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Jest czymś niezwykle ważnym, aby 
sport pozostał grą i zabawą! Tylko je-

żeli pozostanie grą, przyniesie pożytek 
duchowi i ciału. I właśnie dlatego, że je-
steście sportowcami, zachęcam was nie 
tylko do gry, jak już to robicie, ale do cze-
goś więcej: do zaangażowania się w ży-
cie tak, jak angażujecie się w sport. Zaan-
gażujcie się w tę grę poszukując dobra, 
w Kościele i w społeczeństwie, bez lęku, 
z odwagą i entuzjazmem. Zaangażujcie 
się w grę z innymi i z Bo-
giem; nie zadowalajcie się 
miernym „remisem”, daj-
cie z siebie wszystko, to 
co najlepsze, oddając ży-
cie za to, co naprawdę się 
liczy i co trwa wiecznie. 
Nie zadowalajcie się tym 
życiem „letnim”, życiem 
„miernie remisującym”: 
nie, doprawdy nie! Idźcie 
naprzód, zawsze stara-
jąc się zwyciężać! Oby te 
mistrzostwa odbyły się w 
spokoju, bez przeszkód, 
zawsze we wzajemnym 
szacunku, w solidarności 
i w braterstwie pomiędzy ludźmi, którzy 
uznają się za członków jednej rodziny. 
Oby, oprócz święta sportu, mistrzostwa 
te stały się świętem solidarności pomię-
dzy ludźmi. Faktycznie bowiem, sport 
jest narzędziem pozwalającym przeka-
zać wartości promujące dobro osoby 
ludzkiej, pomagające zbudować społe-
czeństwo bardziej pokojowe i brater-
skie. Pomyślmy o lojalności, wytrwało-
ści, przyjaźni, umiejętności dzielenia się 

i solidarności. Trzy lekcje praktyki spor-
towej, trzy istotne postawy ważne są dla 
pokoju: konieczność treningu, „fair play” 
oraz szacunek dla przeciwnika. Jeśli aby 
zwyciężyć, potrzeba treningu, w tej spor-
towej praktyce możemy dostrzec meta-
forę życia. W życiu trzeba walczyć, „tre-
nować”, zaangażować się, aby uzyskać 
wysokie wyniki. W ten sposób, sport 
staje się dla nas symbolem koniecznych 
o�iar ponoszonych po to, aby wzrastać 

w cnotach, które sta-
nowią o charakterze 
osoby ludzkiej. Jeśli 
dla rozwoju osoby po-
trzeba ciągłego i wy-
tężonego ćwiczenia, 
jeszcze większego za-
angażowania potrze-
ba po to, aby osiągnąć 
spotkanie i pokój po-
między jednostkami i 
ludami! Bardzo ważna 
jest również „fair play”, 
ponieważ piłka nożna 
może i powinna być 
szkołą w formowaniu 
kultury spotkania, któ-

re przynosi harmonię i pokój pomiędzy 
narodami. Aby wygrać trzeba przezwy-
ciężyć indywidualizm, egoizm, wszelkie 
formy rasizmu, nietolerancji i instru-
mentalizacji osoby ludzkiej. A zatem, 
bycie „indywidualistami” w piłce nożnej 
stanowi przeszkodę do sukcesu drużyny; 
jeśli jednak jesteśmy „indywidualistami” 
w życiu, ignorując ludzi, którzy nas ota-
czają, cierpi na tym całe społeczeństwo. 
Tajemnica zwycięstwa na boisku, lecz 

Aby zdobyć mistrzostwo

także w życiu, leży w umiejętności oka-
zania szacunku mojemu towarzyszowi w 
drużynie, lecz także mojemu przeciwni-
kowi. Nikt nie zwycięża w pojedynkę, ani 
na boisku, ani w życiu! Niech nikt się nie 
izoluje, ani nie czuje się wykluczonym! 
I jeśli jest prawdą, że na końcu tych mi-
strzostw tylko jedna drużyna narodowa 
będzie mogła unieść w górę zwycięski 
puchar, przyjmując lekcje, jakie sport nam 
daje, wszyscy staniemy się zwycięzcami, 
wzmacniając więzi, które nas łączą.

Zaangażujcie o�iar ponoszonych po to, aby wzrastać 

trzeba ciągłego i wy-

ba po to, aby osiągnąć 

ponieważ piłka nożna 

(Radio Watykańskie)

Przesłanie Papieża Franciszka na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2014

RZYM, Włochy – Rada generalna Zako-
nu, jak zwykle w tym czasie, spotkała 

się w Rzymie w dniach od 16 do 19 czerw-
ca br. Po przedyskutowaniu i rozpatrzeniu 
zwyczajnych spraw prawno-administra-
cyjnych, zaraz po posiedzeniu odbyło się 
także spotkanie formacyjno-informacyjne 
dla nowych ministrów (Frascati, 22-29 
czerwca). To bardzo ważne, odbywające 
się co roku spotkanie Rady generalnej i 
przedstawicieli różnych urzędów Kurii 

generalnej z braćmi, którzy na przestrze-
ni ostatnich 12 miesięcy zostali wybrani 
do posługi na urzędzie ministra w swoich 
okręgach zakonnych. W czasie posiedze-
nia Rady, zapoznano się także z aktualną 
sytuacją remontu naszego domu przy Via 
Piemonte 70 i z programem przenosin 
do odnowionej siedziby Kurii generalnej. 
Swoje miejsce w re�leksji znalazła też na-
stępna, VIII Rada Plenarna Zakonu.

Wśród podjętych tematów i decyzji wy-

mienić trzeba następujące:

- przyjęto do wiadomości dymisję z urzę-
du radnego prowincjalnego przedstawio-
ną przez br. Vojtěcha Dvouletý, w Prowin-
cji Republiki Czeskiej;

- w Prowincji Flandryjsko-Belgijskiej, w 
następstwie dymisji przedstawionej przez 
wikariusza prowincjalnego br. Hugo Ge-
rarda, mianowano 4-tego radnego w oso-
bie br. Luc Vansina;

Posiedzenie Rady Generalnej
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N A  P I E R W S Z Y M  P L A N I E
F O R M A C J A  W  D R U Ż Y N I E  K A P U C Y N Ó W

Św. Paweł w 
Pierwszym Li-

ście do Koryntian 
napisał: „Czyż nie 
wiecie, że gdy za-
wodnicy biegną na 
stadionie, wszyscy 
wprawdzie biegną, 
lecz tylko jeden 
otrzymuje nagro-

dę? Przeto tak biegnijcie, abyście 
ją otrzymali. Każdy, kto staje do 
zapasów, wszystkiego sobie odma-
wia; oni, aby zdobyć przemijającą 
nagrodę, my zaś – nieprzemijającą 
(1 Kor 9,24-25). Wiemy, jak bardzo 
wymagające i pełne wyrzeczeń jest 
życie wyczynowego sportowca. 
Wymagania są coraz większe. To, co 
kiedyś było zabawą i czasem relaksu 
wspólnie z innymi, staje się zawodem 
naznaczonym konkurencją. Bardzo 

często ten drugi staje się nie tylko 
przeciwnikiem, ale wręcz konku-
rentem, którego trzeba za wszelką 
cenę wyeliminować. Nie chodzi już 
o zwykłego przeciwnika z innej 
drużyny; nawet mój własny towa-
rzysz i kolega z drużyny może stać 
się konkurentem, która będzie się 
starał mnie wyeliminować, aby zająć 
moje miejsce w mistrzostwach. To, co 
mogło być radosnym świętem, staje 

się prawdziwą i bezlitosną walką: na 
boisku jest miejsce tylko dla jedena-
stu. Jeśli przybywa ktoś inny, nowy, 
kogoś trzeba wykluczyć. Najważ-
niejsze to wygrać, pokonać i - jeśli to 
możliwe - upokorzyć tego drugiego. 
Aby to było możliwe, istnieje funk-
cja wszechmocnego trenera, który 
ukierunkowuje i motywuje, włącza 

i wyklucza, wymaga coraz więcej na 
płaszczyźnie �izycznej i psychicznej. 
A jednak, nawet najlepszy na świecie 
trener nie będzie w stanie nic osią-
gnąć, jeśli nie będzie miał przy sobie 
sportowców sprawnych, gotowych 
do dania z siebie wszystkiego, aby 
osiągnąć zwycięstwo. Sportowiec po-
winien być dyspozycyjny, pokonywać 
siebie samego, w przeciwnym razie 
musi odejść z gry. Ileż o�iar, ile wysił-
ku, ileż wyrzeczeń i poświęcenia! Ileż 
poświęconego czasu, ile treningu, 
ćwiczeń, ileż wysiłku, aby być coraz 
lepszym, aby być najlepszym! I po co 
to wszystko? Dla nagrody przemija-
jącej, dla krótkotrwałej chwały. Nie 
jest moją intencją wydawanie sądu 
na ten temat, stawiam tylko pytanie: 
jaką naukę mogę z tego wszystkie-
go wyciągnąć? Jaką lekcję możemy 
uzyskać dla naszego życia we wspól-

nocie braci? W sposób szczególny, 
co to wszystko nam podpowiada w 
kwestii formacji, zarówno perma-
nentnej jak i początkowej? Możemy, a 
nawet powinniśmy nie zgadzać się z 
wieloma rzeczami, które zdarzają się 
na boiskach sportowych i poza nimi, 
jednako nie możemy nie zdawać 
sobie sprawy z tego, jak bardzo nasze 
życie, jeśli je porównać z całą tą rze-
czywistością, jest mało błyskotliwe, 
pozbawione żywotności, bez wyraź-
nego celu, który mógłby nas zachęcać 
do dania z siebie wszystkiego, aż po 
męczeństwo. Myślę o chrześcijanach 
pierwotnego Kościoła, o licznych 
męczennikach dawnych i współ-
czesnych, o chłopcu Tarsycjuszu, 
o dziewczynce Agnieszce, o starcu 
Ignacym… To oni właśnie pozosta-
wili nam świadectwo radykalizmu 
bez pójścia na ustępstwa! Niektóre 
środowiska, tak zwane formacyjne, 
sprawiają dla mnie wrażenie szarego 
nieba, bez słońca, bez nadziei. Często 
boimy się wyzwań i zadowalamy 
się wieloma pięknymi re�leksjami, 
które nie poruszają i do niczego nie 
prowadzą. Formacja do naszego ży-
cia staje się możliwa, kiedy re�leksja 

zamienia się w praktykę, w ćwiczenie 
i nieustający trening. Ćwiczenie stałe, 
nie doraźne. Wartości naszego życia 
zostaną zinterioryzowane o tyle, o ile 
będziemy się ćwiczyć w ich przeży-
waniu regularnie, codziennie i przez 
długi okres czasu. W tym procesie 
głównym działającym jest sam 
wychowanek. Bez jego szczególnego 
zaangażowania, nawet najlepszy 
na świecie wychowawca (trener), 
ani nawet Duch Święty jako pierw-
szy formator, nie będą w stanie nic 

zrobić. Proces formacji do naszego 
życia, na wszystkich jego poziomach, 
jest łaską od Pana i dziełem ludzkiej 
pracy. Dlatego wychowanek, forma-
tor, wspólnota formacyjna, pracując 
jako drużyna, z zaangażowaniem i 
wysiłkiem, z ufnością i wytrwałością 
starają się ten proces urzeczywistnić. 
Mam nadzieję, może trochę naiw-
nie, że cała ta energia tak zwanego 
największego widowiska sportowego 
na świecie, zarazi nas i pociągnie do 
zaangażowania się w życie, w nasz 
proces formacyjny i w naszą misję. 
Dzięki temu, być może, staniemy się 
jeszcze bardziej znaczącą obecnością 
pośród tego świata, tak bardzo po-
trzebującego świadków i mistrzów. 
Podsumowując: w drużynie Jezusa 
Chrystusa nie ma wykluczonych. 
Wszyscy mogą 
uczestniczyć nie 
raniąc innych, 
nie wykluczając 
ich i nie usuwa-
jąc nikogo.

Formacja
w drużynie Kapucynów

Br. Sergio Dal Moro, OFMCap
Radny Generalny
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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

Indie: Pierwsze w historii spotkanie nowych ministrów

Project Managers: posiedzenie nadzwyczajne

- Kustodia Turcji w najbliższym czasie zo-
stanie przekształcona w Delegaturę pro-
wincjalną zależną od Prowincji Emilia-Ro-
magna;

- br. Joaquim Hangalo został mianowany 
wikarym wspólnoty Kurii generalnej, za-
stępując na tym stanowisku br. Massimo 
Rosina, który pozostaje w Rzymie w cha-
rakterze sekretarza osobistego Ministra 
generalnego;

- posiedzenie Rady generalnej Zakonu w 
czerwcu roku 2015 będzie trwało dwa ty-
godnie, od 8 do 19 czerwca 2015.

BANGALORE, Indie – We “Fran-
ciscan Institute of Spirituality” 

(FISI - Franciszkański Instytut Du-
chowości) w Bangalore, w dniach 
1-2 czerwca 2014, odbyło się 
spotkanie dla nowych ministrów 
(siedmiu okręgów zakonnych), wy-
branych w okresie od stycznia do 
czerwca 2014. W historii indyjskich 
kapucynów tego typu spotkanie 

zdarza się po raz pierwszy. Prowa-
dzili je bracia: Štefan Kožuh, wika-
riusz generalny, Michael Fernandes, 
radny generalny, Albert D’Souza, wi-
ceprokurator i Clayton Fernandes, 
sekretarz generalny. Obecni byli 
również: przewodniczący CCMSI, br. 
Raphie Paliakkara, oraz sekretarz 
Konferencji, br. A. J. Mathew – razem 
36 uczestników.

Posiedzenie Rady Generalnej

RZYM, Włochy – Nasze między-
narodowe Kolegium Św. Waw-

rzyńca z Brindisi w Rzymie stało 
się miejscem spotkania odnowio-
nej grupy tzw. „Project Managers”, 
członków Urzędu Solidarności Eko-
nomicznej Zakonu. Spotkanie odby-
ło się w dniach od 17 do 20 czerw-
ca, w bardzo pogodnej atmosferze 
i braterskiej współpracy. Zgodnie 
z niedawną rewizją Statutu Soli-
darności, liczbę Project Managers 
zwiększono z trzech do siedmiu, 
była to więc znakomita okazja do 
przyjęcia nowych członków gru-

py, a także do głębszego zastano-
wienia się nad aktualną sytuacją 
kapucyńskich Konferencji Przeło-
żonych Wyższych na świecie i nad 
ich przyszłością. Przypominamy, że 
zadaniem Project Managers i Mię-
dzynarodowej Komisji Solidarności 
Ekonomicznej jest studiowanie i 
ocena próśb o pomoc �inansową na 
misje, formację początkową i różne 
projekty, nadsyłanych każdego roku 
do Urzędu Solidarności. Dziękujemy 
naszym braciom za ich cenną posłu-
gę, jaką spełniają dla dobra całego 
Zakonu.

Nowy wikary wspólnoty Kurii generalnej
RZYM, Włochy – Jak zwykle, kapituła do-
mowa wspólnoty kurialnej zbiega się w 
czasie z posiedzeniem Rady generalnej. 
Przy tej okazji – w dniu 20 czerwca – br. 
Mauro ogłosił nominację nowego wika-
rego naszej wspólnoty. Został nim br. 
Joaquim Hangalo, „brat zakonny” – pod-
kreślał br. Mauro – pochodzący z Kustodii 
Angoli, obecnie odpowiedzialny za urząd 
informatyki w Kurii generalnej. Życząc 
naszemu współbratu wszelkiej łaski w 
spełnianiu nowego obowiązku, jedno-
cześnie wyrażamy naszą wielką wdzięcz-

ność br. Mas-
simo Rosina, 
s ek r e t a r z ow i 
osobistemu Mi-
nistra general-
nego, który do tej pory pełnił tę funkcję 
w sposób niezwykle braterski i z wielkim 
oddaniem.

Rozesłany kwestionariusz VIII RPZ
RZYM, Włochy – Listem z dnia 8 czerwca 
2014, Uroczystość Zesłania Ducha Świę-
tego, Minister generalny za pośrednic-
twem ustanowionej przez siebie komisji 
przygotowawczej, rozesłał do ministrów, 
kustoszy oraz wszystkich braci Zako-
nu kwestionariusz dotyczący następnej 
Rady Plenarnej Zakonu – VIII RPZ – na 
temat „Łaska pracy”. Za pośrednictwem 
tego narzędzia pragniemy wysłuchać 
każdego brata w kwestiach dotyczących 
tego ważnego wydarzenia, angażując 
wszystkich w re�leksję i w przygotowa-
nie instrumentum laboris, dzięki któ-
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O B E C N O Ś Ć  K A P U C Y Ń S K A  •  R O D Z I N A  F R A N C I S Z K A Ń S K A
M A Ł E  W I E L K I E  N O W I N Y

PADWA, Włochy – W dniach od 12 
do 22 czerwca 2014 w Padwie, 

zaprezentowane zostało zrekon-
struowane oblicze Świętego Anto-
niego z Padwy. I nie chodzi wcale o 
żaden cud, lecz o wyniki osiągnię-
te przez technologię i współpracę 
między różnymi specjalistami. Bra-
zylijski projektant 3D, Cicero Mora-
es, zrekonstruował oblicze Święte-
go niejako „po omacku”, to znaczy 
nie znając w ogóle jego tożsamości. 
Kiedy go poinformowano, że nie 
chodziło ani o �ilozofa, ani o jakie-
goś średniowiecznego rycerza, ale 
o Św. Antoniego z Padwy, bardzo 
się zmieszał a potem głęboko wzru-
szył. „Tym, co naprawdę uderza 
– komentował – jest energia i siła 
bijąca z tej twarzy… to jakby okno, 
z którego bije intensywne życie 
poświęcone dla Królestwa!” „Prze-
słano mi następnie wiadomość – 
kontynuował – w której ujawniano 
imię zrekonstruowanego oblicza: 
‘Św. Antoni z Padwy’, w pierwszej 
chwili nie zrozumiałem… Poczu-
łem jakby elektryczny wstrząs. Był 
to dla mnie wielki zaszczyt, z dru-
giej strony odczułem też wielki lęk, 
kiedy spojrzałem w oczy Świętego. 
Również moi współpracownicy, 
kiedy im powiedziałem o tożsamo-

ści tej bardzo portugalskiej postaci, 
osłupieli. Pierwotnie przekazano 
mi tylko najistotniejsze elementy: 
mężczyzna, 36 lat, typ kaukaski. 
Na każdym etapie stawiałem sobie 
pytanie o to, kim mógł być ten czło-
wiek. Kiedy się już dowiedziałem, 
odjęło mi mowę. Chociaż nie jestem 
zanadto religijny, poczułem wielką 
odpowiedzialność. Miliony osób 
na świecie miało zobaczyć oblicze 
swego Świętego”.

Rekonstrukcja  
oblicza Świętego Antoniego

remu delegaci RPZ będą mieli dostęp do 
szerszego spojrzenia na ten temat. W kwe-
stionariuszu obecne są dwa rodzaje pytań: 
osobiste – przeznaczone do re�leksji po-
szczególnych braci, oraz dla re�leksji wspól-
notowej, do podjęcia podczas kapituły do-
mowej lub zgromadzenia prowincjalnego, 
której streszczenie powinno być wprowa-
dzone do kwestionariusza zamieszczonego 
na stronie internetowej  (www.ofmcap.org) 
dostępnej jedynie dla przełożonych wyż-
szych zgodnie z tym, co określa list Ministra 
generalnego. Odpowiedzi powinny dotrzeć 
do komisji do dnia 4 października 2014. 
Kwestionariusz w języku polskim jest jesz-
cze w przygotowaniu i mamy nadzieję, że 
wkrótce także ta wersja zostanie udostęp-
niona ministrom i kustoszom.

Ulica poświęcona bratu kapucynowi
KORDOBA, Hiszpania – 31 maja br., w miej-
scowości Sotogordo (Puente Genil - Córdo-
ba), bratu Rafaelowi Pozo, kapucyńskiemu 
kapłanowi, dziennikarzowi i założycielowi 
“Associaciòn Paz y Bien”, poświęcona zosta-
ła jedna z ulic tego miasteczka. Propozycja 
ta została przyjęta jednogłośnie przez 
wszystkie ugrupowania polityczne gminy. 
Br. Rafael przeciął wstęgę razem z burmi-
strzem i w obecności miejscowej społecz-
ności, która go podziwia i dziękuje za nie-
wiarygodną pracę społeczną wykonywaną 
przede wszystkim na rzecz osób niepeł-
nosprawnych. W słowach podziękowania, 
br. Rafael przypomniał o konieczności nie 
zatracania „drogi” wartości – jedynej drogi, 
która w życiu naprawdę się liczy.

Mianowanie administratora apostolskiego
CHAPECÓ, Brazylia – Ojciec Święty 
Franciszek mianował Administratorem 
Apostolskim diecezji Chapecó na południu 
Brazylii, naszego współbrata, byłego De-
�initora generalnego Zakonu i aktualnego 
biskupa Diecezji Erexim, J.E. José Gislona. 
Wraz z zapewnieniem modlitwy, życzymy 
mu owocnej pracy duszpasterskiej w jego 
diecezji i wszelkiej łaski i pomocy Ducha 
Świętego w nowym zadaniu administratora 
apostolskiego.

ASYŻ, Włochy – Asyż przy-
gotowuje się do pierwszej 

edycji „ASSISI: PAX MUNDI”, 
międzynarodowego przeglądu 
Franciszkańskiej Muzyki Sa-
kralnej, który odbędzie się w 
dniach od 16 do 19 październi-
ka 2014 we franciszkańskich 
miejscach Asyżu i jego okolic. 
Wydarzenie organizowane jest 
przez Rodziny Franciszkańskie 
we współpracy z chórem bazy-
liki papieskiej św. Franciszka. 
Festiwal ten nie jest konkursem 
i mogą w nim uczestniczyć za-
równo chóry jak i zespoły mu-
zyczne pochodzące z jakiegokol-
wiek kraju czy państwa. Celem 
przeglądu jest promowanie kul-

tury muzyki sakralnej, w szcze-
gólności tej, która ze względu na 
inspirację lub treść wiąże się z 
postacią św. Franciszka z Asyżu 
i ze środowiskiem franciszkań-
skim. Poprzez spotkanie róż-
nych grup chóralnych i zespo-
łów instrumentalnych pragnie 
się dać świadectwo o tym, że 
możliwe jest rozwijanie kultury 
pokoju i współpracy pomiędzy 
różnymi ludami i kulturami w 
duchu Asyżu. W celu zapisania 
się do uczestnictwa należy pi-
sać na adresy:
www.fraticappucciniassisi.it
assisipaxmundi@libero.it
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