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SPIS TREŚCI

Z posiedzenia Defi nitorium generalnego

Kto wyjeżdża i...

RZYM – Począwszy od 1 
stycznia 2013 nowym  Se-

kretarzem generalnym Zakonu 
jest br. Clayton Fernandes, któ-
ry przejął ten obowiązek po br. 
Sidney’u D. Machado. Br. Clay-
ton posiada licencjat z Pisma 
Świętego i posługuje się kilko-
ma językami. Podczas ostat-
niej Kapituły generalnej pełnił 
funkcję wice sekretarza, a do 
tej pory w swojej macierzystej 
Prowincji Goa był defi nitorem. 
Składamy mu najserdeczniejsze 
gratulacje i życzenia Bożego 
światła w pełnieniu nowych 
obowiązków.

Nowy Sekretarz generalny

RZYM – Na posiedzeniu Defi ni-
torium generalnego, odbytym w 

dniach 7-18 stycznia br. w Kurii gene-
ralnej, poza dyskusją nad sprawozda-
niami z pasterskich i braterskich wizyt, 
ze spotkań Konferencji, in medietate 
triennii, a także tymi przedstawionymi 
przez urzędy, biura, instytucje kulturalne 
i domy zależne od Ministra generalne-
go, jak również oprócz sformułowania 
odpowiedzi na poszczególne sprawy na-
desłane z okręgów zakonnych, podjęto 
także następujące decyzje:
Prowincja Goa, Indie: br. John Dinesh 
Mendonca został mianowany IV Defi ni-
torem prowincjalnym; 
Wiceprowincja generalna Gwatema-
li-Hondurasu-Salwadoru: Br. Efra-
ín López Santos został mianowany IV 
Radnym;
Kolegium Międzynarodowe: zatwier-
-dzono podania o przyjęcie do Kole-
gium i przydzielenie stypendium nauko-

wego na rok 2013; niektórym braciom 
przedłużono obediencje, by mogli do-
kończyć studia; 
Nominacje dla Kurii generalnej: 
• posługa braterska: od 1 lutego 2013, 
br. Tomasz Gawroński (PR Warszaw-
ska); 
• Sekretarz osobisty Ministra generalne-
go: od Wielkanocy 2013, br. Massimo 
Rosina (PR Wenecka); 
• Postulator generalny: od Wielkanocy 
2013, br. Carlo Calloni (PR Lombardz-
ka); 
• Sekretarz generalny ds. Animacji Mi-
syjnej: od 1 czerwca 2013, br. Cesar Fu-
entes Acuin, Defi nitor generalny (PR 
Filipin); 
• 1 Wice sekretarz generalny: br. Oscar 
Enrique Fernández-Prada Lavado (PR 
Peru); 
• Sekretarz języka portugalskiego: od 10 
marca 2013, br. Francisco Lopes de So-
usa Neto (PR Ceará i Piauí).

RZYM - Słowa ser-
decznej wdzięcz-

ności i pożegnania 
kierujemy pod adre-
sem braci, którzy w 
styczniu i lutym tego 
roku, zakończywszy 
swoją posługę w Kurii 
generalnej, powracają 
do własnych prowincji lub udają się w nowe miejsca. Mamy na 
myśli br. Sidney’a Machado z Prowincji Paraná-Św. Katarzyny, 
byłego Sekretarza generalnego Zakonu, br. Bruno Kesangana 
z Wiceprowincji generalnej Konga, który pełnił funkcję Se-
kretarza języka francuskiego, oraz br. Tomasza Wrońskiego z 
Prowincji Warszawskiej, dotychczasowego Dyrektora Biura In-
formacji, który wkrótce uda się do Gruzji w celu odnowienia w 
tym kraju naszej kapucyńskiej obecności. Wspomnianym bra-
ciom składamy nasze podziękowania w imieniu całego Zakonu, 
życząc im wszelkiego dobra na nowym etapie życia. ►
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... kto przybywa do Kurii generalnej
RZYM – Br. Marek Przeczewski, z Prowincji Warszaw-
skiej, przyjechał do Kurii generalnej na początku stycznia, 
aby objąć funkcję odpowiedzialnego za Biuro Informacji i 
sekretarza języka polskiego.

Br. Alejandro Núñez Ennabe, Wiceprowincja general-
na Gwatemali-Hondurasu-Salwadoru, dołączył do nas 13 
stycznia i będzie pełnił zadanie Promotora Solidarności. To 
posługa mająca na celu wspieranie pew-

nej formy równości ekonomicznej w Zakonie. Dzięki niej 
możliwe jest prowadzenie w Zakonie formacji, a także dzia-
łalności misyjnej, ewangelizacyjnej i społecznej w krajach 
ubogich w zasoby ekonomiczne. Gorąco witamy naszych 
nowych współbraci!

Rebelia
w Centralnej Afryce

Powrót do GruzjiTBLISI, Gruzja - Dele-
gacja ministrów pro-

wincjalnych z północnych 
Włoch udała się do Gruzji, 
by zweryfi kować możliwości 
otworzenia naszej obecno-
ści na Zakaukaziu. Razem z 
Bpem Giuseppe Pasotto, w 
dniach 11-14 listopada 2012, 
odwiedzili miejsca, gdzie 
miałaby rozpocząć się nasza działalność duszpasterska, spotykając się także z miej-
scowymi księżmi i siostrami zakonnymi. Administrator Apostolski dla katolików 
obrządku łacińskiego, bp Pasotto, ponad dwa lata temu zwrócił się do Ministra 
generalnego z propozycją powrotu Zakonu na te ziemie, gdzie był obecny do 1845 
roku. Witając braci w progach katedry w Tbilisi, dawnym kościele kapucyńskim, 
hierarcha wyjaśnił dlaczego zależy mu na naszym powrocie: „Wasz sposób życia 
jest braterski ale także klasztorny. To nasi katolicy widzą tylko w klasztorach prawo-
sławnych i się pytają: czy nie istnieje jakaś podobna forma życia także w Kościele 
katolickim? W spotkaniu z ludźmi jesteście przystępni dla wszystkich i możecie 
być blisko ubogich w wielu trudnych sytuacjach, stając się narzędziem rozwoju i 
ewangelizacji”. Podróż, mimo że krótka, była intensywna i pozwoliła poznać kon-
kretną rzeczywistość tego kraju, także Kościoła, by móc określić perspektywy dla 
naszej misji. Na marzec 2013 została ustalona data przybycia dwóch pierwszych 
misjonarzy. Ministrowie prowincjalni, odpowiadając na prośbę Ministra generalne-
go, zwracają się do braci z apelem, by słysząc głos Ducha nie bali się odpowiedzieć 
na zaproszenie do misji. To pewna nowość. W odróżnieniu od dotychczasowych 
„klasycznych” rozwiązań, gdzie pojedyncze misje były powierzane poszczególnym 
prowincjom, dla Zakonu otwierają się perspektywy, torujące drogę do współpracy 
międzyprowincjalnej na tym polu. Może to przynieść większą skuteczność w od-
powiadaniu na potrzeby Kościoła. Z pewnością trzeba z uwagą śledzić te nowe 
wyzwania, w których chcemy dopatrywać się działania Ducha Świętego, wierząc, że 
staną się ważnym elementem dla przyszłości Zakonu.

►

RCA - Jak wiadomo z ostat-
nich doniesień prasowych, 

w Republice Centralnej Afryki 
znowu wybuchły niepokoje. 
W listopadzie 2012 trzy re-
belianckie frakcje, który 
brały udział w poprzedniej 
fazie środkowoafrykańskiego 
konfl iktu, niezadowolone z 
niedotrzymania obietnic przez 
prezydenta Bozizé, zawiązały 
sojusz pod nazwą „Seleka” 
(Przymierze) i rozpoczęły se-
rię zbrojnych ataków na siły 
rządowe. W krótkim czasie 
przejęły kontrolę nad sporą 
częścią kraju. 
Poprosiliśmy Br. Raffaele 
Maddalena, Ministra wice-
prowincjalnego RCA, o wieści 
z pierwszej ręki, i oto, co nam 
przekazał: „W ciągu ostatnich 
kilku tygodni miały miejsce ru-
chy rebeliantów, w kilku grupach, 
które rozpoczęły przesuwać się z 
północy i północnego wschodu 
na południe. Z wielką łatwością 
zajęli ponad połowę kraju nie-
mal w ogóle nie napotykając na 
opór ze strony wojsk rządowych. 
Dotarli do miejscowości odda-
lonych o 80 km od stolicy 
Bangui i tam natrafi li na opór 
żołnierzy z Czadu, wezwanych 
dla obrony stolicy. Następnie 
nadciągnęły także inne zagra-
niczne wojska. Sytuacja ta 
skłoniła rząd, opozycję i rebe-
liantów do spotkania się w 
Libreville, stolicy Gabonu, aby 
szukać porozumienia. Dzięki 

Kapucyni bezpieczni
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Wschodnie Boże Narodzenie
w małej wspólnocie w Adaba

Pierwsze spotkanie Komisji
ds. Sanktuarium w Loreto

ROBE, Etiopia - Br. Angelo An-
tolini, kapucyn i Prefekt Apo-

stolski misji w Robe, opowiada o 
przeżytym przez siebie Bożym Na-
rodzeniu. „W Adaba - mówi br. An-
gelo - przeżyliśmy z wiernymi bardzo 
piękne Święta Bożego Narodzenia. 
Było nas ok. 25 
osób. Po Mszy 
św. urządziliśmy 
skromną procesję 
z fi gurką Dzie-
ciątka Jezus, którą 
niosło najmniejsze 
z dzieci, aż do na-
szego domu, gdzie 
wszyscy wspólnie 
wypiliśmy kawę 
i przegryźliśmy 
coś słodkiego. Patrząc na stojących 
przede mną ubogich braci i siostry 
Kościoła w Adaba - kontynuuje Pre-
fekt Apostolski - widziałem jak się 

realizuje, chociaż w niewielkim stop-
niu, list św. Pawła do Tytusa, który 
komentowałem w homilii. Poczułem 
się częścią tego nowego ludu świę-
tych, który żyje Duchem Świętym i 
różni się od tego świata, poszukując 
zawsze jedności, za wszelką cenę, 

nawet wtedy, kie-
dy rozbija się ona 
o nasze słabości 
i grzechy”. „Trzy 
lata temu - kończy 
br. Angelo - kiedy 
sprawowal iśmy 
taką samą Bożona-
rodzeniową Mszę 
św. o północy, były 
obecne cztery oso-
by i pamiętam, że 

wzbudziłem w sobie wówczas głębo-
ki akt wiary w Boga, oddając w Jego 
ręce tę wspólnotę. Dzisiaj jest nas już 
prawie trzydzieści osób!”

Jaka przyszłość kapucynów w Loreto?

LORETO, Włochy - 11 grudnia ubiegłego roku odbyło 
się pierwsze spotkanie Komisji ds. Sanktuarium Lore-

tańskiego. Komisję tworzy grupa braci, których zadaniem 
jest podjęcie refl eksji nad polepszeniem jakości naszej obec-
ności i posługi duszpasterskiej w tym sanktuarium powie-
rzonym naszemu Zakonowi przez Papieża Piusa XI. W jej 
skład wchodzą członkowie mianowani przez Ministra gene-
ralnego: br. Francesco Colacelli, Minister prowincjalny Fog-
gii i Przewodniczący CIMPCap; br. Giulio Criminesi, Mini-
ster prowincjalny Marchii i br. Alessandro Ferrari, Gwardian 
wspólnoty w Mediolanie, oraz dwaj członkowie mianowani 
przez Prezydium CIMPCap: br. Giuliano Viabile, Rektor 
Sanktuarium w Loreto i br. Matteo Siro, Sekretarz CIMPCap. 
Podczas swego spotkania w Loreto komisja zapoznała się 
z rzeczywistością i znaczeniem naszej obecności w tamtym 
miejscu, stwierdzając przede wszystkim ogromną i jednocze-
śnie milczącą pracę, jaką od lat bracia z Prowincji Marchii 
razem z innymi braćmi spełniają z wielkim zaangażowaniem 
i dyskrecją. Komisja spotkała się także z Biskupem Giovan-
nim Tonuccim, który chwalił i dziękował braciom aktualnie 

posługującym w sanktuarium. Jednocześnie wskazał też 
na konieczność umocnienia działalności zwłaszcza w sek-
torach takich jak przyjmowanie pielgrzymów, duszpaster-
stwo młodzieży, liturgia i uaktualnienie w dziedzinie teolo-

gii moralnej. Na koniec 
komisja spotkała się z 
kapucyńską wspólnotą w 
Loreto, przyjmując wy-
rażone przez braci pro-
pozycje i jednocześnie 
przedstawiając własne, 
które miałyby zmierzać 
do polepszenia jakości 
naszej posługi. Komisja 
przedstawi swoje spo-
strzeżenia na następnym 
spotkaniu konferencji 
CIMPCap w lutym, któ-
re odbędzie się właśnie 
w Loreto.

Bogu, po kilku dniach dialogu 
osiągnęli to porozumienie. Mamy 
teraz nadzieję, że podjęte tam 
decyzje zostaną wprowadzone w 
życie dla dobra tego narodu, który 
wycierpiał i nadal cierpi tak wiele. 
Jeżeli chodzi o naszych braci, jedynie 
wspólnotę w Gofo, najbardziej 
oddaloną w kierunku głębi kraju, 
nawiedzili nadchodzący z północy 
rebelianci. Zażądali samochodu dla 
przewiezienia rannych do szpitala, 
lecz samochód pod wieczór został 
zwrócony. Sami bracia nie odnieśli 
żadnych szkód. Modlimy się, aby 
Bóg sercom ludzi dzierżących 
odpowiedzialność dał mądrość i 
zrozumienie, jak wielkie znaczenie 
ma pokój jako podstawa dla rozwoju 
narodu”.
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KRAKÓW, Polska - Kilku 
polskich kapucynów po-

stanowiło zbierać fundusze na 
rzecz potrzebujących w Afryce 
opierając się na podawanym w 
barach napoju, który w doskona-
ły sposób może nas reprezento-
wać - cappuccino! Kawiarnie sze-

ściu polskich miast przyłączyły się do tej trwającej przez 
trzy dni inicjatywy, ochrzczonej ‘Cappuccino dla Afryki’. 
Dzięki niej zebrano fundusze, które krakowscy kapucyni 
prześlą do Republiki Centralnej Afryki i Czadu. Koordy-
nator inicjatywy, br. Piotr Gajda, wyjaśnia, że to jeden z 
braci wpadł na ten pomysł popijając kawę i zadając sobie 
pytanie, w jaki sposób skojarzenie pomiędzy Zakonem i 
tym napojem mogłoby zostać użyte w celu zorganizowania 
pomocy dla misji w Afryce. Za jedno cappuccino wypite w 
Polsce - podają nasi bracia - dostarczamy dziesięć ciepłych 
posiłków dzieciom w Republice 
Centralnej Afryki.

Dziesięć afrykańskich obiadów za jedną polską kawę
Cappuccino dla Afryki

BRAZYLIA - 9 stycznia 
br. w Aracajù, stolicy 

brazylijskiego stanu Sergipe, 
zmarł kapucyński misjonarz 
o. Michelangelo Serafi ni z 
Cingoli (Macerata). Miał 104 
lata i był oczywiście seniorem 
kapucyńskiej prowincji Nossa 
Senhora da Piedade i Sergipe. 
Z 77 lat przeżytych w Brazy-
lii, dokąd przybył pod koniec 
1935 r., aż 50 o. Michelangelo 
spędził w Aracajù, gdzie zbu-
dował Sanktuarium św. Judy 
Tadeusza Apostoła, niezwy-
kle popularnego i czczonego 
w całej Brazylii. Zatroskany o 
los opuszczonych dzieci, zało-
żył Gurilandię (Miasto Dziec-
ka) - szkołę przeznaczoną w 
sposób szczególny właśnie 
dla nich. Zbudował też wiele 
kościołów, prawie wszystkie 
według własnego projektu. 
Szanowany w całym Stanie za 
przykład życia oddanego cał-
kowicie modlitwie i apostol-

stwu, Frei Miguel (jak bywał 
popularnie nazywany przez 
ludzi) z klasztoru w Aracajù 
uczynił „sadzawkę Betezda”, 
do której napływało całe mia-
sto, by sakramencie pojed-
nania, któremu świątobliwy 
kapucyn poświęcał wiele go-
dzin dziennie, powierzać mu 
swoje cierpienia, wątpliwości 
i zmartwienia. Jego popular-
ność była tak bardzo rozpo-
wszechniona wśród ludności, 
że telewizja stanowa śledziła 
niemal krok za krokiem kolej-
ne etapy jego długiej choroby, 
prawie codziennie donosząc o 
jej postępach w oczekiwanych 
z napięciem wiadomościach. 
Jego pogrzeb dla uczestniczą-
cych w nim ludzi był uroczy-
stością niezwykle podniosłą z 
powodu emocji, jakie wzbu-
dził u wszystkich, a także ze 
względu na charakterystyczną 
pobożność, z jaką „północno-
-wschodni lud” towarzyszył 
mu w jego ostatniej drodze aż 
do złożenia do grobu w zbu-
dowanym przez niego samego 
sanktuarium.

W wieku 104 lat zmarł 
kapucyński misjonarz 

Michelangelo 
Serafi ni

ASYŻ – Na początku października 2012 Konferencja Rodziny Fran-
ciszkańskiej spotkała się z Prezydium Administracyjnym Franci-

scans International (FI), aby omówić problemy ekonomiczne, z którymi 
FI musi się w najbliższym czasie zmierzyć. Podjęto jednomyślną decyzję 
o uszczupleniu struktury organizacyjnej FI redukując ją do core-team 
zatrudnionych osób: jeden prawnik w Nowym Jorku, dwóch w Gene-
wie i jeden w Bangkoku. Grupie tej będzie towarzyszył odpowiedzialny 
na czas przejściowy, br. Markus Heinze OFM (na zdjęciu), który przejął 
swoje obowiązki 10 grudnia 2012. S. Denise Boyle FMDM, aktualnie pełniąca funkcję Dyrektora 
wykonawczego FI, przedstawiła swoją dymisję i pozostanie na stanowisku do 31 stycznia 2013.

Decyzje ważne dla Franciscans International
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