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Radość i piękno Konsekracji

2014 – Rok Życia Konsekrowanego – 2015

Radujcie się – List okólny KIŻKSŻA do osób konsekrowanych, na podstawie nauczania Papieża Franciszka

o jest piękno konsekracji: radość, radość…». Radość niesienia
wszystkim pocieszenia Bożego. Są to
słowa Papieża Franciszka wypowiedziane podczas spotkania z seminarzystami,
nowicjuszami i nowicjuszkami. „Nie ma
świętości w smutku!” – mówi dalej Papież, nie bądźcie smutni jak inni, którzy nie mają nadziei, pisał św. Paweł (1
Tes 4,13). Radość nie jest niepotrzebną
ozdobą, ale potrzebą i fundamentem
życia ludzkiego. W codziennym zabieganiu każdy mężczyzna i każda kobieta
pragnie osiągnąć radość całą swoją istotą i zamieszkać w niej. W świecie często
brakuje radości. Nie jesteśmy powołani
do wielkich gestów, ani do głoszenia
szumnych słów, ale do świadectwa radości pochodzącej z pewności bycia ko-

nie do radości [...]. Każdy chrześcijanin
– a szczególnie my – jest powołany do
niesienia tego przesłania nadziei, dającego pogodę ducha i radość: pocieszenie ze strony Boga, Jego czułość wobec
wszystkich. Ale możemy nieść to przesłanie, jeśli sami pierwsi doświadczymy
radości z pocieszenia otrzymanego od
Boga, z Jego miłości do nas [...]. Spotykałem czasem osoby konsekrowane,
które boją się pocieszenia przez Boga,
dręczą same siebie, ponieważ lękają się
Bożej czułości. Ale nie lękajcie się. Nie
bójcie się, Bóg jest Panem pocieszenia,
Panem czułości. Pan jest ojcem i mówi,
że postąpi z nami jak matka ze swym
dzieckiem, z czułością. Nie lękajcie się
pocieszenia od Pana”. „Powołując was,
Bóg mówi: «Jesteś ważny dla mnie, ko-

chanym, z ufności, że jesteśmy zbawieni.
Nasza krótka pamięć i małe doświadczenie utrudniają nam często poszukiwanie
„ziemi radości”, na której rozsmakowalibyśmy się w odbiciu Boga. Mamy tysiące powodów, aby trwać w radości. Karmi się ona pełnym wiary i wytrwałym
słuchaniem Słowa Bożego. Słyszymy w
szkole Mistrza: „aby radość moja w was
była i aby radość wasza była pełna…” (J
15,20), trzeba więc ćwiczyć się w doskonałej radości. „Smutek i lęk muszą ustąpić miejsca radości: „Radujcie się, cieszcie, promieniujcie radością…” mówi
Prorok (66,10). Jest to wielkie zaprosze-

cham cię, liczę na ciebie». Jezus mówi to
każdemu z nas! Z tego rodzi się radość!
Radość chwili, w której Jezus spojrzał na
mnie. Zrozumienie i odczucie tego jest
tajemnicą naszej radości. Czuć się kochanym przez Boga, czuć, że dla Niego
nie jesteśmy tylko numerami, ale osobami; mieć poczucie, że to On nas wzywa”. Papież zaprasza nas do pielgrzymki
wstecz drogą mądrości, aby znaleźć się
na ścieżkach Palestyny czy blisko łodzi
biednego rybaka z Galilei; zaprasza do
kontemplowania początków drogi, lub
lepiej – wydarzenia, u początku którego
był Chrystus, a które sprawiło, że sieci
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pozostały na brzegu, stół celnika na poboczu
drogi, ambicje zeloty pośród intencji przeszłości. Wszystkie te rzeczy nie nadają się do
tego, aby do Niego się przyłączyć. Papież zaprasza nas, abyśmy podejmując wewnętrzną
pielgrzymkę, zatrzymali się na długo przede
wszystkim w horyzoncie ten pierwszej godziny, w której przestrzenie wypełnione są
ciepłem przyjaznych relacji, inteligencja z
łatwością otwiera się na tajemnicę, a podjęta decyzja mówi, że dobrze jest pójść za Mistrzem, bo tylko On ma słowa życia wiecznego (por. J 6,68). Zaprasza nas, abyśmy „z
całej egzystencji uczynili pielgrzymowanie
ku przemianie w miłości”.
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«Spotkają się sprawiedliwość i pokój» (Ps 85)
Wywiad z br. Benedyktem Ayodi – odpowiedzialnym za biuro SPIS OFMCap

racie Benedykcie, należysz do
Kustodii Kenii i od dwóch lat jesteś
odpowiedzialnym za biuro Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia
w zakonie Braci Kapucynów. Czym się
zajmowałeś w dziedzinie SPIS, zanim
przyjechałeś do Rzymu?
Przez sześć lat pracowałem dla
Inicjatywy Damietta. Odbyłem też
w Nowym Jorku studia z zakresu
Spraw Międzynarodowych. W tamtym czasie, przez trzy lata, pracowałem też we Franciscans International
przy ONZ.
Czy mógłbyś nam przypomnieć czym jest
„Inicjatywa Damietta”?
Inicjatywa ta, zainspirowana spotkaniem św. Franciszka z Sułtanem, została zapoczątkowana w 2004 roku
przez kapucyna o imieniu Donal
O’Mahony w Pretorii, w Republice
Południowej Afryki. Ubolewając
nad przemocą dewastującą ten kraj,
postanowił budować pokój poprzez
taktykę nie używania przemocy
pomiędzy religiami, grupami etnicznymi i różnymi klasami społecznymi.
Ta inicjatywa rozwinęła się następnie
w Kongo, Nigerii, Kenii, Zambii i
Tanzanii.
Jakie metody działania proponuje Inicjatywa Damietta?
ID promuje tzw. PACT (Pan african
Conciliation Teams = Panafrykańskie
Grupy Pojednania), które polegają
łączeniu grup bazowych ludzi należących do różnych religii, plemion i
warstw społecznych, w celu poszuki-
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wania dróg pojednania i pokoju tam,
gdzie wybuchają konﬂikty. Kapucyni,
podobnie jak członkowie innych
rodzin franciszkańskich, proponują
organizowanie PACT, kontaktując się z przedstawicielami religii i
starszymi wiosek. Bracia następnie
starają się animować takie spotkania.
W ten sposób, w Kenii, utworzone
grupy PACT skutecznie przyczyniły
się do zaniechania aktów przemocy, jakie w wielu miejscach często
pojawiają się tuż po wyborach. Po
tych pozytywnych wynikach, ONZ i
rząd poprosiły nas o jeszcze szersze
rozwinięcie naszej działalności.
Na czym polega twoja misja sekretarza
SPIS na płaszczyźnie Zakonu Braci
Kapucynów?
Przede wszystkim chodzi o wspomaganie Ministra Generalnego i
Jego Rady w zakresie działalności
SPIS. Polega to na animowaniu i
informowaniu okręgów Zakonu w
kwestiach SPIS i na nawiązywaniu
relacji pomiędzy nimi. Chodzi też
o nawiązywanie kontaktów z innymi rzeczywistościami, jak Rodzina
Franciszkańska, Franciscans International, Inicjatywa Damietta, różnego
rodzaju OPR, a także z organizacjami katolickimi i ekumenicznymi.
W twojej pracy pomagają ci inni bracia.
Jakim tematom poświęcacie najwięcej
uwagi?
Międzynarodowa Komisja SPIS
składa się z sześciu braci pochodzących z sześciu kontynentów. Na-

Posiedzenie Zwyczajne Rady Generalnej
ZYM, Włochy – Rada GeneralR
na spotkała się w dniach 17-21
listopada 2014 w Rzymie, na swoim

kolejnym posiedzeniu zwyczajnym,
podejmując następujące tematy:
Podania: Przyjęto i przedyskutowano prośby o zwolnienie ze ślubów
czasowych i wieczystych, o indulty
eksklaustracji, dyspensy od obowiązków celibatu, dymisje z zakonu,
nulla osta dla alienacji, pozwolenia
na zwołanie kapituł, zatwierdzenie
statutów konferencji, zatwierdzenie
umów współpracy braterskiej pomię-

dzy okręgami.
Sprawozdania: podjęto reﬂeksję nad
sprawozdaniami z wizytacji duszpasterskich i braterskich, z kapituł
wyborczych i nadzwyczajnych, nad
sprawozdaniami w połowie trzechlecia; zatwierdzono prośby o pomoc
ﬁnansową nadesłane do Solidarności
Ekonomicznej: na rzecz misji, formacji i różnych projektów. Zapoznano
się z odpowiedziami na kwestionariusz rozesłany w przygotowaniu
VIII RPZ, mający pomóc w sformułowaniu instrumentum laboris.

szym celem jest promowanie SPIS
w zakonie, starając się przywracać
„dobre relacje” pomiędzy nami, z
innymi, ze stworzeniem i z Bogiem.
Próbujemy odczytywać i odpowiadać
na znaki czasu poprzez opcję preferencyjną na rzecz ubogich. Chodzi o
demaskowanie przypadków niesprawiedliwości, a nie tylko o leczenie
jej skutków. Chcemy uwrażliwiać na
problemy ekologii.
Czy możesz przytoczyć jakiś konkretny
przykład realizacji tych celów?
Pracujemy nad utworzeniem bazy
danych projektów socjalnych prowadzonych i promowanych przez
okręgi naszego zakonu. Zebranie
tego wszystkiego, co już się robi w
zakonie, może stanowić źródło inspiracji dla braci, a jednocześnie może
być narzędziem animacji i koordynacji wszystkich naszych inicjatyw w
zakresie SPIS.
Czego sobie życzysz, czego oczekujesz w
tej animacji SPIS?
Dzisiaj mam dwa główne pragnienia:
współpraca z Generalnym Sekretariatem Formacji, aby włączyć
kwestie SPIS do powstającej Ratio
Formationis, oraz próba wpłynięcia
na prace RPZ VIII, aby zachęciła
ona braci do przyjmowania łaski pracy w ramach projektów socjalnych i
innych działań związanych ze SPIS,
obok duszpasterstwa paraﬁalnego i
innych tradycyjnych działań.

Nominacje: Kierownik Duchowy dla
Kolegium Św. Wawrzyńca z Brindisi:
br. Josef Timko (PR Słowacji) od 15
stycznia 2015. Komisja Archiwum
Generalnego: przyjęto dymisję przedstawioną przez br. Mario Caruso (PR
Syrakuz) i mianowano na jego miejsce br. Luciano Lotti (PR Foggia).
Ekonomat Generalny: uaktualniono
niektóre części Statutu Ekonomicznego Kurii Generalnej i zapoznano
się z wydatkami poniesionymi w
restrukturyzacji budynku kurii generalnej.

Drugie spotkanie Komisji
Przygotowawczej VIII RPZ

R

ZYM, Włochy – Kuria Generalna
stała się miejscem drugiego spotkania Komisji Przygotowawczej do
VIII Rady Plenarnej Zakonu. Odbyło
się ono w dniach od 10 do 15 listopada
2014. Bracia należący do tej komisji
przyjechali do Rzymu, aby kontynuować dyskusję nad podstawowymi
zagadnieniami dotyczącymi przygotowania i przeprowadzenia RPZ, która odbędzie się w przyszłym roku w
Rzymie, w naszym Międzynarodowym
Kolegium Św. Wawrzyńca z Brindisi.
Większość czasu poświęcona została
analizie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu skierowanym do
całego zakonu oraz ich implikacjom
dla opracowania instrumentum laboris,
które ukaże się najprawdopodobniej
w okolicach Wielkanocy 2015. Innym

ważnym tematem stało się nakreślenie
szkicu programu RPZ, w oparciu o sugestie członków komisji, zaproponowanie tematów konferencji oraz osób i
posług koniecznych do przeprowadzenia tego tak bardzo ważnego dla całego
naszego zakonu wydarzenia. Przyjrzano się również nadesłanym do komisji
propozycjom LOGO. Dało to jej członkom możliwość wyrobienia sobie opinii, którą następnie przekaże Radzie
Generalnej, aby podjęła w tej kwestii
ostateczną decyzję, co ma nastąpić na
posiedzeniu rady w styczniu przyszłego roku. Również Minister Generalny
spotkał się na chwilę z członkami komisji, aby ich zachęcić do kontynuowania
podjętej drogi i mobilizowania zakonu
do reﬂeksji nad „łaską pracy”. Komisja
spotka się znowu w kwietniu 2015 r.

Pożegnanie Delegata
dla Klarysek Kapucynek

R

ZYM, Włochy – 19 listopada
2014, podczas posiedzenia zwyczajnego Rady Generalnej, wspólnota Kurii Generalnej po bratersku
wyraziła swoją wdzięczność za spełnioną posługę bratu Juanowi Maria
Castro, który przez osiem lat był
Delegatem Ministra Generalnego
ds. Mniszek Klarysek Kapucynek.
Przy świątecznym stole i wysłuchując dziękczynnych słów Ministra
Generalnego, zwłaszcza w odniesieniu do tego, czego Juan Maria dokonał na rzecz formacji sióstr kapucynek, nasz brat opuszcza wspólnotę
Kurii Generalnej, powracając na stałe do swojej macierzystej Prowincji
Hiszpanii. Życzymy mu wszelkiej łaski w jego nowej posłudze gwardiana
w Pampelunie.

K U R I A G E N E R A L N A
M A Ł E W I E L K I E N O W I N Y

Prysznice i loteria w Watykanie
WATYKAN – «Tutaj nikt nie umiera z głodu,
codziennie znajdzie się jakiś kawałek chleba. Jednak nie ma miejsc, gdzie można
byłoby się wykąpać i umyć», stwierdza
Konrad Krajewski, „jałmużnik” Papieża
Franciszka. Przesłanie zostaje natychmiast
przyjęte: w poniedziałek, 17 listopada,
rozpoczęto prace nad przygotowaniem
trzech pryszniców w łazienkach dla pielgrzymów, znajdujących się pod kolumnadą Świętego Piotra. Będą przeznaczone
dla bezdomnych kręcących się w okolicach
Bazyliki. Tuż pod pałacem apostolskim,
będą się mogli umyć i zmienić osobistą
bieliznę. Na zaproszenie papieskiego „jałmużnika”, już około dziesięciu rzymskich
paraﬁi w najbardziej uczęszczanych przez
„kloszardów” dzielnicach, przygotowało
kilka pryszniców do ich dyspozycji.
Papież Franciszek chce także sﬁnansować
inne projekty na rzecz „kloszardów”, organizując loterię z nagrodami pochodzącymi
ze złożonych papieżowi darów. Od kilku
dni, w publicznych urzędach watykańskich
rozwieszono to szczególne ogłoszenie:
„Dobroczynna loteria na rzecz dzieł miłosierdzia Ojca Świętego”. Papieska loteria…
Z drugiej strony Tybru wyjaśnia się, że
zima puka do drzwi wiecznego miasta i
Papież Franciszek nie mógł nie pomyśleć
o ‘swoich’ ubogich, o tych dziesiątkach
osób, zwykle tych samych, które każdego
wieczoru, włócząc się tu i tam, znajdują
tymczasowe schronienie w okolicach Świętego Piotra, pod kolumnadą, na stopniach
kościoła za mostem, przed siedzibą Biura
Prasowego… Inicjatywa posłuży do zebrania środków na sﬁnansowanie projektów
na rzecz „kloszardów”. Pierwszą nagrodą
jest Fiat Panda 4x4, euro 5+, full optional.
Oczywiście biała, bo to auto dla papieża –
podobnie jak inne nagrody, jest darem złożonym Ojcu Świętemu podczas ubiegłego
roku, które on sam postanowił wykorzystać właśnie w celu pozyskania środków
pieniężnych potrzebnych na pokrycie
wydatków związanych z jego charytatywnymi inicjatywami. Drugą nagrodą jest
natomiast niebieska kolarzówka. Trzecią
– inny rower, tym razem pomarańczowy,
zaopatrzony w pożyteczne koszyki. Czwarta nagroda to znowu rower, miejski, koloru
szarego. Piątą z kolei nagrodą jest tandem,
szóstą – cyfrowa kamera wideo o wysokiej
rozdzielczości, produkcji japońskiej. Są też
zegarki, srebrne ramy obrazowe, cenne
pióra do pisania, markowe teczki na dokumenty, urządzenia bezprzewodowe dla
iPodów i iPhonów, maszyna do przyrządzania kawy „Illy”; jest także biały kapelusz
panamski, produkcji słynnej ekwadorskiej
ﬁrmy Homero Ortega i wiele, wiele innych
przedmiotów. Nie brakuje nagród pocieszenia: parasole, perfumy, szaliki, książki,
paski… To wszystko wystawione w loterii,
aby nadać konkretny kształt miłości i miłosierdziu. Oczywiście każdy może uczestniczyć i pomóc Papieżowi Bergoglio w jego
misji: „wspomagajmy ubogich”. Wystarczy
nabyć loteryjny bilet za cenę 10 Euro w
urzędach watykańskiej Administracji, w
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sklepach sprzedających monety i znaczki,
w urzędach Poczty Watykańskiej, w aptece,
muzeach, a nawet w biurze pielgrzymkowym
i turystycznym, gdzie codziennie ustawiają się
kilometrowe kolejki zagranicznych turystów.
Losowanie odbędzie się 8 stycznia 2015, pod
czujnym okiem notariusza oraz dyrektora
Administracji, kardynała Giuseppe Bertello.
DODATEK SPECJALNY
“ŁASKA PRACY”
w kierunku VIII RPZ
Kapucyńska pomoc dla imigrantów
w „uprawie nieużytków”

FZŚ: XIV
KAPITUŁA
GENERALNA

04

HISZPANIA – W poszukiwaniu jakiejś formuły
zarządzania, która mogłaby nadać konkretne
kształty marzeniom o pracy spędzającym sen
z powiek wielu imigrantów w Hiszpanii, kapucyńskie dzieła socjalne (Servicio Capucino
para el Desarollo – SERCADE) zastanawiały się
nad tym w jaki sposób można byłoby nadać
franciszkańskie znamię ich działalności: „W
jaki sposób wyciskamy nasze własne znamię
na naszych projektach, abyśmy nie stali się po
prostu zwykłymi działaczami społecznymi?”
Bez właściwej odpowiedzi na to pytanie, ryzykujemy zastępowanie Państwa w jego odpowiadaniu na ubóstwo. Jednak nie dotknie
to naszej kapucyńskiej tożsamości, jeżeli nie
nadamy pewnego specyﬁcznego „znaczenia” naszym działaniom na rzecz mniejszości
społecznych. W ten sposób zrodził się projekt
po nazwą „Huerto Hermana Terra” (Warzywnik Siostra Ziemia), łączący w sobie wiele różnych rzeczywistości: po pierwsze, oddanie
do dyspozycji dla potrzeb socjalnych nie używanych przez nas lokali; po drugie, łączenie i
integrowanie w jedną całość bliskich braciom
kapucynom stowarzyszeń i grup działających
na polu socjalnym; po trzecie – i to wydaje się
czymś najważniejszym – twórcza i skuteczna
odpowiedź wobec najbardziej potrzebujących wystawionych na ryzyko usunięcia na
margines społeczeństwa.

•
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Chleb i formacja na Haiti

B

ERAUD, Haiti – Bracia kapucyni Delegatury Haiti, dzięki pomocy dobroczyńców, jak
również dzięki pracy miejscowej
wspólnoty, odbudowali piece i
pozostałe struktury piekarni w
Beraud, zniszczonej tam przez
ostatnie trzęsienie ziemi. Dzięki
tej ważnej inicjatywie ludzie mają
nie tylko dostęp do tego podsta-

wowego produktu żywnościowego, lecz także uczą się wypiekania
chleba, ponieważ we wspomnianej
piekarni bracia starają się również
prowadzić działalność edukacyjną i
formacyjną, otwierając dla lokalnej
wspólnoty w niezwykle konkretny
sposób nowe perspektywy nadziei
na przyszłość.

CCB stawia
na komunikację i kulturę

S

ÃO PAULO, Brazylia – Konferencja braci kapucynów w Brazylii (CCB), zgromadziła w São Paulo
przedstawicieli 12 kapucyńskich okręgów zakonnych, aby skupić ich uwagę
na dwóch niezwykle ważnych projektach w zakresie nowych form pracy
na polu głoszenia Ewangelii. Pierwsza
grupa braci zajęła się kwestią komunikacji, starając się uruchomić prawdziwą „kapucyńską sieć komunikacji”
poprzez istniejącą już od roku 2015
platformę, poprzez którą można będzie dotrzeć do wszystkich stron internetowych każdego okręgu zakonnego,
połączyć się ze stacjami radiowymi,
czasopismami, radiem internetowym,
opracowanymi przez kapucynów
aplikacjami, facebokiem, twitterem,
blogami itd… Inna, nie mniej ważna
inicjatywa, dotyczy dóbr kulturalnych
zakonu w Brazylii. Ustanowiona zo-

SYŻ, Włochy – Podczas kapituły wyborczej
A
odbytej w dniach od 1 do 9 listopada br. w Asyżu, wybrano nowego Ministra Generalnego FZŚ,
którym został Tibor Kauser (Węgry), wice ministra
generalnego w osobie Chelito de Núñez (Wenezuela), oraz radnych: Ana Fruk, Attilio Galimberti,
Ana María Raﬀo, Silvia Diana, Jenny Harrington,
Augustine Young, Michel Janian i Andrea Odak,
którzy będą przewodzić franciszkanom świeckim

stała Komisja ds. Kapucyńskich Dóbr
Kulturalnych i Historii. Inicjatywa
zrodziła się z prac prowadzonych już
wcześniej w prowincjach Bahia, Rio
de Janeiro, São Paulo i Rio Grande do
Sul. W tych prowincjach działające od
już lat kapucyńskie muzea, archiwa i
ośrodki kulturalne przynoszą doprawdy obﬁte owoce. W niedługim czasie
powyższe inicjatywy braci oraz wiele
innych im podobnych będą dostępne
na stronie web CCB: www.capuchinhos.org.br

przez kolejne sześciolecie (2014-2020). Nowy zarząd rozpoczął oﬁcjalnie swoją posługę podczas
Mszy Świętej w bazylice wyższej św. Franciszka, celebrowanej pod przewodnictwem brata Nicholasa
Polichnowskiego, który wcześniej przewodniczył
kapitule wyborczej międzynarodowej wspólnoty FZŚ. W kapitule uczestniczył nasz współbrat,
Francis Dor, Delegat Ministra Generalnego dla
Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego.
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