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W ostatnim cza-
sie miałem 

możliwość odwie-
dzenia kilku na-
szych klasztorów 
w Belgii, Szwajca-
rii i we Włoszech. 
Niektóre, sięgają-
ce XVI wieku, są 
świadectwem ży-
wotności, jaką nasz 

Zakon cieszył się od samego początku. 
Jednak dzisiejsza kapucyńska Euro-
pa, zwłaszcza na północnym zacho-
dzie kontynentu, jest zgoła zupełnie 
inna. Bardzo wysoka średnia wieku 
w prowincjach i zmniejszenie się licz-
by powołań wzbudzają 
nie mało pytań na temat 
przyszłości naszej obec-
ności w Europie. Pro-
blem ten leży mocno na 
sercu tak samym Prowin-
cjom, jak i Ministrowi ge-
neralnemu i jego Radzie.
Takie „zubożenie”, je-
śli spojrzymy nań jak 
na próbę, może jednak 
stanowić prawdziwe wy-
zwanie odnośnie do po-
nownego przemyślenia 
sensu naszej obecności 
w zsekularyzowanym i 
wielo-etnicznym świe-
cie. Skoro nostalgia za 
minionym już czasem 
nie jest postawą przyno-
szącą owoce, to podstawowe aspekty 
naszego franciszkańsko – kapucyń-
skiego powołania są elementami za-
wsze aktualnymi w służbie Kościołowi 
i światu. Wspólnota braterska, poszu-
kiwanie Boga w modlitwie, posługa 
wobec maluczkich i ubogich, ewange-
liczna misja w stosunku do ludzi nam 

współczesnych – to znaki, które prze-
mawiają dzisiaj tak samo jak kiedyś. 
List Ministra generalnego „Rozpalmy 
płomień naszego charyzmatu” stanowi 
wyraźny apel nawołujący do odnale-
zienia w sobie nowych sił.
W przypadku Europy i okręgów za-
konnych znajdujących się w podobnej 
sytuacji, nie chodzi już o zapewnienie 
naszej obecności na sposób czasów 
minionych, ale raczej o tworzenie 
„wspólnot-znaków” – niektórzy, wyra-
żając się zgodnie z duchem własnego 
języka, mówią o „wspólnocie-kluczu” 
– tak, aby żyjąc istotnymi wartościa-
mi naszego charyzmatu, oddawać się 
służbie dla Kościoła. Oczywiście, nie 

chodzi o „wspólno-
ty przewodnie” czy 
o „wspólnoty wzor-
cowe”, ale o braci, 
którzy, przekonani 
o własnym powoła-
niu i o jego wartości 
dla naszego społe-
czeństwa, starają 
się wytyczać drogi 
dla obecności żywej 
i zgodnej z duchem 
Ewangelii.
Niedawno Przewod-
niczący Konferencji 
Kapucyńskich Euro-
py, wspólnie z Radą 
generalną, zastana-
wiali się nad kwestia-
mi dotyczącymi na-

szej obecności w Europie. Opracowali 
program spotkania ministrów – pro-
wincjałów i kustoszów – Europy, któ-
rzy zgromadzą się w Fatimie w dniach 
od 1 do 5 grudnia 2014. W spotkaniu 
uczestniczyć będzie 80 braci Starego 
Kontynentu oraz Przewodniczący po-
zostałych Konferencji kapucyńskich 

KAPUCYŃSKA EUROPO

na świecie. Oprócz prelekcji, sporo 
miejsca pozostawi się na świadectwa 
i na wymianę doświadczeń pomiędzy 
uczestnikami. Przewiduje się, że owoce 
pracy, po zakończeniu spotkania, prze-
obrażą się w konkretne propozycje na 
przyszłość.
Naszym gorącym życzeniem jest, aby 
spotkanie Ministrów Europy – zgroma-
dzonych w tym ważnym dla naszej wiary 
miejscu – mogło jasno ukazać motywy 
naszej nadziei i otworzyć nas na owocne 
inicjatywy na przyszłość.

którzy, przekonani 

dla obecności żywej 
i zgodnej z duchem 

Kapucyńskich Euro-
py, wspólnie z Radą 

Br. Pio Murat, OFMCap
Radny generalny

Quo vadis?
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N A  P I E R W S Z Y M  P L A N I E
V I I I  R P Z :  M A M Y  N A R Z Ę D Z I A !

W Uroczystość 
Wszyst-

kich Świętych – 1 
listopada 2013 – 
Minister generalny, 
br. Mauro Jöhri, 
w liście zatytuło-
wanym „Łaska 
pracy”, ogłosił w 
całym kapucyńskim 

Zakonie zwołanie VIII RPZ – Rady 
Plenarnej Zakonu. W tym samym 
liście Minister generalny mianował 
Komisję przygotowawczą nad-
chodzącej RPZ, która prawie natych-

miast zaczęła przygotowywanie pola 
pracy. Po spotkaniu Komisji w Kurii 
generalnej i sugestiach przekazanych 
przede wszystkim przez Radę gene-
ralną i samego Ministra generalnego, 
możemy wreszcie podzielić się ze 
wszystkimi zainteresowanymi tym 
ważnym wydarzeniem dla Zakonu – 
to znaczy ze wszystkimi braćmi – tym, 
co wypracowaliśmy.
Można powiedzieć, że już teraz mamy 
w ręku narzędzia potrzebne do roz-
poczęcia wspólnej pracy, angażując w 
nią cały Zakon. W Święto Św. Feliksa 
z Cantalice, 18 maja br., ogłoszony 
został konkurs na Logo VIII RPZ, o 
czym informacja została zamieszczo-
na na naszej stronie internetowej. 
Właśnie w tych dniach oczekiwania 
na Pięćdziesiątnicę, pojawi się także 
schemat i zarys Instrumentum labo-
ris, które zostaną wysłane braciom 
w postaci kwestionariusza, także 
w formie interaktywnej – on line 
– powierzając wszystko odpowie-
dzialności przełożonych wyższych 
każdego okręgu zakonnego, 
abyśmy mogli usłyszeć wspólnie 
to, czym zechcemy podzielić się na 
temat tego ważnego argumentu. 
Owoce tej wymiany zostaną zgłę-
bione i ujęte w formę syntezy przez 
delegatów VIII RPZ, która od-
będzie się w Asyżu w 2015 r.

Ponieważ trud i radość zbioru nie 
następują nigdy bez uprzedniego 
cierpliwego i uważnego przygotowa-
nia terenu, jest rzeczą podstawową, 
aby miał miejsce ten czas wsłuchania 
się w głos braci. To jest właśnie to, co 
najbardziej interesuje: słuchać braci, 
pozwolić, aby wyrazili swe myśli na 
temat tego, co Minister generalny 
wskazuje nam w swoim liście, co Św. 
Franciszek pozostawił nam w Testa-
mencie o „łasce pracy”, co mówią 
nam dopiero co odnowione Konsty-
tucje, a przede wszystkim czytając i 
interpretując w świetle „ducha świętej 

modlitwy” znaki naszych czasów.
Wszystkie urzędy Kurii generalnej 
pozostają do dyspozycji każdego brata 
– chociaż nie możemy spotkać się 
wszyscy osobiście – dlatego teraz jest 
czas na to, aby każdy mógł odpo-
wiedzieć na tę uniwersalną posługę 
braterską, wyrażając siebie, uczest-
nicząc czynnie jako protagonista w 
dyskusjach, refl eksjach i sugestiach 
dla przyszłej Rady Plenarnej Zakonu. 
Każdy głos będzie stanowić cenny ka-
myczek w tej jednej wielkiej mozaice. 
„Piłka jest teraz po Waszej stronie, 
Bracia”! Przygotowaliśmy narzędzia, 
aby rozpocząć pracę i oczekujemy dzi-
siaj na odpowiedź ze strony każdego 
brata. Dziękujmy Bogu, który pozwala 
nam „zakasać rękawy” i pracować jako 
bracia w tej Jego winnicy zwanej Za-
konem Braci Mniejszych Kapucynów.

RZYM, Włochy – W dniu 18 
maja, w Święto Św. Feliksa z 

Cantalice, ogłoszony został konkurs 
na wybór Logo nadchodzącej Rady 
Plenarnej Zakonu na temat „Łaska 
pracy”. Br. Štefan Kožuh, Wika-
riusz generalny i Przewodniczący 
Komisji przygotowawczej, w liście 
zamieszczonym na naszej stronie 
web (www.ofmcap.net) wyjaśnia 
warunki uczestnictwa w konkursie: 

• Logo ma być oryginalne. Nie 
dopuszcza się grafi ki już istnie-
jącej np. w Internecie.

• Ma być projektem grafi cznym, 
w kolorze, jednak z możliwością 
dobrej reprodukcji czarno-bia-
łej.

• Należy zastosować ograniczo-
ną gamę kolorów, aby można 
je było z powodzeniem stoso-
wać zarówno na jasnym jak i na 
ciemnym tle.

• Ważna jest jego czytelność, tak 
w rozmiarze oryginalnym jak i 
w pomniejszonym.

• Koniecznie powinno zawierać 
napis: “VIII CPO” (VIII RPZ).

• Rozwinięcie tematu: “łaska 
pracy” powinno się inspirować 
tym, co w odniesieniu do tego 
argumentu znajduje się w Te-
stamencie św. Franciszka, w 
Konstytucjach i w Liście okól-
nym Ministra generalnego: 
“Łaska pracy”.

Propozycje Logo w kolorze, w for-
macie elektronicznym o dobrej 
rozdzielczości lub oryginalne, po-
winny dotrzeć do Kurii generalnej 
nie później niż 15 listopada 2014 r. 
Zostaną one przedstawione Radzie 
generalnej, która wybierze jedno z 
nich jako ofi cjalne Logo następnej 
RPZ. Wasze prace należy wysyłać 
na adres: Segreteria VIII CPO – 
Curia Generale - Via Piemonte, 70 
– 00187 - ROMA, Italia; lub na ad-
res e-mail:

cpo8@ofmcap.org 

VIII RPZ: 
mamy narzędzia!

Br. Francisco Lopes, OFMCap
Sekretarz Komisji Przygotowawczej

VIII RPZ

Konkurs na Logo
VIII RPZ
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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
M A Ł E  W I E L K I E  N O W I N Y

Kolegium Międzynarodowe:
przybycie nowych studentów
RZYM, Włochy – W ostatnich dniach kwiet-
nia i w pierwszych dniach maja br., przybyli 
do naszego Międzynarodowego Kolegium 
Św. Wawrzyńca z Brindisi „nowi” bracia, 
którzy od następnego roku akademickiego 
2014-2015 podejmą studia na uniwersyte-
tach papieskich w Rzymie, a którzy najpierw 
muszą się nauczyć języka włoskiego. Bracia 
ci pochodzą praktycznie z całego świata: 
ośmiu z Afryki, czterech z Ameryki Łaciń-
skiej, szesnastu z Azji, jeden z Papui Nowej 
Gwinei (Oceania) i jeden z Polski (Europa). 
Pozostali studenci, którzy już posługują się 
językiem włoskim, przybędą we wrześniu.

Spotkanie Biura Informacji OFMCap
RZYM, Włochy – 8 maja miało miejsce 
spotkanie Biura Informacji naszej Ku-
rii generalnej, zwołane przez br. Marka 
Przeczewskiego, aktualnego dyrektora tego 
urzędu. Co jakiś czas staramy się ocenić 
działalność biura, wzajemnie wysłuchać 
i ustalić kierunki działania na najbliższą 
przyszłość. W spotkaniu, oprócz br. Marka, 
uczestniczyli bracia zaangażowani w tym 
sektorze: br. Umberto Losacco (odpowie-
dzialny za redagowanie Analecta OFMCap), 
br. Charles Sammons (współpracujący w 
redakcji strony internetowej), br. Fran-
cisco Lopes (odpowiedzialny za BICI). W 
najbliższym czasie biuro skoncentruje się 
na doprowadzeniu do skutku uruchomienia 
nowej strony internetowej Kurii generalnej.

Antonianum: doroczny Kurs SPIS
RZYM, Włochy – W dniach od 29 kwietnia 
do 9 maja br., na Papieskim Uniwersytecie 
Antonianum w Rzymie, odbył się (już po 
raz ósmy) doroczny kurs z zakresu Pokoju, 
Sprawiedliwości i Integralności Stworzenia, 
organizowany przez uniwersytecką Katedrę 
SPIS i Generalne Biuro SPIS naszej kurii. 
Tegoroczny temat to: „Wyłączeni a Pra-
wa Człowieka: w kierunku Kościoła dla 
ubogich”.
W sesjach przedpołudniowych uczestni-
czyło 21 osób: piętnastu animatorów OFM, 
pochodzących z Kanady, Meksyku, Włoch, 
Kenii, Filipin, Egiptu, Pakistanu, Afryki 
Południowej, Polski, Brazylii, Wietnamu, 

Odwiedziny Prokuratora 
generalnego w CCB

Formacja dla ministrów i ekonomów

BELO HORIZONTE, Brazy-
lia – 2 maja 2014 br. Antonio 

Belpiede, na zaproszenie Konfe-
rencji Ministrów Kapucyńskich 
Brazylii (CCB), poprowadził dzień 
formacji dla sekretarzy trzynastu 
kapucyńskich kurii – dwunastu 
brazylijskich i jednej Kustodii Pa-
ragwaju. 
Br. Antonio przedstawił temat: 
Relacje i Sprawy Prawne w Za-
konie Braci Mniejszych Kapucy-
nów.

Będąc równocześnie delegatem 
specjalnym dla Grup Modlitwy 
Ojca Pio poza Europą, 27 kwiet-
nia br. Antonio spotkał się także z 
brazylijskimi Grupami Modlitwy 
z Sao Paolo, a 29 i 30 kwietnia z 
tymi z Paragwaju.

KINSHASA, Kongo – Br. Jean
-Bertin Nadonye, Radny gene-

ralny dla regionu Afryki, przewod-
niczył spotkaniom formacyjnym 
dla ministrów i ekonomów: od 5 
do 9 maja w Kinshasa (Demokra-
tyczna Republika Konga), pod-
czas dorocznego spotkania kon-
ferencji CONCAO (Konferencja 
Kapucynów Afryki Zachodniej), 
oraz od 12 do 16 maja w Kampala 
(Uganda), podczas spotkania kon-
ferencji EACC (Konferencja Ka-
pucynów Afryki Wschodniej). W 
obydwu zgromadzeniach uczest-
niczyli ministrowie, ekonomowie 
i delegaci prawie wszystkich okrę-
gów zakonnych i obecności kapu-
cyńskich w Afryce.
Spotkanie stanowiło doskonałą 
okazję do braterskiego dzielenia 
się doświadczeniem przeżywa-
nym w poszczególnych miejscach 
naszej obecności. Uczestnicy, pod 
kierunkiem br. Jo Coz, z Prowin-
cji Francji, i br. Alejandro Núñez 
Ennabe, Sekretarza Międzyna-

rodowej Solidarności Ekono-
micznej, starali się zgłębić tajniki 
ekonomii braterskiej i niektórych 
strategii pomocnych w polepsze-
niu organizacji naszych okręgów 
zakonnych, uczestnicząc w prak-
tycznych ćwiczeniach przejrzyste-
go i wydajnego zarządzania naszą 
ekonomią. Obydwie konferencje 
zaprogramowały na rok 2015 ko-
lejne tygodnie formacji dla ekono-
mów, mające się odbyć w Tanzanii 
(j. angielski), w Wybrzeżu Kości 
Słoniowej (j. francuski) i w Angoli 
(j. portugalski i hiszpański). Semi-
narium stało się również okazją 
do przedstawienia przez br. Bene-
dykta Ayodi tematu Pokoju, Spra-
wiedliwości i Integralności Stwo-
rzenia (SPIS). Uczestnicy wyrazili 
swoją wdzięczność za wsparcie ze 
strony Kurii generalnej, kierując 
też słowa uznania i dziękczynienia 
za gościnność i doskonałą organi-
zację w stosunku do braci z Konga 
i Ugandy.
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O B E C N O Ś Ć  K A P U C Y Ń S K A
M A Ł E  W I E L K I E  N O W I N Y

REGGIO EMILIA, Włochy – W 
poniedziałek, 19 maja 2014, w 

klasztorze Reggio Emiglia, w wieku 
95 lat zmarł br. Guglielmo Sghe-
doni z Prowincji Emilia-Romagna, 
były Wikariusz generalny nasze-
go Zakonu (1970-1976). Zgodnie 
z przepisem Ordynacji Kapituł 
Generalnych (rozdz. III, 2.2), każda 
wspólnota regionu, do którego 
należał (konferencja CIMPCap) 
odprawi Mszę św. w intencji nasze-
go zmarłego współbrata.
Br. Guglielmo urodził się w Corlo 
di Formigine (Modena) w roku 
1918. Przeżył 78 lat we wspólnocie 
zakonnej i 72 lata w kapłaństwie. 
Od samego początku wykazywał 
szczególne zdolności intelektual-
ne, dlatego, zaraz po święceniach 
kapłańskich, przełożeni skierowali 
go na studia specjalistyczne w 
dziedzinie teologii dogmatycznej, 
które odbył na Uniwersytecie 
Gregoriańskim w Rzymie. W 
Zakonie pełnił wiele ważnych 
funkcji, pośród których należy 

wspomnieć przełożonego klasztoru 
w Reggio, ministra prowincjalnego 
Prowincji Parmy, wikariusza gene-
ralnego Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów.
Przed dwoma laty, wraz z po-
gorszeniem się stanu jego zdrowia, 
br. Gugliemo został przeniesiony 
do klasztornej infi rmerii. Nadal 
jednak posługiwał jako spowiednik 
i kierownik duchowy tych, którzy 
poszukiwali jego pomocy. Pogr-
zeb odbył się 21 maja w kościele 
kapucynów w Reggio Emilia.

Zmarł br. Guglielmo Sghedoni
były Wikariusz generalny Zakonu

Gwatemali i Zimbabwe; jeden student OFM, 
Generalny Dyrektor SPIS w Zakonie Braci 
Mniejszych Kapucynów - br. Benedict Ay-
odi, dwóch franciszkanów świeckich i dwie 
siostry Dominikanki. Jeden brat z Ukrainy, 
który wcześniej zgłosił swój udział w kursie, 
nie mógł przybyć ze względu na sytuację 
polityczną w tym kraju. W sesjach popo-
łudniowych uczestniczyło około 25 osób; 
niektórzy wzięli udział w jednej lub kilku 
sesjach. W sumie uczestników było około 
czterdziestu, wśród nich wielu studentów 
Antonianum.

83 Zgromadzenie USG
RZYM, Włochy – W dniach 28-30 maja 
2014, w Salesianum w Rzymie, odbyło się 
83 Zgromadzenie USG (Unii Przełożonych 
Generalnych) na temat: „Obudźcie świat! 
konsekrowani w misji Kościoła dzisiaj”. 
Zgromadzenie miało na celu:
1. Stworzenie przełożonym generalnym 
przestrzeni do refl eksji i dzielenia się swym 
doświadczeniem ze spotkania z Papieżem 
Franciszkiem, wyciągając zeń konkretne 
wnioski ważne w ich posłudze podczas 
wizytacji kanonicznych.
2. Podjęcie refl eksji nad rodziną w odpowie-
dzi na wskazania Papieża (por. temat naj-
bliższego zgromadzenia Synodu Biskupów).
3. Stworzenie miejsca na refl eksje i propo-
zycje na Rok poświęcony Życiu Konsekro-
wanemu (2015).

Wietnamski duchowny 
na liście 100 bohaterów informacji
WIETNAM – Wietnamski Redemptorysta, 
o. Anton Ngoc Than, pracujący w katolickiej 
agencji informacyjnej Vietnam Redempto-
rist News, został umieszczony na liście 100 
bohaterów informacji sporządzonej przez 
organizację Reporterzy bez granic, przy 
okazji Światowego Dnia wolności prasy ob-
chodzonego 3 maja 2014. To uznanie za jego 
odważną pracę, która pomaga w promo-
waniu wolności „w poszukiwaniu, uzyski-
waniu i rozpowszechnianiu informacji i 
idei poprzez wszelkie środki i bez względu 
na granice”, jak czytamy w artykule 19 Po-
wszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

VICTORIA, Kansas, 
USA – 8 marca br., 

J.E. Edward J. Weisenburger 
z Salina ogłosił: Kościół św. 
Fidelisa w Victoria, Kansas, 
stanie się Bazyliką Mniejszą. 
Celebracja tego wydarzenia 
odbędzie się 7 czerwca 2014. 
Kościół – znany jako „Kate-
dra prerii” – od chwili swojej 
konsekracji był obsługiwany 
przez braci kapucynów. W 
owym czasie był to największy 
kościół na Zachodzie Stanów 
Zjednoczonych.
Zakon nasz jest obecny w sta-
nie Kansas od 1878 roku, kie-
dy to kapucyni Matthew Hau i 

Anastasius Müller dotarli tam 
na zaproszenie biskupa Louisa 
Mary Finka OSB z diecezji 
Leavenworth (obecnie archi-
diecezja Kansas City w stanie 
Kansas).
Prośba o podniesienie kościo-
ła Św. Fidelisa do godności 
bazyliki mniejszej, skierowana 
do Stolicy Świętej, zrodziła się 
pewnego popołudnia, kiedy to 
br. Jeff  Ernst OFMCap pomy-
ślał: „Ten kościół mógłby stać 
się bazyliką” i kontynuował: 
„To celebracja Eucharystii na-
daje godność temu kościołowi 
i była inspiracją do jego wznie-

sienia”.

“Cathedral of the Plains” 
staje się Bazyliką Mniejszą


