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Kunjungan Minister general di Mozambik

MOZAMBIK - Minister 
general, sdr. Mauro Jöhri, 

untuk pertama kalinya me-
ngunjungi Viseprovinsi gene-
ral Mozambik, tanggal 14-21 
Februari 2013.  Ia didampingi 
oleh sdr. Fernando Ventura, 
penerjemah bahasa Portu-
gis.  Minister melawati empat 
persaudaraan Viseprovinsi dan 
bertemu dengan semua sau-
dara secara pribadi dan berke-
lompok.

Buku dan baju 
di semua sekolah

NAMIBIA - “Sudah datang baju, 
pensil dan alat pelajaran”, kata 

sdr. Varghese Pulikkiyil, misionaris 
kapusin yang sudah lama hidup di 
Namibia.  Pemerintah, tuturnya, 
sudah membagikan 990.000 buku 
agar setiap anak sekolah dasar 
mempunyai buku pegangan sendiri.  
Proyek di Namibia ini sudah 
lama dibicarakan.  Kementerian 
pendidikan menentukan target 
satu juta tujuh ratus ribu buku 
baru, yang perlu untuk melengkapi 
semua sekolah di bekas daerah 
jajahan Jerman di Selatan Afrika itu.  
Menurut sdr. Varghese, sekurang-
kurangnya sampai sekarang usaha 
ini sungguh-sungguh berjalan baik.  
Baju, pensil dan alat pendidikan 
juga disampaikan kepada kedua 

LUSAKA, Zambia – Pada 
Kapitel Kustodi di bulan 

Mei 2012 diambil keputusan 
agar diadakan 
beberapa perte-
muan Guardian 
dan Ekonom 
untuk memban-
tu mereka dalam 
tugasnya bagi 
persaudaraan se-
tempat.  Maka, 
pada pertemuan 
yang dipimpin 
oleh sdr. Philip 
Baxter pada tanggal 15-18 Januari 2013 di 
Lusaka, semua persaudaraan baru Kustodi 
Zambia diwakili.  Disampaikan petunjuk 
teori disertai latihan praktis bagaimana 
menata buku keuangan.  Suster Marga-
ret Mweshi (Suster Misionaris Fransiskan 
Asisi) memimpin pertemuan setengah hari 

membahas usaha 
berdikari.  Pada 
akhir pertemuan 
semua saudara 
menyatakan diri 
puas mendapat 
pengertian lebih 
baik akan peranan 
masing-masing, 
akan hubungan 
antara Guardian 
dan Ekonom, 

akan pentingnya kita transparan dan teliti 
menata buku keuangan.  Juga dibicarakan 
pelbagai kemungkinan memulai proyek 
pembantu masing-masing persaudaraan 
di seluruh Kustodi agar lebih berdikari di 
masa depan.

Pertemuan para Guardian dan Ekonom kapusin

Pentingnya 
kita transparan

►

ROMA, Italia - Di bulan Februari 2013, 
dua saudara baru datang bertugas di 

Kuria general.  Sdr. Tomasz Gawroński, 
dari Provinsi Warsawa untuk menjalankan 
aneka ragam pelayanan persaudaraan di 
Kuria general.  Sdr. Charles Alfhonse, 
dari Provinsi Tamil Nadu Selatan, pindah 
ke Roma untuk mengemban tugas penting 
Sekretaris general Pendidikan.  Ia akan 
didampingi oleh sdr. Jaime Rey, dari 
Provinsi Spanyol.  Kepada saudara-
saudara baru ini selamat datang!

Saudara baru
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LAHORE, Pakistan - Di Tahun 
Iman, yang dimaklumkan oleh 

Paus, anak-anak aktif  dalam karya 
penginjilan Gereja di Pakistan.  Anak-
anak Pakistan menjadi “penginjil sejati” 
dengan menempuh perjalanan kristen 
dan menemukan kembali iman mereka.  
Hal ini nyata di Gereja Pakistan, ketika 
merayakan “Hari Misi Anak-anak” di 
Lahore, tanggal 17 Februari 2013.  Di 
gereja S. Yusuf, di bawah pimpinan sdr. 
Francis Nadeem, ratusan anak-anak 
hadir dan membaharui tekad mereka 
untuk menghayati dan mendalami iman 
kristiani mereka, mengikuti kegiatan 
katekese dan studi serta memberi 
kesaksian kristen di lingkungan 

hidup mereka, di 
keluarga, di sekolah, 
di masyarakat.  
“ A n a k - a n a k 
dapat memainkan 
peranan besar 
dalam komunitas 
kristiani dan dalam 
membantu anak-
anak miskin”, 
digarisbawahi oleh 
sdr. Francis Nadeem.  Pada perayaan 
Ekaristi, anak-anak mengucapkan doa 
“Allah jadikanlah aku Pembawa damai” 
dan khususnya memanjatkan doa 
hangat bagi Paus Benediktus XVI.

K E H A D I R A N  K A P U S I N

Schola Fratrum
BRASIL - Tanggal 20-31 Januari 

2013 di Hidrolândia (Brasil 
Tengah) diadakan tahap pertama 
dari putaran kedua Schola Fratrum, 
yakni Sekolah Saudara atau Sekolah 
Fransiskan.  Sekolah Saudara ini 
bertujuan mengembangkan dan 
memungkinkan proses pendidikan 
yang berkelanjutan bagi saudara-
saudara yang bekerja di pelbagai 
tahap pendidikan hidup fransiskan-
kapusin kita, dengan berporos 
pada identitas kita.  Maksudnya 
ialah menjadikan para pendidik, 
sekarang dan mendatang, lebih 
cocok bagi pelayanan pendidikan di 

dalam Ordo.  Demikian pula mau 
dipupuk pengalaman, perkenalan 
dan kesatuan antara saudara yang 
bertugas mendampingi proses 
pendidikan di CCB (Konferensi 
Kapusin Brasil).  Schola Fratrum 
dibentuk untuk menguatkan 
identitas fransiskan-kapusin kita 
dan kesatuan proses pendidikan di 
CCB, serta menanggapi tuntutan 
Ordo yang terung-kap dalam Surat 
Minister general “Menghidupkan 
kembali nyala api karisma kita”.  
Tahap berikut akan terjadi tanggal 
19-31 Januari 2014, tetap di 
Hidrolândia.

Anak-anak “penginjil” di Tahun Iman
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Pertemuan Nasional IV para Bruder

PORTO ALEGRE, Brasil – Tanggal 4-8 Februari 2013 di 
Porto Alegre - RS, diadakan Pertemuan Nasional IV Bruder 

kapusin dengan pokok: “Kesaksian, mistik dan kenabian”.  
Hadir Bruder kapusin dari semua jajaran Brasil.  Hadir juga, 
untuk kedua kalinya, sdr. Mark Schenk, Bruder dan Penasihat 
general.  Pertemuan diadakan bertepatan dengan Pertemuan 
CCB (Konferensi Kapusin Brasil) dan Pertemuan penyemangat 
panggilan dari semua jajaran Brasil. Hadir juga Penasihat general 
Sergio Dal Moro dan Hugo Mejia.

sekolah yang diselenggarakan oleh kapusin di Bukalo, di daerah 
Caprivi di utara.  “Pembagian - kata misionaris ini - dimulai bulan 
Juni 2012 dan dirancangkan selesai sebelum 20 Februari 2013”.  
Menurut data PBB, Pemerintah di Windhoek menentukan jatah 
6,4% dari penghasilan tahunan Negara bagi pendidikan.  Di 
Negara berpenduduk sedikit lebih dari 2 juta orang, persentase 
buta huruf berada di bawah 12%.

h
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K E H A D I R A N  K A P U S I N
K A B A R  B E S A R / K E C I L

Karya Mgr. Padovese dalam bahasa Turki

ISTANBUL, Turki - Untuk memperdalam iman dan 
memberi dorongan kepada misi orang kristen di Turki, 

“sangat berguna dan 
pasti menjadi karunia 
istimewa bila karya 
Uskup kapusin Luigi 
Padovese diterjemahkan 
ke dalam bahasa Turki”.  
Usul ini disampaikan 
melalui Biro Warta Berita 
Fides, oleh P. Martin 
Kmetec OFMConv, 
Direktur Karya Misi 
Kepausan di Turki.  
Usul ini disampaikan 
dalam rangka perayaan 
Tahun Iman di semua 
komunitas kristen di 
Turki.  Dalam rangka 
ini dirancangkan pelbagai kegiatan ekumenis dan khususnya 
diperingati dua tokoh martir yang memberi hidup bagi misi: 
Mgr. Luigi Padovese, Vikaris Apostolik Anatolia, yang dibunuh 

tahun 2010, dan Rm. Andrea Santoro, misionaris Fidei Donum, 
yang dibunuh tahun 2006.  Mgr. Padovese mendalami Bapa-
bapa Gereja dan kebanyakan karyanya menyangkut Bapa-bapa 

Gereja awal dan abad-abad pertama kekristenan.  
P. Kmetec menyatakan:  “Kami masih tetap 
merasakan kehilangan mereka, tetapi ingatan 
akan kedua tokoh ini sangat membantu dalam 
misi dewasa ini, di Tahun Iman ini.  Kita dipanggil 
untuk memperdalam pandangan misi mereka.  
Langkah pertama mungkin penerjemahan karya 
Mgr. Padovese: ia mencintai Turki dan khususnya 
melihatnya sebagai tanah di mana Gereja lahir di 
daerah orang kafi r.  Di sini diadakan kesembilan 
Konsili pertama: di Turki terdapat kenangan 
akan Gereja abad-abad pertama, yang harus kita 
temukan kembali.  Kami berharap bahwa karya 
Uskup ini mendapat peredaran luas di Turki, 
agar di situ berakar warisan rohani, kebudayaan 
dan pastoral dari Mgr. Padovese”. Tentang 
Rm. Santoro, diakhiri oleh P. Martin, “kami 

khususnya mengingat gaya kehadirannya dan kesaksiannya, 
yang sederhana dan sesuai dengan tempat ia hidup”.

Festival Fransiskan: kesatuan dan penginjilan

ITALIA - Di Emilia Romagna, setiap tahun sejak tahun 
2009, di akhir bulan September, beberapa hari sebelum 

pesta Santo Fransiskus, diadakan Festival Fransiskan.  Festival 
ini lahir dari ilham seorang saudara kapusin yang didukung 
oleh Provinsi dan dijalankan dalam kerja-sama dengan Ordo 
Fransiskan Sekular, awam dan pramuka yang bergabung 
pada biara-biara seprovinsi.  Mulai tahun 2010, Festival ini 
secara resmi diselenggarakan oleh Gerakan Fransiskan Emilia 
Romagna.  Sejak itu semakin terlibat juga saudara-saudara 
OFM, OFMConv dan TOR di Emilia Romagna bersama 
Fransiskan Sekular dan Suster-suster Fransiskan misionaris 
Asisi.  Festival kelima di tahun 2013 ini berpusat pada tema 
perjalanan/ziarah/musafi r.  Mulai tahun ini juga dipererat 
kerja sama dengan Gerakan Fransiskan Italia.  Festival 
Fransiskan itu terus berkembang dan semakin luas diminati 
juga secara nasional.  Juga saudara bukan Italia yang berminat, 
yang hidup atau berkunjung di Italia, dapat mengikuti Festival 
ini.  Pastilah pengalaman yang indah memikat.  Mungkin juga 
memberi ide yang dapat diimpor ke Negara dan kebudayaan 
lain.  Festival ini secara konkret memungkinkan kita, para 
saudara bersama Suster dan Fransiskan Sekular, kembali turun 

ke lapangan ke tengah orang banyak, memberi kesaksian 
akan Injil secara sederhana dan membudaya -- dalam bentuk 
‘festival’ -- yang dewasa ini nampaknya makin disenangi orang.

Usul bagi Tahun Iman

MEKSIKO -- Tanggal 8-10 Januari 2013, para saudara kapusin 
dari Kustodi Meksiko Utara merayakan kapitel luar-biasa mereka 

yang pertama.  Disahkan Statuta pengatur hidup kapusin di Kustodi 
baru.  Anggota Kapitel sebanyak 19 saudara bersama 11 saudara berkaul 
sementara sebagai peninjau, menghayati saat bersejarah ini sebagai saat 
rahmat Allah bagi hidup kapusin mereka.  Kehadiran kapusin di bagian 
utara Meksiko mulai tahun 1985 dengan 4 saudara dari Provinsi Ratu 
para Malaikat di California.  Dewasa ini hadir juga saudara misionaris dari 
Provinsi San Paolo di Brasil dan dari Goa di India.

Kapitel pertama Kustodi Meksiko Utara
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K A B A R  B E S A R / K E C I L
K E L U A R G A  F R A N S I S K A N

ROMA, Italia - Penyanyi termasyhur Roma, Amedeo 
Minghi, mementaskan program tamasya istimewa 

bersama beberapa “Raksasa Iman”: saksi-saksi ulung 
sepanjang sejarah keselamatan dan kemanusiaan.  Hal 
ini dibuatnya melalui konser - pentas di teater dan di 
lapangan terbuka, di serambi katedral, tempat ziarah dan 
gereja, dan “di mana saja kesenian dan iman berpadu 
mengangkat madah iman dan pujian kepada Pencipta”.  
Karya “Pencari Allah” yang dilagukannya itu didukung 
oleh Dewan Kepausan bagi Penginjilan Baru, oleh Dewan 
Kepausan bagi Keluarga, oleh Konferensi Uskup-uskup 
Italia dan oleh Keluarga Fransiskan Italia.

Konser ini ditawarkan sebagai “pewartaan Injil yang 
melibatkan orang beriman dalam menghayati saat-saat 
sentuhan inti hati dan budi melalui suara seorang penyanyi 
« awam », yang membantu para peserta, beriman dan 
bukan beriman, untuk menemukan kembali, menghargai 
dan menghayati karunia iman”.  Konser ini “merupakan 
kegiatan agama dan kebudayaan berpengaruh yang 
menarik -- diterangkan oleh para penanggung jawab -- 
dan lahir sebagai jawaban akan Nota Pastoral bagi Tahun 
Iman.  Dalam nota itu “Para gembala diundang menimba 
ilham dari gaya bahasa komunikasi baru, melibatkan diri 
memajukan kegiatan khusus juga pada tingkat rakyat dan 
terbuka bagi orang banyak tentang pokok-pokok iman, 
prinsip-prinsip dan isinya, serta memperkenalkan orang 
Kudus, saksi-saksi sejati Iman” (Kongregasi Ajaran 
Iman).  “Pencari Allah” yang diperkenalkan kepada orang 
banyak dalam konser ini ialah:  Abraham “Bapa kita dalam 
iman”, Yesus Kristus dan Injil Sabda Bahagia, Maria 
“wanita setia”, Paulus dari Tarsus “penganiaya menjadi 
Rasul para bangsa”, dan juga Fransiskus dari Asisi “Gita 
iman akan Pencipta”, Maksimilian Kolbe, “iman dan kasih 
di Auschwitz”, Ibu Teresa dari Calcutta “pelukan cinta 
dalam penderitaan dan kemiskinan”, Yohanes Paulus II 
“Peziarah dan Saksi pendamaian di lorong-lorong dunia”.  

Konser tamasya 
berakhir pada 
Pater Pino Puglisi, 
“Beato dan martir 
pertama mafi a” 
dan ditutup dengan 
doa Bapa kami, 
“doa manusia yang 
berseru kepada 
Bapa”.

Pencari Allah Penginjilan 
dan komunikasiProgram musik - katekese 

di Tahun Iman tiga kuliah bagi religius

ROMA, Italia – Tanggal 19 Februari 2013 dimulai 
kursus Penginjilan dan Komunikasi bagi religius dan 

awam yang bekerja di bidang pastoral, dengan pertemuan 
kuliah tentang “Perkataan dan video bagi pewartaan”.  
Kursus diselenggarakan oleh NOVA-T, lembaga 
komunikasi dan produksi multi-media milik saudara 
kapusin Italia, demi mengembangkan kesanggupan 
memakai alat komunikasi digital baru bagi pelayanan 
penginjilan dan pastoral.  Pertemuan kuliah pertama 
mendalami tema pewartaan sebagai komunikasi: Logat 
mana dapat dipakai, perkataan dan gambaran, teks dan 
video.  Pertemuan berikut diadakan tanggal 19 Maret, 
dengan tema “Pewartaan Injil pada jaringan sosial 
internet”, dan 16 April tentang “Bagaimana merancang 
dan memelihara site Internet”.  Pertemuan diadakan di 
persaudaraan kapusin di via Cairoli, Roma.

ASISI, Italia - Tanggal 
29 Januari 2013 

dipilih kembali Minister 
General Ordo Saudara 
Dina Konventual, yakni sdr. 
Marco Tasca dari Provinsi 
Santo Antonius, Padua 
(Italia).  Ia Minister general 
ke-119 dari Ordo Saudara 
Dina Konventual.

Minister general OFMConv 
dipilih kembali
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Sumber-sumber Klara

ASISI - Bulan Februari 2013 
dilengkapi Sumber-sumber 

Fransiskan, yakni kumpulan 
terjemahan ke dalam bahasa Italia 
dari karya-karya Fransiskan zaman 
pertengahan.  Untuk pertama kali 
diterbitkan Sumber-sumber Klara, 
dengan Editor G. Boccali, Edizioni 
Porziuncola, Assisi 2013, 1472 
hlm, euro 60,00.


