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Ratio Formationis – Rozdział I

rzesyłamy wam prowizoryczną
wersję pierwszego rozdziału Ratio,
którą możecie używać w animowaniu
dni skupienia w czasie tego Adwentu i
okresu Bożego Narodzenia. We wprowadzeniu do niego znajdziecie bardziej
dokładne wskazania.
Jaki jest cel lektury i refleksji nad tym
rozdziałem? Przede wszystkim, aby
każdy brat mógł zweryfikować swoje
doświadczenia i wyobrażenia św. Franciszka konfrontując je z proponowanym tekstem. Następnie, aby podzielić
się we wspólnocie nie tylko powstałymi na jego podstawie wrażeniami,

lecz także mocą i znaczeniem, jakie
ma charyzmatyczna postać św. Franciszka w naszym osobistym życiu. Na
koniec, czy w przedstawieniu postaci
Franciszka istnieją wymiary, które według opinii waszych wspólnot nie znalazły wystarczająco mocnego i jasnego wyrazu w proponowanym tekście,
a także czy istnieją ewentualne braki lub zbytnie podkreślenie pewnych
aspektów. Czujcie się wolni w formułowaniu wszystkich waszych komentarzy, które uznacie za słuszne.
Czytaj całość na stronie www
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D

rodzy Bracia Kapucyni, mamy znowu Boże Narodzenie!
Jako Minister Generalny pragnę złożyć wam życzenia i zaprosić raz
jeszcze do przeżycia tego Bożego Narodzenia w duchu świętego Franciszka.
Na pewno sobie przypominacie od jakich słów rozpoczyna się nasza Reguła, kiedy Franciszek pisze: „Reguła i życie Braci Mniejszych polega na
zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Tym, co
najbardziej mnie interesuje jest czasownik „zachowywać”. Zachowywać
nie oznacza „utrzymywać”, „robić tak jak nam powiedziano”. Zachowywać zakłada przede wszystkim spojrzenie; patrzeć, przyglądać się z bliska,
poznać. Chciałbym wam zatem przypomnieć Ewangelię, w której aniołowie ukazali się pasterzom ogłaszając: Oto zwiastuję wam radość wielką.
Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel. A co mówią pasterze?
Pójdźmy i zobaczmy. Dlatego, że nie można kochać tego, czego się nie zna.
A skąd rodzi się poznanie? Ze spojrzenia. Dlatego Franciszek chciał przedstawić to, jak narodził się Jezus; chciał zobaczyć, ponieważ chciał, aby jego
serce zostało dotknięte.
A zatem, Bracia! Boże Narodzenie to odkrycie z radością, że został nam
dany Jezus; że Jezus jest centrum naszego życia. Obyśmy Go widzieli:
spoglądajmy na Niego, aby potem żyć tym, co On nam zaproponował.
A pierwszą propozycją było narodzić się w prostocie i ubóstwie.
Bracia! To tu znajduje się źródło, początek naszego wyboru życia w małości.
Życzę wam radosnych Świąt, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
we wspólnocie, po to, aby na nowo odkryć z głębi serca Osobę, wielki Dar,
jakim jest dla nas Jezus.
Wesołych Świąt.
Br. Mauro Jöhri OFMCap
Minister Generalny Braci Mniejszych Kapucynów
Zobacz film video z życzeniami na Boże Narodzenie
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ITE VOS

„pamięć zamieszkiwana”,
aby wspólnie wędrować ku przyszłości
I

Pobierz
materiały

dea Franciszkańskiej grupy koordynacyjnej z Asyżu zrodziła się podczas asyskiej wizyty papieża Franciszka w dniu 4 października 2013 roku.
Papież na jej zakończenie, po tym jak
złożył hołd św. Franciszkowi przy jego
grobie, zwrócił się do ministrów generalnych i innych braci tam obecnych
w tych słowach: „Doskonale! Powinniście pozostać w jedności!”. To zaproszenie dane przez papieża spotkało się
z żywym pragnieniem, jakie było już
w naszych sercach, by „pielgrzymować
razem i wzrastać w tym samym powołaniu i misji”.
Projekt Bracia franciszkanie na kapitule zrodził się po to, aby wspólnie przygotować i wspólnie przeżywać uroczystości jubileuszowe Odpustu z Asyżu
(osiem wieków przypada w 2016 roku)
i bulli papieskiej Ite vos (pięć wieków
w 2017 roku), a także po to, by potem
wspólnie w jeszcze większej jedności
tworzyć projekty na przyszłość.
Ta inicjatywa przyjęta i rozpowszechniona przez czterech ministrów generalnych rodziny franciszkańskiej,
przedstawia się i proponuje w całej
swej prostocie, jako doświadczenie
pilotujące inne inicjatywy, jakie mają
czy mogą mieć bracia obecni na całym
świecie.

Podczas spotkania, jakie miało miejsce
30 czerwca 2015 roku, mieliśmy możliwość przekazania ministrom prowincjalnym i ich najbliższym współpracownikom informacji co do aktualnych
zadań, jakie stoją przed nami, głównie
tego, by na 2017 rok przygotować Najwyższą Kapitułę Generalną (capitolo
generalissimo), jak też podzielić się
ideami i propozycjami w perspektywie
Zgromadzenia plenarnego wszystkich
wspólnot franciszkańskich z Umbrii.
Tym sposobem uznaliśmy, iż każdy
z nas powinien być przekonany, co do
życia w duchu autentycznego i głębokiego pojednania pomiędzy rodzina-

mi franciszkańskimi oraz braterskiej
przyjaźni, co też pozwoli z większą siłą
i jasnością dawać świadectwo charyzmatowi życia brata Franciszka.
Coraz częściej spotkania, dialog
i modlitwa przeżywane przez braci
mniejszych przynoszą owoce pokoju
i ewangelizacji. Pielgrzymując teraz,
jak nigdy wcześniej razem, mamy nadzieję, iż uda nam się dać miejsce dla
inicjatyw o charakterze profetycznym,
które w sposób konkretny będą się
przekładać na rzeczywistość „misyjną”
przeżywaną w duchu jedności.
Czytaj całość na stronie www
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www.bici.ofmcap.org
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Legenda:

• czerwony kwadrat oznacza,
że w biuletynie znajduję się
video; należy kliknąć na guzik, 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 guzik, aby odsłuchać plik dźwiękowy

Abonament BICI, dlaczego…

M

iędzynarodowy 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 zobaczenia 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 raczej 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 interaktywnym, 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 oferowanych już od pewnego czasu przez biuletyn. W ostatnich miesiącach 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 dyspozycji i zapisać się, podając własne imię i adres e-mail. To wszystko! Wszyscy zapisani będą mogli osobiście otrzymywać biuletyn,
umieszczany każdego miesiąca w Internecie. Rozpowszechnianie
wśród braci tego nowego sposobu rozsyłania biuletynu BICI umożliwi 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
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Statystyka

Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

S

trona www.ofmcap.org znajduje się w nieustannym rozwoju. Pragniemy was poinformować o nowych materiałach, takich jak statystyka
Zakonu, która ukaże się w najbliższych dniach.
Statystyki nigdy nie podają prawdy – tak mówią mędrcy – z drugiej strony
jednak pokazują rzeczywistość rozmieszczoną w rubrykach, przeliczoną
i wymierzoną. Dlatego w menu naszej strony web, w sekcji Kapucyni,
zamieszono nową zakładkę pt. Statystyka. Dane zebrane przez Kurię
Generalną każdego roku publikowane są na łamach Analecta OFMCap.
Naszym pragnieniem było przedstawienie ich także na inne sposoby, jak
np. w PowerPoint i nie tylko. Dzięki temu można na stronie internetowej
znaleźć podstawowe dane statystyczne, a także materiały do ściągnięcia; innymi słowy: chodzi o materiał przygotowany dla potrzeb różnych
prezentacji dokonywanych na przestrzeni roku podczas spotkań Ministra
Generalnego i jego Radnych w różnych częściach świata. Aktualna statystyka roczna dotyczy roku 2015, lecz każdego roku będzie uaktualniana,
po zebraniu odpowiednich danych z ubiegłego roku. Zapraszamy was do
odwiedzania strony web i zapoznania się z dynamiką rozwoju naszego
Zakonu obecnego na wszystkich kontynentach.
Zobacz cały materiał na stronie web

Pobierz
materiały
Statystyka 2015
Prezentacja danych

Prezentacja A
PowerPoint

PDF

Prezentacja B
PowerPoint

PDF
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Nominacje biskupów
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Brazylia

jciec Święty przyjął rezygnację z zarządu Diecezją Grajaú
(Brazylia) przedstawioną przez J.E.
Franco Cutera OFMCap. Jednocześnie mianował Biskupem Grajaú naszego współbrata Rubivala
Cabral Britto OFMCap, dotychczasowego dyrektora Kolegium
Pawła VI w Vitória da Conquista.
Brat Rubival Cabral Britto OFMCap urodził się 21 lipca 1969 r.
w Jaguaquara, w stanie Bahia.
Ukończył
studia
filozoficzne
w Instytucie Teologicznym „Dom
Walfredo Tepe” w Ilhéus (19931995), oraz teologiczne na Katolickim Uniwersytecie „Salvador”
w Salwadorze (1996-2000). Specjalistyczne studia w zakresie
Zarządzania Edukacyjnego odbył na Katolickim Uniwersytecie
w Brasília (2011-2012).
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Rubival Cabral Britto OFMCap

Indonezja

O

Został wyświęcony na kapłana 17
grudnia 2000 w Jaguaquara.
Przed święceniami był sekretarzem prowincjalnym swego Zakonu (1997-2000) i duszpasterzem
powołań (1997-2001). Po święceniach kapłańskich spełniał następujące obowiązki: ekonom i formator w postulacie (2001-2002);
sekretarz prowincjalny (20032004); administrator parafialny
(2003-2004); definitor prowincjalny ds. misji, magister nowicjatu i ekonom (2004-2007); minister prowincjalny (2007-2013);
formator w ponowicjacie i ekonom wspólnoty São Judas Tadeu
w Aracaju, w stanie Sergipe (20132015).
Obecnie jest dyrektorem Kolegium
Pawła VI w Vitória da Conquista,
w Stanie Bahia.

Samuel Oton Sidin OFMCap

jciec Święty Franciszek mianował Biskupem diecezji
Sintang (Indonezja) brata Samuela
Otona Sidina OFMCap, dotychczasowego proboszcza parafii Św.
Franciszka z Asyżu w Tebet, na
Jakarcie.
Br. Samuel Oton Sidin OFMCap., urodził się 12 grudnia 1954
w Pontianaku. Po szkole podstawowej uczył się w Niższym Seminarium w Nyarumkop. Po wstąpieniu do Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów w 1977, ukończył
studia filozoficzne i teologiczne
w międzydiecezjalnym Wyższym
Seminarium Duchownym w Pematangsiatar w Medanie (na Sumatrze). Śluby wieczyste złożył 18

lipca 1982 r. i został wyświęcony
na kapłana 1 lipca 1984.
Po święceniach spełniał następujące obowiązki: 1984-1985: wikary parafialny w Nyarumkop;
1985-1990: studia doktoranckie
z duchowości na Antonianum
w Rzymie; 1990-1993: socjusz
magistra nowicjatu; 1993-1997:
magister nowicjatu; 1997-2003:
minister prowincjalny Prowincji
Pontianaku; 2003-2008: dyrektor
domu Rumah Pelangi i odpowiedzialny za projekt ochrony lasów
tropikalnych; 2009-2012: minister
prowincjalny Prowincji Pontianaku; od 2012: proboszcz parafii Św.
Franciszka z Asyżu w Tebet na Jakarcie.

Z

Raniero Cantalamessa – Adwent 2016

wyczaj powierzania Prokuratorom Generalnym czterech
zakonów żebrzących (Franciszkanie, Dominikanie, Karmelici
i Eremici Św. Augustyna) obowiązku wygłaszania po kolei kazań,
wobec dworu papieskiego, w niedziele Adwentu i Wielkiego Postu,
pochodzi z czasu średniowiecza.
Urząd Kaznodziei Apostolskiego,
jako stałego obowiązku, pochodzi natomiast z czasu pontyfikatu
Pawła IV (1555-1559); na przestrzeni historii, różne Zakony miały delegować do tego obowiązku
własnego przedstawiciela. Papież

Benedykt XIV, w Breve Inclytum
Fratrum Minorum (1743), zarezerwował ten tytuł wyłącznie dla
członka Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów. W 1980 roku, papież
Jan Paweł II mianował Kaznodzieją Apostolskim teologa brata
Raniero Cantalamessę OFMCap.
Obecnie kazania wygłaszane są
w każdy piątek Wielkiego Postu
i Adwentu w kaplicy Redemptoris
Mater w Pałacu Apostolskim.
W tym roku, już po raz 26, w czasie Adwentu, br. Raniero głosił
swoje konferencje przed papieżem
i członkami domu papieskiego.

Pobierz 4 medytacje adwentowe roku 2016

Tytuł kazań w tym roku brzmiał:
„Upijajmy się, trzeźwym upojeniem Ducha”.
„W teologii coraz bardziej się
utrwala – czytamy w jednym z kazań – to, co nazywamy Teologią
trzeciego artykułu, mając na myśli
artykuł wyznania wiary o Duchu
Świętym. Prąd ten nie ma zamiaru zastępować tradycyjnej teologii,
lecz raczej ją dopełnić i ożywić.
Proponuje się uczynić z Ducha
Świętego nie tylko przedmiot dotyczącego Go traktatu, lecz – by tak
powiedzieć – atmosferę, w której
zanurza się całe życie Kościoła,
a szczególnie każde teologiczne
studium. Idąc po tej linii, adwentowe medytacje proponują refleksję
o Duchu Świętym jako, najważniejszej w okresie posoborowym,
teologicznej i duchowej nowości
oraz głównym źródle nadziei dla
Kościoła”.
Odwiedź stronę br. Raniero
Zobacz galerie zdjęć
Adwent 2016
Redemptoris Mater
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Sługa Boży
Guglielmo Massaja
(1809-1889)
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Z

akon Braci Mniejszych Kapucynów przyjmuje
w swoje szeregi nowego Czcigodnego Sługę Bożego:
Kardynała Guglielmo Massaia. Dnia 2 grudnia 2016
Ojciec Święty Franciszek podpisał dekret stwierdzający,
że ten syn św. Franciszka z Asyżu żył w stopniu heroicznym cnotami teologicznymi i kardynalnymi. Jest to
pierwszy stopień do oficjalnego uznania przez Kościół
cnotliwego życia tego kapucyna.
Kim był Gugliemo Massaia?
Sługa Boży, przedostatni z ośmiorga dzieci, urodził się
w Astigiano, ziemi Jana Bosco, 8 czerwca 1809. Tego
samego dnia został ochrzczony jako Lorenzo Antonio.
Jego rodzice byli skromnymi i pobożnymi rolnikami.
Swoje dzieciństwo spędził w rodzinie, aby następnie
przejść pod opiekę swego pierworodnego brata, Guglielmo, proboszcza w katedrze w Asti.
Po ukończeniu nauki w miejscowym Kolegium Królewskim jako seminarzysta, aby zrealizować misyjne ideały
wstąpił do Zakonu Kapucynów, przywdziewając habit
6 września 1826 i przyjmując imię swego starszego brata: Guglielmo. Po studiach filozoficznych i teologicznych
(1827-1833), został wyświęcony na kapłana w Vercelli

16 czerwca 1832. Najpierw był kapelanem w szpitalu,
gdzie mógł się zapoznać z podstawami medycyny, które
okażą się bardzo przydatne w późniejszej pracy w Afryce; następnie, w latach 1836-1846, uczył filozofii i teologii. W 1844 został nawet wezwany do współpracy jako
doradca ministra prowincjalnego Piemontu.
Obowiązki te umożliwiły mu kontakty z dworem rodu
Savoia, z dyplomatami, lekarzami, literatami i znakomitymi przedstawicielami piemonckiego duchowieństwa.
W szczególności, był spowiednikiem i doradcą Cottolengo, markizy Barolo, Silvio Pellico oraz przyszłego
króla Włoch, Vittorio Emanuele II.
Rok 1846 był decydującym dla ewangelizacji Etiopii. Po
porażkach misji jezuickich, franciszkańskich i kapucyńskich w wiekach XVI i XVII, pomimo ustanowienia na
północy prefektury Abisynii, pod wodzą świętego Justyna De Jacobis (10.05.1839), Etiopii brakowało katolickiej
hierarchii.
Dzięki szczęśliwej intuicji Grzegorza XVI zdołano
skonkretyzować projekt misyjny. Przyjmując listowną
sugestię francuskiego podróżnika Antonio d’Abbadie z
Quarata, znad wybrzeży jeziora Tana (9 marca 1845),
terytorium ludu Galla na południu Etiopii powierzył Zakonowi Kapucynów. W Breve z 4 maja 1846 podniósł
je do rangi wikariatu apostolskiego i za wskazaniem
o. Venanzio z Torino, ministra generalnego Zakonu Kapucynów, mianował Guglielmo Massaia biskupem tytularnym Cassia in partibus fidelium oraz pierwszym wikariuszem apostolskim terenu Galla. W miesiącu maju
tegoż roku, prefekt Kongregacji Propagandy Wiary,
udzielił mu pełni kapłaństwa przez święcenia biskupie.
Od tej chwili zaczynają się jedne z najbardziej interesujących stronic życiorysu Guglielmo Massaia. Italię opuścił 4 czerwca 1846, zdoławszy dotrzeć do swojej misji
dopiero po pięciu latach, 21 listopada 1852, za cenę cierpień i niesamowitych przeżyć, dostarczonych mu przede
wszystkim za sprawą koptyjskiego metropolity Etiopii,
Abuna Salama III, który w akcie ekskomuniki opatrzył
go profetycznym imieniem Abuna Messias.

wydawca: Kuria Generalna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów odpowiedzialny: Luciano Pastorello OFMCap
współpracownicy: wszyscy sekretarze Kurii Generalnej skład i oprawa graficzna: Paweł Teperski OFMCap
wydania w języku: włoskim, francuskim, angielskim, polskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim

Czytaj całość na stronie www
Curia Generale OFMCap Via Piemonte, 70; 00187 Roma, Italia
Tel. +39.06.42011710

Fax +39.06.4828267

bici@ofmcap.org

