspólnoty domowej 
(obydwaj obecnie znajdują się w innych 
domach w Rzymie i uczą się języka 
włoskiego); oraz Jean-Marcel Rossini 
(Prowincja Sardynii), współpracujący 
z Postulatorem generalnym i pełniący 
obowiązki Sekretarza języka francuskiego 
(należy do wspólnoty braterskiej w klasz-
torze na Garbatelli w Rzymie). Nowo 
przybyłym życzymy owocnej posługi!
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N A  P I E R W S Z Y M  P L A N I E
P R Z E K A Z Y W A Ć  W I A R Ę  N A  “ S E C O N D  S C R E E N ”

Pojęcie second screen - drugi ekran - 
to nowy paradygmat dla telewizji 

interaktywnej (i nie tylko), powstałe w 
wyniku digitalizacji telewizji, telefonii 
komórkowej i przede wszystkim roz-
powszechnienia się portali społeczno-
ściowych - social network. W obecnych 
czasach istnieje wiele telewizyjnych stacji 
nadawczych, których najpopularniejsze 
programy weszły do tej nowej „sieci”, 
aby łączyć się z odbiorcami, monitoru-
jąc ich odczucia nade wszystko poprzez 
Facebook i Twitter. To samo dotyczy także 
codziennych gazet, obecnie prawie 
wszystkich już w formie elektronicznej on 
line i gotowych do przyjmowania komen-
tarzy wirtualnych lektorów.
Oznacza to, że nie wystarczy jedynie 
obejrzenie widowiska. Nie wystarczy na-
wet uczestniczenie poprzez listy, e-mail, 
telefon czy SMS. Prawdziwa widownia 
jest dzisiaj jednocześnie uczestnicząca i 
mierzona. Łączy się z odbiorem i reakcją 
na to, co dzieje się na telewizyjnym ekra-
nie, a następnie z bezpośrednią reakcją 
w sieci dzięki instrumentom jak nigdy 
dotąd przenośnym i zawsze dostępnym. 
A zatem, od pierwszego ekranu przecho-
dzi się do drugiego, trzeciego …
Od świadectwa przechodzimy do świad-
ków wydarzeń. Od opinii do ponownego 
odczytania komunikacyjnego przekazu. 
Komunikacja nie zachodzi już tylko 
pomiędzy nadawcą i odbiorcą; dzisiaj 

jesteśmy już siecią, która wysyła, a także 
tą, która odbiera i dzieli się z innymi, 
komentuje, modyfi kuje, krytykuje, prze-
kształca wiadomość. I jest dzisiaj tylu, 
którzy korzystają z tego typu możliwości, 
zwłaszcza w polityce i handlu. W naszych 
czasach narzędzia komunikacyjne stały 
się swego rodzaju modus vivendi, chociaż 
wcale nie takim namacalnym, dlatego 
trzeba do nich znaleźć właściwy sposób 
podejścia pomiędzy teologią i technolo-
gią, aby człowiek, wyszukiwarka Boga par 
excellance, mógł rzeczywiście utrzymać 
„kontakt” z tym „Jedynym”, także w 
owym morzu kolektywnej i wirtualnej 
wiedzy.
To wspaniały sposób na dzielenie się 
wiarą! Dlatego, 24 stycznia br., Benedykt 
XVI wystosował swoje orędzie na Świa-
towy Dzień Środków Społecznego Prze-
kazu, już 47-y, obchodzony pod hasłem: 
„Portale społecznościowe: bramy prawdy 
i wiary; nowe przestrzenie dla ewangeli-
zacji”. Ogłoszenie tematu, jak co roku, 
nastąpiło 29 września roku ubiegłego, w 
uroczystość Archaniołów Michała, Rafa-
ela i Gabriela. Ten ostatni jest patronem 
pracowników rozgłośni radiowych.
Papież wyczuwał, że Tablice Prawa 
mogą i powinny się dzisiaj znaleźć na 
wszędobylskich tabletach. Jest czymś 
pożytecznym, aby tchnienie Ducha 

rozprzestrzeniało się za pomocą „ćwier-
kania” na Twitterze. Ikona Słowa, którego 
„chwałę oglądaliśmy” (J 1,14) powinna 
być przedstawiona dzięki niezliczonym 
„pstryknięciom” aparatów fotografi cz-
nych, a Dobra Nowina ma być głoszona 
przez „klikanie” i  „komentowanie”, jako 
swego rodzaju nowa ruminatio hipertek-
stu Tego, który daje nam usłyszeć swój 
głos odzywający się z góry: „To jest mój 
Syn… Jego słuchajcie!” (Mt 17,5).
Już wcześniej powiedziano, że „nowe 
czasy domagają się nowych świątyń”, 
ponieważ „pragnienie poznania Boga 
realnie, to znaczy ujrzenia Bożego 
oblicza, zakorzenione jest w każdym 
człowieku, także w ateistach” (Benedykt 
XVI, Katecheza, 16.01.2013). To oblicze, 
którego czułości można dotknąć dłonią, 
powinniśmy „wyłowić na peryferiach 
i na wyspach świata” - według Papieża 
Franciszka, który często używa języka 
współczesnego człowieka, aby do-
trzeć do tylu osób - uderzając w jedyny 
„klawisz”, który prawdziwie łączy nas z 
Bogiem: serce. A zatem, wirtualny ocean 
jest pełen realnych ludzi do wyłowienia; 
chodzi o naglące wezwanie, na które 
trzeba koniecznie odpowiedzieć. Na co 
czekamy, aby zarzucić sieci zanurzając się 
w sieć?

Br. Francisco Lopes
OFMCap.

Przekazywać wiarę na “second screen”

“Wierzę w grzechów odpuszczenie”
Trzeci Międzynarodowy Tydzień Pojednania

San Giovanni Rotondo, 25-29 listopada 2013

Sanktuarium Św. Pio z Pietrelciny
Biuro Pielgrzymów 
Tel. +39.0882.417500 - fax +39.0882.417555. 
www.conventosantuariopadrepio.it
e-mail: info@santuariopadrepio.it
rettore@santuariopadrepio.it

Generalny Sekretariat Formacji OFMCap
www.sgfofmcap.blogspot.com
www.ofmcap.org
e-mail: sgf@ofmcap.org
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K A P U C Y Ń S K A  O B E C N O Ś Ć
F O R M A C J A  -  M A Ł E  W I E L K I E  N O W I N Y

Brat Tomasz z Olera Błogosławionym
BERGAMO, Włochy - 21 września 2013, przez 
promulgację Listu Apostolskiego Ojca Świętego 
Franciszka, do grona Błogosławionych zaliczony 
został bergamaski kapucyn, Tomasz z Olera. Uro-
czystość Beatyfi kacji odbyła się - po raz pierwszy 
w historii miejscowego Kościoła - w katedrze w 
Bergamo, a przewodniczył jej Kard. Angelo Ama-
to, Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Wiara, miłosierdzie, pokora, ubóstwo: oto niektóre 
charakterystyczne rysy postaci Tomasza z Olera 
(1563-1631) wskazane w homilii przez kardynała 
Amato: „kwestujący zakonnik, apostoł bez stuły, 
niezmordowany głosiciel Ewangelii”, lecz także 
„doradca możnych i władców (np. Parysa Lodro-
na, księcia Salzburga, Ferdynanda II, cesarza Au-
strii, arcyksięcia Leopolda V, księcia Maksymiliana 
I Bawarskiego)”, był „budowniczym kościołów 
i klasztorów, dobroczyńcą chłopów i górników, 
prekursorem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu 
i Wniebowzięciu, nabożeństwa do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, apostołem kontrreformacji, 
człowiekiem podziwianym za swoją pokorę, ubó-
stwo i świętość, we Włoszech i w Austrii”.
W uroczystości, obok władz kościelnych i braci ka-
pucynów, uczestniczyło wielu wiernych świeckich, 
władze cywilne i przedstawiciele Olera, Rovereto, 
Thiene i Insbrucka. Aby lepiej poznać życie i 
dzieło nowego Błogosławionego, warto zajrzeć na 
stronę: www.fratommaso.eu

Papież Franciszek w Asyżu
ASYŻ, Włochy - Dzień wizyty w Asyżu, w 
uroczystość św. Franciszka, od którego czerpie in-
spirację dla swego pontyfi katu, dla Papieża będzie 
bardzo intensywny. Ojciec Święty przybędzie na 
pokładzie helikoptera już o godz. 7.45 i wyląduje 
na boisku sportowym Instytutu Serafi ckiego, w 
którym przebywają ciężko upośledzeni młodzi 
ludzie z terenu całych Włoch. Najpierw Papież 
zatrzyma się u nich, potem w pierwszym miej-
scu franciszkańskim - w kościele św. Damiana 
- miejscu nawrócenia, gdzie Święty usłyszał głos 
Chrystusa Ukrzyżowanego. Stąd Papież uda się na 
bardzo ważne i bezprecedensowe spotkanie: od-
wiedziny, w siedzibie arcybiskupiej w Asyżu, „sali 
zdjęcia szat”, upamiętniającej słynny gest młodego 
Franciszka dokonany wobec własnego ojca, Pietro 
Bernardone. Tutaj Papież spotka się z ubogimi 
podopiecznymi Caritas, a następnie przejdzie do 
przylegającego do domu biskupa kościoła Matki 
Bożej Większej. Z kolei będzie przewodniczył 
Eucharystii na placu Bazyliki Św. Franciszka, 
wcześniej oddawszy pokłon relikwiom Świętego 
przechowywanym w krypcie. Na zakończenie 
Mszy - zapalenie lampy wotywnej, dla której oliwy 
w tym roku dostarczył region Umbrii. Po obiedzie 
w ośrodku pierwszej pomocy Caritas diecezjalnej, 
znajdującym się tuż przy stacji kolejowej Santa 
Maria degli Angeli, prywatne odwiedziny Papieża 
w eremie Carceri - miejscu, do którego Św. Fran-
ciszek i jego naśladowcy udawali się na modlitwę 
i medytację - a następnie, w katedrze Św. Rufi na, 
spotkanie z przedstawicielami całej Diecezji, 
odbywającej właśnie swój Synod. Następnie - 
prywatne odwiedziny w klasztorze Klarysek przy 
bazylice Św. Klary, a o 17.30, po cichej modlitwie 
w Porcjunkuli, Papież spotka się z młodymi na 
placu przed bazyliką Matki Bożej Anielskiej. Przed 
opuszczeniem Asyżu - odwiedziny w sugestyw-
nym szałasie św. Franciszka w Rivotorto. (Vatican 
News)

GUAM, (Wyspy Mariańskie 
i Hawajskie) -  Prawie 400 

przybyłych gości sprawiło, że nasz 
Pierwszy „Doroczny Dzień Kapu-
cyńskich Założycieli”, obchodzony 
w dniu 18 sierpnia br., przekształcił 
się w wielki sukces. Fundusze ze-
brane podczas kolacji przyczynią 
się do zmniejszenia naszych dłu-
gów wobec banku, powstałych w 
wyniku zaciągniętych pożyczek na 
budowę nowego klasztoru.

Doroczne wydarzenie przybrało 
nazwę „Dzień Kapucyńskich Założy-
cieli” (Capuchin Founders Day), jako 
że w sierpniu 1901 roku do archipela-
gu Guam dotarli pierwsi bracia Kapu-
cyni. W sierpniu każdego roku będzie 
organizowana kolacja na cele dobro-
czynne, za każdym razem pod innym 
hasłem. Ponieważ był to pierwszy 
Dzień Założycieli, w tym roku hasło 
uczciło pierwszych dwóch braci przy-
byłych na Wyspy Mariańskie.

Film wideo wyświetlony przy tej okazji 
przedstawiał pierwszych dwóch braci 
kapucynów z Hiszpanii, przybyłych 
do Guam w 1901 roku, aby udzielić 

pomocy jedynemu kapłanowi diece-
zjalnemu w Chamorro, otaczającemu 
duszpasterską opieką całą wyspę.

Br. Patrick Castro przywitał gości 
przybywających do Saint Francis 
School w Yona, gdzie odbyła się 
wspominana kolacja. Wspaniałe je-
dzenie, zabawy, tańce, występy mu-
zyczne, pośród których nie zabrakło 
miejsca na pieśni ludowe wykonywa-
ne przez niektórych braci, quizy, na-
grody i wiele fantów na rzecz milczą-
cej aukcji: wszystko to odbyło się bez 
przeszkód także dzięki naszym spon-
sorom i licznym wolontariuszom.

Pierwszy “Capuchin Founders Day“

Formacja permanentna 
w miejscach franciszkańskich

WŁOCHY - Od 13 do 31 sierp-
nia br., 27 braci z konferencji 

CCMSI (Indie) i ASMEN (Bliski 
Wschód), uczestniczyło w kursie du-
chowości w miejscach franciszkań-
skich, przeprowadzonym przez Ge-
neralny Sekretariat Formacji (GSF) 
jako odnowienie i uaktualnienie zna-
jomości Franciszka i Klary poprzez 
kontakt z najbardziej znaczącymi 
tekstami i miejscami franciszkańskiej 
historii. Zatrzymując się nad głów-
nym tematem, jakim była wspólnota 
braterska, bracia starali się wsłuchi-
wać w echo charyzmatu, aby umac-
niać i nadawać słuszne kierunki nie 
zawsze łatwym drogom życia braci 
mniejszych.

Bracia odwiedzili też najbardziej zna-
czące miejsca świata kapucyńskiego: 
Camerino, Loreto i San Giovanni 
Rotondo. Ostatniego dnia Kursu, 
Minister generalny i Wikariusz ge-
neralny Zakonu spotkali się z grupą, 
aby podzielić się najważniejszymi 
sprawami, jakimi żyje dzisiaj Zakon, 
starając się umocnić w braciach fran-
ciszkańsko-kapucyńską tożsamość. 
Uczestnicy podkreślali, że najważ-
niejszym doświadczeniem była dana 
im możliwość życia we wspólnocie u 
źródeł naszej historii; pomoże im to 
w dostrzeganiu nowych horyzontów 
życia braterskiego (Fra Jaime Rey  e Fra 
Charles Alphonse – GSF)
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F O R M A C J A
R O D Z I N A  F R A N C I S Z K A Ń S K A

Zmarł br. Francisco Iglesias OFMCap
HISZPANIA - W wieku 86 lat zmarł br. Franci-
sco Iglesias, przez wiele lat posługujący dla Zako-
nu w Kurii generalnej w Rzymie. Urodził się 26 
stycznia 1927 w Monleras (Salamanka), do Zako-
nu Kapucynów wstąpił w 1942, profesję czasową 
złożył 28 sierpnia 1943, wieczystą - 1 lutego 1948, 
święcenia kapłańskie przyjął 4 marca 1950. W 
swojej macierzystej prowincji, Kastylii, pełnił 
liczne obowiązki, między innymi był wybrany na 
defi nitora prowincjalnego (1960) i dwukrotnie na 
ministra prowincjalnego (1963 i 1966).
Br. Francisco przybył do Kurii generalnej po Ka-
pitule 1976, kiedy to został wybrany defi nitorem 
generalnym. Wcześniej pełnił funkcję rektora 
Kolegium Międzynarodowego w Rzymie. W 
1982 został wybrany na wikariusza generalnego 
Zakonu. W 1988 bracia ponownie wybrali go 
na defi nitora generalnego. Przez wiele lat pełnił 
funkcję prokuratora generalnego Zakonu, był 
dyrektorem Urzędu generalnego Formacji (UGF) 
i przewodniczącym Komisji przygotowawczej 
IV RPZ. W latach 1982-1988 uczestniczył w serii 
spotkań poświęconych tematowi formacji po-
czątkowej w naszym Zakonie. W ostatnich latach 
swego pobytu w Rzymie był specjalnym doradcą 
Ministra generalnego. Do Hiszpanii powrócił 
w lipcu 2009. Do Domu Ojca przeszedł o 
poranku, dnia 21 sierpnia 2013. Requiescat in Pace!

Spotkanie 2013 dla pracowników   
Bibliotek, Archiwów i Muzeów Kapucy ńskich

RZYM, Włochy - Od 2 do 7 wrze-
śnia, zgodnie z utrwaloną już do-

roczną tradycją, odbyło się „Spotka-
nie 2013 dla Pracowników Bibliotek, 
Archiwów i Muzeów Kapucyńskich”. 
Na tegoroczny kurs zapisało się dużo 
uczestników, korzystając z gościnno-
ści i wygód Międzynarodowego Ko-
legium Św. Wawrzyńca z Brindisi w 
Rzymie. W środę, 4 września, 
uczestnicy mogli się spotkać z 
Ministrem generalnym, który 
wyraził wdzięczność Zako-
nu za ich cenną posługę. Br. 
Mauro zachęcał następnie, 
aby kontynuowali troskę i sta-
ranie o zachowanie naszych 
dóbr kulturalnych z profesjo-
nalizmem i oddaniem, uwraż-
liwiając również innych braci 
na uwagę, jaką należy poświę-
cać tej dziedzinie apostolatu i 
duchowości.

36 uczestników kursu, braci kapucy-
nów i współpracowników świeckich, 
w większości z Włoch, lecz pocho-
dzących także z innych części Europy, 
z Ameryki Północnej i Południowej, 
z Afryki i Indii, wspólnie studio-
wali niektóre specyfi czne tematy w 
tym sektorze. W sposób szczególny 
starali się zgłębiać podobieństwa i 
różnice pomiędzy tradycją łacińską 
i tradycją niemiecką czy angielską, z 

odniesieniem zwłaszcza do nauk ar-
chiwistycznych - temat, który przed-
stawił Brian Kirby, archiwista Pro-
wincji Irlandii - jak również kwestię 
foundraisingu przedstawioną przez 
Elisabettę Pugliese, ekonomistkę i 
pracownicę rządu włoskiego. Była 
też możliwość uaktualnienia różnych 
narzędzi portalu Web, zwłaszcza ka-

talogu kumulatywnego bibliotek ka-
pucyńskich, w którym uczestniczy 
już 36 bibliotek, zarejestrowania się 
online do Dyrektorium kapucyń-
skich Instytucji Kulturalnych i do 
Authority File autorów kapucyńskich 
(www.ibisweb.it/bcc). Kurs, jak zwy-
kle, odbywał się w języku włoskim i 
angielskim. 

( Br. Luigi Martignani, OFMCap)

BRUKSELA, Belgia - 1 września 
2013 rozpoczął się w Brukseli an-

glojęzyczny Kurs dla nowych misjona-
rzy. Wspólnota „Matki Bożej Narodów” 
przyjęła dwunastu braci (kapucynów, 
konwentualnych i braci mniejszych), 
przygotowujących się do wyjazdu na 

swoje nowe placówki misyjne w Indiach, 
Kazachstanie, Sri Lance, Sudanie i Ziemi 
Świętej.

Na początku tego trzymiesięcznego kur-
su miało miejsce spotkanie z Sekretarza-
mi generalnymi Animacji misyjnej: br. 
Jarosławem Wysoczańskim OFMConv i 
br. Massimo Tedoldi OFM (nie mógł w 
nim uczestniczyć nowy Sekretarz misyj-
ny braci kapucynów), którzy przedstawili 
ducha misyjnego na nasze czasy, zgodnie 
ze wskazaniami rodziny franciszkańskiej. 
Kurs, prowadzony przez br. Gianfran-
cesco Sisto OFM, przewiduje podjęcie 
wielu tematów, między innymi: historia 
franciszkańskiej metody misyjnej, dia-
log międzyreligijny, misjologia francisz-
kańska, sprawiedliwość-pokój-ochrona 
stworzenia, sekularyzacja w Europie, 
misja w Azji, kultury i religie Afryki, eko-

nomia braterska na misjach, rola lidera.

Na zakończenie Kursu przewidziana 
jest tygodniowa pielgrzymka do Asyżu 
i miejsc franciszkańskich, przeżywana 
w pragnieniu otrzymania od Biedaczy-
na tego samego ducha i zapału misyjne-
go. Kurs ma na celu formację nowych 
misjonarzy nie tylko poprzez wykłady 
teoretyczne, chociaż interesujące; pod-
czas tych trzech miesięcy również życie 
braterskie będzie przeżywane w sensie 
misyjnym: prosty styl życia, poświęcenie 
czasu na braterskie dzielenie się doświad-
czeniem i życiem, intensywny czas mo-
dlitwy, dzielenie się pracami domowymi 
i niektórymi posługami duszpasterskimi, 
bliskość z ubogimi i bezdomnymi przyj-
mowanymi w dwóch ośrodkach działają-
cych w Brukseli: kapucyńskim i konwen-
tualnym. (www.ofmconv.net)

Kurs dla nowych misjonarzy Bruksela 2013


