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Papież Franciszek

Papież Franciszek to pasterz, który od razu 
pozyskał serca, sympatię i uczucie wielu 

ludzi, duchownych i świeckich. Uderzyły nas 
te drobne gesty przez niego wykonane: na-
zwanie siebie biskupem 
Rzymu, natychmiastowe 
pomyślenie o swoim po-
przedniku, podkreślenie, 
zgodnie ze sposobem 
wyrażania się Soboru Wa-
tykańskiego II, prymatu 
świętego ludu Bożego, 
który wyraża się Kościo-
łach lokalnych. Wspólna 
modlitwa, poproszenie o 
błogosławieństwo swych 
wiernych zgromadzo-
nych aby go przyjąć, i 
jego błogosławieństwo, 
które staje się jakby od-
powiedzią wiary i mo-
dlitwy - wszystko to daje 
odczuć silną wspólnotę pomiędzy pasterzem 
i ludem. Początek pontyfi katu Papieża Fran-
ciszka wypełniły gesty i słowa, które zdołały 
przedostać się do serc milionów ludzi. Szcze-
gólnie jeden obraz góruje nad pozostałymi 

- znak Kościoła ubogiego. Nie tylko to, ale 
również: Kościoła ubogiego i dla ubogich. To 
zaproszenie, które - obok instytucji - skiero-
wane jest do każdego z nas: jak posługujemy 
się pieniądzem, prostota i skromność naszego 
sposobu życia, hojne dzielenie się z ludźmi 

uboższymi. Przez swoje 
odniesienie się do św. Fran-
ciszka z Asyżu, «człowieka 
ubóstwa, człowieka pokoju, 
kochającego stworzenie i 
strzegącego je», prowokuje 
nas do refl eksji nad naszym 
modelem rozwoju i nad 
tym, jak bardzo dobrobyt 
krajów Zachodu ciąży na 
naszej planecie powodując 
zawirowania środowisko-
we i konfl ikty wynikające z 
interesów ekonomicznych. 
Z drugiej strony, z nadzwy-
czajną skutecznością przy-
pomina nam jak wiele zna-
czy osobisty przykład jeżeli 

chodzi o zdolność do przekazywania światu 
Dobrej Nowiny. I to jest właśnie ta misja, do 
której ostatecznie jesteśmy wezwani: prze-
kazywać Chrystusa, to znaczy «”uosobione” 
prawdę, dobroć i piękno».

Massimo Rosina ofmcap

List Ministra 
generalnego 

do Papieża Franciszka
Czcigodny Ojcze Święty,
Pokój i Dobro
 Tym prostym i popularnym w naszej franciszkańskiej 
tradycji pozdrowieniem pragnę zwrócić się do Waszej 
Świątobliwości, aby przekazać pozdrowienia od każ-
dego brata Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów z 
okazji wyboru na Stolicę Piotrową, oraz zapewnić już 
teraz o naszej modlitwie.
W swym pierwszym spotkaniu z Kościołem, który jest 
w Rzymie, wczoraj wieczorem stojąc na logii Bazyliki 
Watykańskiej, Wasza Świątobliwość zaprosił nas do 
wspólnego podążania i do wzajemnej modlitwy jedni za 

drugich, abyśmy się stali znakiem braterstwa, miłości 
i zaufania.
Dziękujemy, Ojcze Święty, za to zaproszenie, które 
podejmujemy jako zadanie dla naszej braterskiej wspól-
noty Braci Mniejszych Kapucynów, abyśmy się stawali 
znakiem tego braterstwa, jakiego nauczył nas Chrystus 
umywając nogi swoim uczniom. 
Święty Franciszek z Asyżu w Pieśni Słonecznej po-
maga nam modlić się o urzeczywistnienie tego wielkiego 
braterstwa, zapraszając nas do śpiewania w ostatniej 
strofi e «Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dzięki 
mu składajcie, służcie mu w wielkiej pokorze», gdzie 

pochwałą miłą Panu jest dziękczynienie za Jego mi-
łość objawioną w Krzyżu i złączoną z pokorną służbą 
mężczyznom i kobietom wszystkich czasów i na całym 
świecie.
Ojcze Święty, zapewniając Cię o naszym synowskim 
posłuszeństwie i naszej codziennej modlitwie do Pana, 
proszę Cię o błogosławieństwo dla braci kapucynów.

Posiedzenie Defi nitorium generalnego... (ciąg dalszy na s. 3)

RZYM - Posiedzenie 
Defi nitorium generalnego 

rozpoczęło się w poniedziałek, 
11 marca i trwało do środy, 
20 marca br. Po wymianie 
niektórych informacji na temat 
podejmowanych przez siebie 
w ostatnim czasie działań, 
Defi nitorzy skoncentrowali się 
na szerokiej gamie tematów, 
których jak zwykle było dużo, o 
różnym znaczeniu i złożoności. 
Dodać także należy te, które nie 

były w programie, a pojawiły 
się w trakcie posiedzenia. Oto 
najbardziej znaczące decyzje.

Okręgi:

• Prowincja Maranhão-Pará-
Amapá, od 1 czerwca 2013 
przejmie odpowiedzialność za 
Delegaturę Kuby,

• ustalono datę połączenia Pro-
wincji Aleksandrii i Piemontu: 
nastąpi ono 9 maja 2014.

Nominacje w Kurii general-
nej i dla domów zależnych od 
Ministra generalnego:
• br. Dariusz Mazur, Prow. 
Krakowska, oraz br. Manuel 
de Gama Santos, Prow. Bahia- 
Sergipe, od 1 kwietnia 2013 
podejmą posługę braterską na 
rzecz Kurii generalnej,
• br. Ravi Rosario Irudayana-
than, Prow. Północnego Tamil 
Nadu, od 1 kwietnia 2013 

będzie Ekonomem domu w 
Jerozolimie,
• br. Benedict Ayodi, Wice-
prow. Kenii, od 1 lipca 2013 
obejmie obowiązki Sekretarza 
Biura Sprawiedliwości, Pokoju i 
Ekologii,
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Spojrzenie rzucone znad świec płoną-
cych przed Madonną na wewnętrznym 

dziedzińcu „Liebfrau-
en” (kościoła Naszej 
Pani) w kierunku 
drzwi prowadzących 
do „Franziskustreff” 
(Spotkanie Francisz-
ka). Adwent jest za-
wsze aktualny: drzwi 
otwiera się tu każdego 
dnia powszedniego, a 
także w dni świątecz-
ne. Do nas braci i do 
naszych współpracow-
ników w Spotkaniu 
przybywa zawsze 
także Bóg, zadziwia-
jąc nas często z powodu wdzięcznych 
gości, którzy nawet w ubóstwie potrafi ą 
zachować swoją godność. Każdego dnia 
jest także Boże Narodzenie: w kościele 
„Liebfrauen” ci, którzy otrzymują, stają 
się potem także tymi, którzy dają, dobro-
czyńcami „Franziskustreff”. W centrum 
we Frankfurcie znajduje się ten mały 
„hotelik”, w którym 
przyjmujemy naszych 
ubogich i bezdomnych. 
Codziennie przychodzi 
ich około 160.

Tego roku przeżywa-
my szczególną radość: 
z okresem Adwentu i 
Bożego Narodzenia 
2012 „Liebfrauen” roz-
poczęło jubileusz 20-lecia 
istnienia „Franziskustreff”. 
Br. Wendelin, zmarły w 2010, 
u początków swego dzieła 
pisał: „Po krótkim okresie 
zaprawy w Stuttgarcie 
rozpocząłem realizację 
mojego zadania 24 listo-
pada 1992 r.

Bez energii założyciela 
dzisiaj nie mielibyśmy 
tego miejsca przyjęcia dla 
ubogich nacechowanego 
zaufaniem do ludzi ubogich i bezdom-
nych, którzy przychodzą do kościoła 
Naszej Pani w poszukiwaniu pożywienia i 

konkretnej pomocy. Codziennie doświad-
czamy tego, co br. Wendelin kiedyś po-
wiedział: Kiedy Bóg posyła nam ubogich, 
na pewno też sam się o nich zatroszczy.

Przekazywać dary Boże
Br. Wendelin traktował „Liebfrauen” 
jako miejsce dobroczynności Boga. 
Wybrał kapucyńskie życie, aby nigdy nie 
zatrzymywać nic dla siebie, ale by żyć 
tylko dla Boga i dla Jego dzieci. Jego 
codzienna modlitwa w kościele wiązała 
go z tymi, którzy dzień za dniem przy-
chodzili do „Liebfrauen”, aby znaleźć 
„pokój na ziemi” w Bożym „namio-

cie”, z daleka od zgiełku „obozowisk” 
miejskiej aktywności. Dlatego dla br. 
Wendelina i dla nas kapucynów, do 
dzisiaj, codziennym cudem jest fakt, że 
w ogóle możliwe jest przygotowywanie 
każdego dnia stołu dla tylu ubogich i 
bezdomnych.

Miejsce, które daje nadziej ę
„Franziskustreff” jest 
jednym z wielu miejsc, 
które dają nadzieję. 
My, kapucyni, razem 
z ok. 1700 dobroczyń-
cami staramy się na 
nowo utkać zniszczone 
odzienie zaufania tych, 

którzy do nas przychodzą. 
Kto odnajduje drogę do 
gościnnych drzwi naprzeciw 
groty Matki Bożej z Lour-
des, która poznała Boga w 
ubóstwie i tułaczce, nie musi 

nam mówić swojego 
imienia. Nie pytamy go 
o jego historię. Oferuje-
my mu natomiast gorącą 
kawę lub pachnące ka-
kao, świeży chleb. Czę-
sto także marmeladę czy 
coś słodkiego, które dla 
naszych gości przynoszą 

nam przedsiębiorczy pomocnicy bezpo-
średnio z domowego ogniska. Szlachet-
ni współpracownicy i współpracownice 

w domowej ekonomii, 
hojni pomocnicy, 
kobiety i mężczyźni, 
którzy posługują przy 
stołach: tutaj prze-
żywają na nowo do-
świadczenia od dawna 
zapomniane. Chcemy 
przynajmniej na 
chwilę nawiązać po-
zrywane nici zaufania. 
We „Franziskustreff” 
dzieje się to bez jakiegokolwiek nacisku. 
Każdemu dajemy czas. Dzięki wierno-

ści dobroczyńców 
pragniemy stwo-
rzyć właśnie taką 
przestrzeń wzrostu 
w zaufaniu. W ten 
sposób chleb daro-
wany dobrowolnie 
i bez jakichkolwiek 
zobowiązań dopro-
wadza nie mało z 
nich do spróbowania 
dokonania nowego 
kroku by wydostać 
się ze swych trudno-
ści. Fakt, że wszyscy 
nasi goście muszą 

zapłacić 50 eurocentów uważamy za 
część składową tej wolności: ten drobny 
wkład mówi naszym gościom, że są oni 
faktycznie „gośćmi” i że ich godność 
jest szanowana.

Błogosławiony kto się dzieli
21 czerwca 2013 w „Liebfrauen” 
będziemy obchodzić święto „20-le-
cia Franziskustreff”. Cieszymy się, że 
biskup Franz-Peter zapewnił nas o swej 
obecności tego dnia. W tygodniach 
poprzedzających tę datę, cztery ważne 
konferencje, które odbędą się w „Lieb-
frauen”, postarają się uwypuklić siłę i 
dzieło chrześcijańskiej miłości wobec 
bliźniego. Jednocześnie jako kapucyni 
przygotowujemy fundację, przez którą 
razem z wami chcemy zapewnić konty-
nuację dziełu br. 
Wendelina przy 
kościele Naszej 
Pani po 20 
latach jego ist-
nienia. Ubodzy 
i bezdomni, któ-
rzy tu przycho-
dzą, powinni tu 
znaleźć zawsze 
otwarte drzwi i 
zastawiony stół. 
Ponieważ Bóg 
troszczy się o 
nich.

G O D N E  U W A G I
“ K O Ś C I Ó Ł  U B O G I  I  D L A  U B O G I C H ”
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“Kiedy Bóg posy ła nam 
ubogich, na pewno też sam 

się o nich zatroszczy”
20 lat temu br. Wendelin założył „Franziskustreff”

Paulus Terwitte ofmcap
Dyrektor ”Franziskustreff ”
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K U R I A  G E N E R A L N A
O B E C N O Ś Ć  K A P U C Y Ń S K A

• br. Umberto Losacco, Prow. Genui, od 1 maja 
2013 będzie Sekretarzem języka włoskiego w Kurii 
generalnej,
• br. José Carlos Gubert, Prow. Paraná-Św. Katarzy-
ny, od 1 kwietnia 2013 będzie spełniał obowiązki 
Wice-ekonoma generalnego oraz Ekonoma wspól-
noty Kurii generalnej.
Międzynarodowa Rada Formacji. Członkami 
tej rady mianowani zostali następujący bracia: br. 
Eduard Rey i Puiggros (PR Katalonii - CIC), br. 
Christi Francis V. (PR Św. Tomasza-Kerala - CCM-
SI), br. Evandro Aparecido de Souza (PR Paraná-
-Św. Katarzyny - CCB), br. Gaudence Aikaruwa 
Shayo (PR Tanzanii - EACC), br. Juan Pablo Lobos 
Mendoza (WG Gwatemali-Hondurasu-Salwadoru 
- CONCAM), br. Giampiero Cognigni (PR Marchii 
Ankońskiej – CIMPCap), br. William R. Hugo (PR. 
Calvary - NAPCC), br. Kilian Ngitir (KU Kamerunu 
- CONCAO), br. Clarence Hayat (WP Pakistanu - 
ASMEN), br. Andrzej Baran (PR Warszawska - CE-
COC), br. Richard Sinaga (PR Pontianaku - PACC), 
br. Adrian Curran (PR Irlandii - CENOC), CCA 
- nominację odłożono do czasu nadesłania imion 
kandydatów.
Remont Kurii Generalnej. Potwierdzono człon-
ków komisji ds. remontu Kurii generalnej, z wyjąt-
kiem br. Sidneya Damasio Machado i br. Ephrema 
Buchera. Ponadto, ustanowiono inną komisję 
odpowiedzialną za restrukturyzację kurialnej kaplicy, 
w osobach: br. Pio Murat, br. Domenico Donatelli i 
br. Marek Przeczewski.
Komisja ekonomiczna. Jej członkami mianowano 
następujących braci: br. Mark Schenk, br. Luis Edu-
ardo Rubiano, br. Giampiero Gambaro, br. Gianma-
ria Di Giorgio i br. Piero Vivoli.
Grupa ds. „nowego Projektowania”. Ustanowio-
na została grupa refl eksji nad nowymi perspektywa-
mi domów zależnych od Ministra generalnego: br. 
Christophorus Goedereis, br. Alejandro Núñez i br. 
Francesco Colacelli.
Dom w Jerozolimie. Ustalono datę konsekracji 
kościoła domu w Jerozolimie: odbędzie się ona 2 lu-
tego 2014, a celebracji przewodniczyć będzie Patriar-
cha Jerozolimy. Święto domu wyznaczono na dzień 
26 czerwca - wspomnienie bł. Jakuba z Ghaziru.
Konstytucje i Ordynacje. Zakończono pracę nad 
Konstytucjami uwzględniając sugestie komisji praw-
nej i redakcyjnej. W niedługim czasie tekst zostanie 
przesłany do Kongregacji Instytutów Życia Konse-
krowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

... Posiedzenie Defi nitorium generalnego

Zakon w liczbach

THIENE, Włochy - Około 200 
braci, w dniach 21 i 22 marca 

2013, uczestniczyło w trzecim mię-
dzyprowincjalnym Zgromadzeniu 
regionu Veneto i Trento. Spotkaniu 
przewodniczył Minister generalny, br. 
Mauro Jöhri, a obecni byli ministro-
wie prowincjalni Modesto Sartori i 
Roberto Genuin oraz Defi nitor gene-
ralny, br. Raffaele Della Torre. Po mo-
dlitwie rozpoczynającej, br. Massimo Lorandini, przewodniczący Komisji 
ds. połączenia prowincji, przedstawił wykonaną do tej pory pracę dotyczą-
cą różnych aspektów życia tych dwóch okręgów zakonnych. Br. Antonino 
Butterini i br. Flaviano G. Gusella, odpowiednio 21 i 22 marca, zaprezento-
wali wartości zjednoczenia, a br. Roberto Tadiello drogę przebytą w forma-
cji początkowej i permanentnej, zarówno w odniesieniu do Prowincji Tren-
to i Wenecji, jak i do Prowincji Mediolanu i innych prowincji północnych 
Włoch. Br. Dario Zardo, w ogólnych zarysach, objaśnił dzieje obydwu pro-
wincji, wspominając o aspektach administracyjnych i prawnych, aby dojść 
do ogłoszenia nowej Prowincji w roku 2014. Sprawozdania zakończyły się 
prezentacją br. Roberto Donà i br. Guido Felicetti na temat działalności 
misyjnej obydwu prowincji, z podkreśleniem tego, co się już dokonało oraz 
projektów na przyszłość. Po przerwie, br. Matteo Ghisini, Minister prowin-
cjalny i br. Adriano Parenti, Ekonom prowincjalny Prowincji Emilia-Roma-
gna, odpowiednio 21 i 22 marca, przedstawili swoje świadectwa na temat 
zjednoczenia Prowincji Bolonii i Parmy. Popołudnie poświęcone było rela-
cji Ministra generalnego i dialogowi ze zgromadzeniem braci.

Wieści z Centralnej Afryki...
GOFO, R. Centralnej Afryki - Sytuacja społeczno-
-polityczna, zwłaszcza e rejonie Gofo, staje się coraz 
trudniejsza, tak że dalsze pozostawanie tam naszych 
misjonarzy staje pod znakiem zapytania. Część 
rebeliantów nie respektuje zawartych układów i 
organizuje się, aby kontynuować swoje naznaczo-
ne przemocą działania. W czasie ostatnich trzech 
tygodni misja w Gofo już dwa razy została „odwie-

RZYM, Włochy - Ze statystyki uzyskujemy pewne dane dotyczące 
Wspólnoty Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. W dniu 31 grud-

nia 2012 na świecie było nas łącznie 10.286 (w stosunku do r. 2011 o 78 
mniej). Kilka szczegółów: 625 postulantów, 367 nowicjuszy 1.490 profe-
sów czasowych, 8.796 profesów wieczystych; oprócz tego: 1 kardynał, 91 
arcybiskupów i biskupów. W roku 2012 zmarło 208 braci. Bracia kapucy-
ni, obecni w 108 krajach, rozsiani są w różnych regionach geografi cznych: 
1357 w Afryce, 1657 w Ameryce Łacińskiej, 664 w Ameryce Północ-
nej, 2339 w Azji i Oceanii, 3500 w Europie Zachodniej i 769 w Europie 
Wschodniej. Wspólnota międzynarodowa dzieli się na 81 prowincji, 9 wi-
ceprowincji generalnych, 17 wiceprowincji prowincjalnych, 17 kustodii, 8 
delegatur, 24 domus praesentiae, 13 konferencji przełożonych wyższych. 
Trzeba słuchać także języka liczb, aby zrozumieć historyczną chwilę, jaką 
przeżywa nasz Zakon, zwłaszcza aby śmiało promować kulturę współ-
pracy i by z jasnością umysłu poszukiwać dróg pogłębienia naszego życia.

RZYM, Włochy - W miesiącu mar-
cu do wspólnoty Kurii generalnej 

dołączył nowy brat: br. Francisco 
Lopes De Sousa Neto, z Prowincji 
Ceará e Piauí. Zastępuje br. Hermínio 
Bezerra, z tej samej prowincji, w 
obowiązku Sekretarza języka por-
tugalskiego. Przez ostatnie lata br. 
Francisco był studentem w naszym 
Kolegium Międzynarodowym, spe-
cjalizując się w Teologii Komunikacji 
na Papieskim Uniwersytecie Laterań-
skim. Br. Hermínio, 20 marca, opuścił 
Rzym by powrócić do Brazylii.

Powitania i pożegnania

Połączenie Trento i Wenecji
coraz bliższe
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Zgromadzenie Ministrów Prowincjalnych  
czterech gałęzi franciszkańskich Italii
LORETO, Włochy - Od 25 lutego 

do 2 marca odbyło się XXXVII 
Zgromadzenie Ministrów 
prowincjalnych czterech 
gałęzi franciszkańskich 
Italii (19 OFM, 13 OFM-
Conv, 21 OFMCap i 2 
TOR). Spotkanie, w kon-
tekście nowej ewangeli-
zacji w trwającym Roku 
Wiary, miało za temat „Z 
Franciszkiem… katoliccy 
i apostolscy: nasze wy-
zwanie dzisiaj”. Do jego 
zreferowania zaproszono 
dwóch prelegentów. Pod-
czas 5 dni ministrowie dialogowali z 
prelegentami, a w wymianie doświad-
czeń zaproponowane treści i tematy 
zostały jeszcze bardziej zgłębione. 
Podczas spotkania, w Świętym Dom-

ku, celebrowano Liturgię Maryjną, któ-
rej przewodniczył Arcybiskup Loreto, 

Giovanni Tonucci. Zgromadzenie po-
twierdziło na kolejne trzechlecie swoje-
go Sekretarza, a ostatniego dnia odbyło 
się zgromadzenie generalne Włoskiego 
Ruchu Franciszkańskiego.

Modlitwy za chrześcijan
PAKISTAN - Br. Clarence Hayat, Minister wice-
prowincjalny Kapucynów w Pakistanie, zwrócił 
się z prośbą o modlitwę za chrześcijan w jego 
kraju, którzy w ostatnim czasie stali się przed-
miotem wielu aktów przemocy. Po nich nastąpiły 
manifestacje i protesty, aby wymusić na rządzie 
Pakistanu działania prowadzące do sprawiedliwo-
ści i pokoju dla mniejszości religijnych.

dzona” przez rebeliantów. Oto, co pisze br. Serge 
Mbremandij, Minister wiceprowincjalny Czadu-
-Afryki Centralnej:

Pokój i dobro, bracia!
Jak wiecie z mediów, w naszym kraju dzieje się źle. Do 
władzy dostał się „nowy, potężny mąż”, jednak przed 
nim jeszcze długa droga. Zewsząd, na nieszczęście, donosi 
się o zbrodniach: grabieżach, porwaniach, „polowaniach 
na czarownice”. Dokonano wielu szkód materialnych. 
Kraj, który już został powalony na ziemię, teraz można 
powiedzieć, znalazł się pod ziemią. Jeżeli chodzi o 
braci, najbardziej została dotknięta wspólnota w Gofo, 
bracia bywali „odwiedzani” wiele razy. Podczas tych 
„odwiedzin”: ukradziono trzy samochody, dwa przenośne 
komputery, 2.000.000 franków afrykańskich. Bracia są 
przerażeni, zmęczeni, w ciągłym stresie… Ojciec Damian 
z Prowincji Emilia-Romagna, który przeżył pierwsze 
„odwiedziny” podczas gdy my byliśmy na kapitule, przy-
jechał na tydzień do Bangui tuż przed ostatnim atakiem 
w dniu 14 marca, dzisiaj jest już w Italii. Obecnie jeszcze 
czterech braci znajduje się w Gofo: Valentino Vallarino, 
Antonio Triani (dwóch włochów), Rolland Bawene (z 
Centralnej Afryki) i Valentin Mbatmegue (z Czadu). 
Księża z Batangafo (10 km od Gofo) dotarli do nich i 
teraz mieszkają razem, dając świadectwo swojej bliskości 
wobec ludności przeżywającej tę tragedię. Pozostałe misje 
nie doznały uszczerbku. Wspólnota w Bangui (Bimbo) 
jak do tej pory nie została jeszcze „odwiedzona”. Inne 
wspólnoty kapłanów i sióstr przeżyły „odwiedziny” ze 
strony ludzi SELEKA. Trwają na posterunku nasi 
trzej bracia Christophe, Aristide i Martial, a my ciągle 
pozostajemy z nimi w kontakcie. W Bouar mówiło się o 
możliwości przybycia SELEKA, ale jak do tej pory nic 
takiego się nie wydarzyło. W każdym razie, informacje 
te przestraszyły siostry z ośrodka w Bouar, które w 
niedzielę wieczorem przyjechały do nas w St. Laurent: 
klaryski, siostry miłosierdzia, polskie siostry z centrum 
przyjęć. U nas jest spokojnie, chociaż na twarzach można 
odczytać przerażenie. Nasze wspólnoty w Bocaranga, 
Ndim, Ngaoundaye są spokojne. Kochani bracia, w 
sposób zwięzły opisałem wam sytuację, w jakiej nadal 
żyjemy w tym kraju. Prosimy was, abyście pamiętali o nas 
w waszych modlitwach, żeby w tym kraju nastał nareszcie 
prawdziwy pokój.

Zapraszam cię jako Kapucyn

CITTA’ DEL VATICANO - Na 
ostatnim konklawe obecnych było 

trzech kardynałów z Zakonu Braci 
Mniejszych: Claudio Hummes, Carlos 
Amigo Vallejo, oraz Wilfred Fox Na-
pier z Południowej Afryki. Obok nich, 
inny franciszkanin, tym razem kapucyn, 
Sean Patrick O’Malley, znacząca postać 
w episkopacie Stanów Zjednoczonych.

MEKSYK - Adoptując sieci spo-
łecznościowe jako narzędzie 

ewangelizacji, br. Néstor Wer z ka-
pucyńskiej Wiceprowincji Meksyku 
wyszedł z inicjatywą „Zapraszam 
cię jako Ka-
pucyn”, która 
pragnie stać się 
franciszkańską 
obecnością na 
cyfrowym kon-
tynencie, pew-
nym sposobem 
nawiązywania 
relacji między 
zakonnikami i 
świeckimi, po-
pierającym jed-
ność; przestrzenią zapoznawania się 
z życiem niektórych braci kapucynów, 
prowadzącą do komunii; sposobem 

rozprzestrzeniania franciszkańsko-ka-
pucyńskiego charyzmatu jako auten-
tycznego wyrazu Ewangelii.
Za pomocą serii wywiadów pragnie 
się nawiązać dialog prowadzący do 

prawdy i auten-
tycznych wartości 
naszego Kościoła 
Katolickiego, wy-
chodząc od świa-
dectwa każdego 
z zaproszonych 
Braci Kapucynów. 
Bracia odzwiercie-
dlają wielorakość 
franciszkańsko-ka-
pucyńskiego cha-
ryzmatu.

Aby obejrzeć wywiady zajrzyj na stronę: 
http://ofm-cap.blogspot.mx 
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