
Spis treściPAŹDZIERNIK  2016

N° 296

U roczystość naszego Serafickie-
go Ojca kolejny raz stwarza nam 

możliwość przesłania do każdego z 
was naszego braterskiego pozdrowie-
nia, wraz z życzeniami, aby obchody 
święta Św. Franciszka dla każdego z 
nas zmieniły się w odnowione świadec-
two ewangelicznego życia. Właśnie na 
tę okazję przewiduje się opublikowanie 
nowego layout strony Kurii Generalnej  
www.ofmcap.org. Nie chodzi o nową 
stronę, lecz o kontynuację poprzedniej, 
poprzez wprowadzenie kilku zmian z 
wzięciem pod uwagę nowych wymogów 
informatycznych braci odwiedzających 
stronę, związanych różnymi sposobami, 
w jakie użytkownicy web nawigują w 
sieci, a zwłaszcza aby umożliwić pozna-
wanie z coraz większą łatwością tego, co 
robi i jak funkcjonuje Zakon na płasz-
czyźnie międzynarodowej.
Uaktualniona strona ma na celu uprosz- 
czenie nawigowania. Rozszerzona zosta-
ła także część multimedialna z nadzieją, 
że z czasem powiększy się jeszcze bar-

dziej, dzięki wielu filmom video, plikom 
audio i zdjęciom z różnych kapucyńskich 
wydarzeń. Także sektor dotyczący do-
kumentów Zakonu podlega rekonstruk-
cji. Gotowa jest już sekcja z dokumen-
tami RPZ w różnych formatach: DOC, 
PDF, EPUB i MOBI. Mamy nadzieję, że 
pomożemy braciom w uzyskaniu dostę-
pu do dokumentów Zakonu w wersjach 
mobilnych na urządzeniach takich jak 
e-book, tablet czy iPad. Strona interneto-
wa nie jest nigdy dziełem skończonym, 
lecz wszystko może być w dalszym 
ciągu udoskonalane. Strona Zakonu: 
przestrzeń otwarta w służbie życia Za-
konu, przestrzeń, która – mamy nadzie-
ję – może rozbudzić także pośród braci 
digitalnych poczucie przynależności do 
wspólnoty międzynarodowej i pomóc w 
rozpowszechnianiu dobrych idei i inicja-
tyw, niosących woń Ewangelii.
Będziemy wdzięczni za wszystkie  
sugestie, które zechcecie nadesłać do  
Biura Informacji za pośrednictwem 
email: info@ofmcap.org

www.ofmcap.org
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Ustanowienie kapucyńskiej 
Prowincji Angoli

W niedzielę 28 sierpnia miało 
miejsce ogłoszenie ustanowie-

nia kapucyńskiej Prowincji Angoli. 
Msza św., podczas której dokonała się 
proklamacja, odbyła się w parafii Mat-
ki Bożej Fatimskiej. Dzień 2 sierpnia 
2016 r., święto Matki Bożej Anielskiej 
z Porcjunkuli, był dniem pamiętnym 
dla angolskich kapucynów: to dzień 
rozpoczęcia uroczystości związanych 
z ogłoszeniem nowej kapucyńskiej 
Prowincji Angoli.
Faktycznie, w dniu 28 sierpnia, Kus-
todia Angoli została podniesiona do 
rangi Prowincji, po 68 latach obecnoś-
ci naszych braci w Angoli w czasach 
współczesnych i 190 od ich pierwsze-
go przybycia do tego kraju. W czasach 
współczesnych kapucyni przybyli do 
Angoli w roku 1948, wcześniej jednak 
byli już tutaj od roku 1645 do 1835.
Kapucyni w Angoli przebyli długą 
drogę zdobywając wielkie doświad-
czenie dzięki licznym chwalebnym 
i tragicznym przejściom. W Ango-
li zaznali czasów pokoju i wojny, 
przeżyli okresy kryzysu i dobrobytu. 
To historia wzrastania aż do naszych 
czasów.
Przełożeni, w ocenie przeprowadzonej 
na różnych poziomach, uznali wysoką 
dojrzałość pozwalającą rozpocząć ten 
nowy etap. Nowa kapucyńska prowinc-
ja jest „córką” prowincji Wenecji i Por-
tugalii. Dzisiaj może już się rozwijać o 
własnych siłach, pozostając wszakże w 
łączności z wielką rodziną kapucynów 
obecną na całym świecie, mającą swo-
je centrum jedności w Rzymie.
Obecność w Angoli od 1645 do 1835. W 
Luandzie kapucyni stanowią obecność 

tradycyjną, w parafii MB Fatimskiej, 
gdzie znajduje się też seminarium św. 
Antoniego. Jednakże znani są jako 
wspólnota kapucynów portugalskich, 
obok kościoła fatimskiego.
Na początku tak nie było. Główna 
siedziba znajdowała się w Caxito, w 
stolicy prowincji Bengo, 60 km dalej 
na północ. Była tam posiadłość ziems-
ka zwana Tentativa, z uprawą trzciny 
cukrowej, zatrudniająca 5000 robot-
ników. Istnieje tam jeszcze dzisiaj 
sanktuarium poświęcone św. Annie. 
Mówimy o jego początkach. Pier-
wszymi dwoma kapucynami, którzy 
22 sierpnia 1954 r. wsiedli w Lizbonie 
na statek o nazwie „Rita Maria” i prze-
kroczyli równik by dotrzeć do Ango-
li, byli Brazylijczyk br. Cirilo Vargas 
i Portugalczyk br. Lourenço Torres 
Lima, obydwaj liczący ponad 30 lat. 
Po 16 dniach rejsu po morzu ci dwaj 
misjonarze zawitali do przepięknego 
portu w Luandzie, tuż przed zachodem 
słońca dnia 6 września, podczas gdy 
promienie odchodzącego dnia prze-
nikały poprzez młode liście pobliskich 
gajów palmowych.
Pomysł utworzenia misji w Angoli 
zrodził się wśród portugalskich kapu-
cynów 22 stycznia tego samego roku, 
a ku ogólnemu zadowoleniu zatwierd-
zony został 30 lipca. Wraz ze wzrostem 
liczebnym braci, w 1955 kapucyni uda-
li się na północ i utworzyli tam misję 
Nambuangongo, oddaloną o 120 km od 
Luandy.

Obejrzyj galerię zdjęć-1

Obejrzyj galerię zdjęć-2
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https://goo.gl/photos/GxKRNwSM9VvTGh176
https://goo.gl/photos/f132bJXBhzb8aEzFA
https://goo.gl/photos/f132bJXBhzb8aEzFA
https://goo.gl/photos/GxKRNwSM9VvTGh176
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Kolegium Św. Wawrzyńca z Brindi-
si, 28 sierpnia – 3 września 2016

Idąc za piękną i utrwaloną już tradycją, 
także w tym roku, w czasie od 28 sierp-
nia do 3 września, w Kolegium Między-
narodowym św. Wawrzyńca z Brindisi 
odbył się kurs dla pracowników biblio-
tek, archiwów i muzeów kapucyńskich. 
Podczas tego spotkania podejmowane 
były następujące cztery podstawowe 
tematy: najczęstsze szkody, restaura-
cja i konserwacja dóbr kultury – temat 
opracowany przez ekspertów z Uniwer-
sytetu Tor Vergata w Rzymie; ochrona 
i prewencja w dziedzinie przestępstw 
dotyczących dziedzictwa historyczno- 
artystycznego – omówienie przez Ka-
rabinierów z oddziału Ochrony Dzie-
dzictwa Kulturowego w Rzymie; re-
lacje z władzą kościelną i państwową 
– specjaliści z Tajnego Archiwum Wa-
tykańskiego; oprogramowanie Koha 
do katalogowania dzieł książkowych 
– przedstawione przez współpracow-
ników Kapucyńskiej Biblioteki Cen-
tralnej. Było także miejsce na niektóre 
specyficzne prezentacje rzeczywistości 

kulturowych istniejących w naszych 
okręgach zakonnych, szczególnie w 
Brazylii i w Południowej Italii, a także 
– w środę 31 sierpnia po południu – na 
zwiedzanie Archiwum Generalnego 
Bazyliki św. Piotra. Na zakończenie 
tych odwiedzin wszyscy uczestnicy 
kursu mieli możliwość przejścia przez 
Drzwi Święte w Papieskiej Bazylice 
św. Piotra, celebrując w ten sposób nasz 
własny „Jubileusz kapucyńskich Pra-
cowników Dóbr Kultury”.
35 uczestników spotkania braci kapu-
cynów i świeckich współpracowników, 
w większości Włochów, pochodzących 
jednak także z północy Europy, z Ame-
ryki Północnej i Południowej, z Afry-
ki i Azji, mają dzięki temu możliwość 
przeprowadzenia wspólnej braterskiej 
refleksji nad głównymi zagadnieniami 
własnej pracy i zgłębiania z roku na 
rok jej niektórych specyficznych stron. 
Inicjatywa rozpoczęta w 2000 r. i od-
bywająca się co roku, za każdym razem 
podejmuje różne aspekty posługi kul-
turalnej spełnianej w naszych instytu-
cjach tak na poziomie generalnym, jak 

na płaszczyźnie poszczególnych okrę-
gów zakonnych, uwypuklając pewne 
specyficzne problemy wynikające z 
różnorodności kontekstów historyczno-
-językowych lub z powodu dłuższej czy 
krótszej historii istnienia danej obecno-
ści.
Jak zwykle przy takiej okazji była też 
możliwość uaktualnienia wspólnego 
katalogu kapucyńskich bibliotek spe-
cjalizujących się we franciszkanzmie. 
Obecnie współtworzy go 39 naszych 
instytucji, obejmując ponad milion po-
zycji, rejestrację online w Annuarium 
lub Dyrektorium kapucyńskich in-
stytucji kulturalnych i Authority File 
autorów kapucyńskich (adres web:  
www.ibisweb.it/bcc). Kurs, tak jak w 
przeszłości, odbył się w języku wło-
skim i angielskim, z tłumaczeniem sy-
multanicznym.
 
Obejrzyj film - video n. 1
Obejrzyj film - video n. 2 

Obejrzyj galerie zdjęć n. 1 
Obejrzyj galerie zdjęć n. 2 

Spotkanie pracowników kapucyńskich 
bibliotek, archiwów i muzeów

https://youtu.be/1Dmjgy_D2nE
http://www.ibisweb.it/bcc/pol/default.htm
https://youtu.be/1Dmjgy_D2nE
https://youtu.be/Z3g0fPv0pN0
https://goo.gl/photos/2B9RPdstxY6pkudm9
https://goo.gl/photos/EBpf1JFPTF1aBbQK9
https://goo.gl/photos/2B9RPdstxY6pkudm9
https://youtu.be/Z3g0fPv0pN0
https://goo.gl/photos/2B9RPdstxY6pkudm9
https://goo.gl/photos/EBpf1JFPTF1aBbQK9
https://goo.gl/photos/EBpf1JFPTF1aBbQK9
https://youtu.be/1Dmjgy_D2nE
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Konferencja CCMSI spotkała się 
w dniach od 29 sierpnia do 1 

września 2016 w Anugraha Dindigul, 
Tamilnadu, w Indiach. Obecni byli 
wszyscy ministrowie prowincjalni, z 
wyjątkiem trzech, którzy oddelego-
wali własnych wikariuszy. Uczestni-
cy spotkali się w osiem miesięcy po 
naszej kapitule namiotów w Kerala 
gdzie przez pięć dni dyskutowaliśmy  

Spotkanie konferencji CCMSI

na temat tego, w jaki sposób wzmac-
niać nasz kapucyński charyzmat na 
tych ziemiach. Spotkanie zostało zor-
ganizowane wspólnie przez Pierw-
szy Zakon i Trzeci Zakon. Głównym 
przedmiotem dyskusji była nasza rola 
i odpowiedzialność w stosunku do 
FZŚ w Indiach. Mówiliśmy także o 
różnych problemach i trudnościach, z 
którymi FZŚ musi się zmierzyć. Kon-

ferencja CCMSI miała również wiele 
innych tematów, domagających się 
refleksji i decyzji, jak np. przesłanie 
i informacje przekazane przez Radę 
Generalną, zatwierdzenie dat kapituł 
prowincjalnych w roku 2017, informa-
cje Międzynarodowej Rady Formacji 
i Formacji Permanentnej, używanie 
telefonów komórkowych w domach 
formacyjnych, zatwierdzenie i przyję-
cie jednolitej polityki w odniesieniu do 
nadużyć seksualnych, uaktualnienie  
Franciscan Supplement, kurs przy-
gotowawczy do profesji wieczystej w 
Kotagiri, oraz wiele innych wspólnych 
problemów. Atmosfera podczas zgro-
madzenia była niezwykle braterska i 
wszyscy prowincjałowie całym sercem 
i całą duszą uczestniczyli w spotkaniu. 
Struktury spotkania w Anugraha były 
wspaniałe, a minister prowincjalny 
wraz z całą wspólnotą uczynił wszyst-
ko, aby nasz pobyt był jak najbardziej 
przyjemny i owocny. Uczestnicy mie-
li także czas na poznanie miejscowej 
rzeczywistości i działalności socjalnej 
prowadzonej przez prowincję Mary 
Queen, oraz na udanie się do domu 
wakacyjnego zwanego Kodaikannal. 
Spotkanie zakończyło się wcześniej, 
1 września popołudniu, z powodu 
strajku ogłoszonego przez hinduskie 
związki zawodowe. Nasze następne 
spotkanie odbędzie się w przyszłym 
roku w sierpniu, w stanie Kerala.

Podstawowym obowiązkiem człowieka względem stworzenia jest użyczenie 
mu głosu, aby mogło wychwalać Stwórcę za Jego dzieło – usłyszał Papież 

podczas specjalnych nieszporów, jakie odprawiono późnym popołudniem 1 wrze-
śnia 2016 r. w Bazylice św. Piotra. Liturgia ta stanowiła główny punkt obcho-
dów Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia w Watykanie. Nieszporom 
przewodniczył Ojciec Święty, ale homilię wygłosił kaznodzieja domu papieskiego 
o. Raniero Cantalamessa.
Na wstępie odciął się on wyraźnie od ekologizmów, w których przejawia się po-
garda dla człowieka i marginalizowanie jego roli. Przypomniał, że wizja ta jest 
sprzeczna z objawieniem biblijnym, z jego ekologią humanistyczną. Świat bo-
wiem został stworzony dla człowieka i ze względu na niego. Jego szczególna, nad-
rzędna względem całego świata pozycja wynika z faktu, że został on utworzony 
na obraz i podobieństwo Boga. Dlatego przepaść, jaka dzieli człowieka od reszty 
stworzenia jest jeszcze większa niż ta, jaka dzieli człowieka od jego Stworzyciela.

Przeczytaj cały artykuł w j. włoskim

Ekologizmy gardzące 
człowiekiem sprzeczne z Biblią

Obejrzyj video

http://www.ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/828-custodire-l-ambiente-e-un-opera-di-misericordia%20
https://youtu.be/1ICAVJ2Kw3s
https://youtu.be/1ICAVJ2Kw3s
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W dniach od 1 do 3 września, 
w klasztorze kapucynów w 

Pradze, odbyło się drugie spotka-
nie kapucyńskich ponowicjuszy 
Konferencji CECOC mające na 
celu ułatwienie wzajemnego po-
znania, współpracy i wymianę do-
świadczeń pomiędzy uczestnikami. 
Obecny był na nim Wikariusz Ge-
neralny, br. Stefan Kožuh. Pierwsze 
takie spotkanie odbyło się dwa lata 
temu w Lublinie, w Polsce. Klasztor 
w Pradze wybrany został nie tylko 
dlatego, że założył go „nasz świę-
ty brat Wawrzyniec z Brindisi” w 
1599 roku, lecz także dlatego, że 
stanowił dobre miejsce spotkania, 
w sercu Europy, łatwo osiągalne 
przez wszystkich, oferując wystar-
czająco dużo miejsca na przyjęcie 
sporej liczby braci. Przybyło wielu 
młodych braci wraz z formatorami, 
z wielu krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej, z Rumunii, Chorwa-
cji, Białorusi, Ukrainy, Polski, Wę-
gier, Słowenii, Słowacji i Czech.

Spotkanie ponowicjuszy 
CECOC w Pradze

Temat tegorocznego spotkania 
brzmiał: „Osobowość i życie św. 
Agnieszki z Pragi”. Prelegent, br. Pa-
cyfik, przedstawił historię jej życia, 
podczas gdy siostra Rachel, kapucyn-
ka z klasztoru w Stenberku, mówiła 
na temat modlitwy kontemplacyjnej. 
Wyczekiwaną chwilą było spotkanie 
z Ministrem Generalnym, br. Maro 
Jöhri. Nasz Minister odpowiadał 
chętnie na pytania ze szczerością i 
otwartością, stwarzając miłą i przy-
jazną atmosferę. Niektórzy bracia 
mieli możliwość podzielenia się wła-
snymi przemyśleniami odnosząc się 
do najbardziej interesujących prze-
żyć tych dni: Krystian, brat kapucyn 
pochodzący z Prowincji Słowacji, po 
raz pierwszy uczestniczący w takim 
spotkaniu, wyraził radość ze spo-
sobu przeżywania „wspólnej modli-
twy”, „sposobu komunikowania się” i 
„wspólnych rekreacji”.
Naturalnie, dzięki Liturgii Godzin 
bracia modlili się wspólnie zacho-
wując rytm psalmów, pomimo sześć-

dziesięciu pięciu braci pochodzących 
z różnych krajów. Była to modlitwa, 
w której psalmy i pieśni rozbrzmie-
wały jednym „chórem”, ale w wielu 
różnych językach. Było czymś na-
prawdę pięknym słuchanie różnorod-
ności i wielości kultur i języków, jed-
nak w jednym i tym samym „sercu” 
– modlitwie zwróconej do Boga.
Spotkanie było «wspaniałym do-
świadczeniem braterstwa – mówi 
jeden z młodych braci – w którym 
bariery językowe i kulturowe bardzo 
szybko zostały przełamane». Także 
wspólne rekreacje stały się czasem 
dzielenia się i radości. Do pragnienia 
spotkania, aby wymienić się własny-
mi doświadczeniami młodych kon-
sekrowanych, dołączył się również 
aspekt kulturowy, stwarzając okazję 
do przeżycia bardzo intensywnych 
chwil, w atmosferze serdeczności i 
braterstwa właściwej dla naszego ka-
pucyńskiego charyzmatu.
W tym wszystkim – mówi dalej ten 
młody brat – widzę, że Jezus nie żar-
tował, kiedy prosił swego Ojca mó-
wiąc: „Jak ty, Ojcze, stanowisz jedno 
ze mną, tak niech oni stanowią jed-
no…”; przeżyłem to i zrozumiałem, 
że to jest możliwe także pomimo róż-
nych kultur i narodów.

Obejrzyj galerię zdjęć

https://goo.gl/photos/VgAWJRGFbznwUwLj9
https://goo.gl/photos/VgAWJRGFbznwUwLj9


Bracia Mniejsi Kapucyni jako 
stróże środowiska w Ameryce 

Łacińskiej i na Karaibach, spotka-
nie animacji SPIS w Santo Domin-
go, Republika Dominikany, 5-12 
czerwca 2016
¡Miranda no se vende! ¡La Loma se 
defiende! Takie jest ogólne motto, 
którym bracia kapucyni Ameryki Ła-
cińskiej protestowali przeciwko nisz-
czeniu i komercjalizacji środowiska 
naturalnego. W wyniku zatrważające-
go zmniejszania się dżungli amazoń-
skiej oraz innych lasów tropikalnych 
na świecie, spotkanie kapucynów w 
ramach SPIS w Santo Domingo, w 
Republice Dominikany, miało na celu 
podjęcie konkretnych kroków w celu 
ochrony i zachowania naszego wspól-
nego domu, naszej matki i siostry 
Ziemi. Reprezentując trzy konferen-
cje CCA, CCB i CONCAM, 20 braci 

przybyło z Wenezueli, Peru, Argenty-
ny, Meksyku, Gwatemali, Hondurasu, 
Salwadoru, Haiti, Brazylii i Republiki 
Dominikańskiej.
Na zakończenie tygodnia pracy na 
temat wartości SPIS, w świetle „Lau-
dato si”, bracia zdecydowali o pod-
jęciu konkretnych działań mających 
na celu informowanie, integrowanie i 
inspirowanie współbraci żyjących w 
Ameryce Południowej i na Karaibach. 
Konkretnie chodzi o coraz głębsze 
kultywowanie franciszkańsko-ka-
pucyńskiej duchowości, która wpro-
wadza nas na drogi ekologicznego 
nawrócenia. Powinno się to dokonać 

    Działalność Sekretariatu Pokoju 
     i Integralności Stworzenia
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poprzez formację oraz utworzenie w 
Amazonii międzynarodowej wspól-
noty zajmującej się problemami eko-
logii.

Wołanie Ziemi, wołanie Ubogich: 
zgromadzenie braci kapucynów 
Konferencji PACC, Pontianak, In-
donezja, 24-31 lipca 2016.
„Wołanie Ziemi, wołanie ubogich”, 
to temat międzynarodowego zgroma-
dzenia SPIS kapucyńskiej konferencji 
PACC (Azja, Ocean Spokojny). Spo-
tkanie odbyło się w domu Tirta Ria 
Retreata Pontianak, gromadząc 20 
uczestników przybyłych z Indonezji 
(Pontianak, Medan, Sibolga, Kepulau-
an Nias), Filipin, Nowej Zelandii, Pa-
pui Nowej Gwinei (i wysp Salomoń-
skich), Południowej Korei i Malezji 
(FZŚ). Pomagali superwizorzy z urzę-
dów SPIS w Rzymie i Franciscans 
International w Genewie. Dyskretna 
obecność policji w liczbie 15 osób, 
mężczyzn i kobiet, nadała specyficzny 
charakter temu spotkaniu, zapewnia-
jąc ochronę jego siedzibie. Głównym 
celem zgromadzenia PACC było ani-
mowanie, informowanie, integrowa-
nie i inspirowanie braci w zakresie 
wartości Sprawiedliwości, Pokoju i 
Ochrony Stworzenia (SPIS). Innym z 
celów było pogłębienie relacji solidar-
ności i współpracy pomiędzy anima-
torami SPIS i PACC, oraz stworzenie 
regionalnej sieci współpracy dla roz-
wijania wspólnej misji.
Zachęceni przez powodzenie zgroma-
dzenia oraz przez wzmacniające się 
braterskie więzi, a także przez wyni-

kającą stąd współpracę, delegaci SPIS 
starają się coraz bardziej wzmacniać 
i polepszać apostolat i instytucje po-
szczególnych okręgów zakonnych 

konferencji PACC tak, aby nowe for-
my wyrażania solidarności z ubogimi 
i z całym Stworzeniem były podejmo-
wane z coraz większym entuzjazmem. 
Z pewnością, widoczna obecność sił 
bezpieczeństwa była dla nas na po-
czątku bardzo kłopotliwa, jednak na 
koniec spotkania okazała się ona ubo-
gacająca dla obydwu stron. Większość 
z nich to muzułmanie i dużo się na-
uczyli na temat naszego kapucyńskie-
go charyzmatu, zwłaszcza odnośnie 
do wartości SPIS. Oprócz tego, po-
licjanci i policjantki uczestniczyli w 
różnych naszych spotkaniach, między 
innymi w spotkaniu z ubogimi i we 
wspólnym sadzeniu drzew. Dlatego 
też nasz temat „Wołanie ziemi i woła-
nie ubogich” stał się rzeczywistością 
nie tylko dla uczestników, lecz także 
dla obecnych tam policjantów i poli-
cjantek.

Przeczytaj cały artykuł
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W dniach od 14 do 16 września 2016 w Kurii General-
nej w Rzymie odbyło się spotkanie Przewodniczących 

Konferencji Zakonu pod hasłem „W kierunku Kapituły Gene-
ralnej 2018”. Po wstępnym przywitaniu przez Ministra Gene-
ralnego, miała miejsce prezentacja statystyki Zakonu, bardzo 
dobrze przedstawiona przez br. Marka Schenka. Uwypukliła 
ona wzrost i zmniejszanie się liczby braci w różnych regionach 
świata. W ciągu trzech dni Przewodniczący Konferencji, wraz 
z Radą Generalną, dyskutowali nad następującymi tematami:

-  Współpraca braterska pomiędzy okręgami zakonu: sy-
tuacja aktualna;

- Ratio Formationis;
- Wytyczne w kwestii ochrony nieletnich;
- Kwestie dotyczące Kolegium Międzynarodowego;
- Kwestie prawne;
- RPZ VIII: wprowadzenie w życie;
- Tematy na Kapitułę 2018.

Głównym celem spotkania była weryfikacja ze strony Przewod-
niczących, czy Minister Generalny ze swoją Radą spełnili zada-
nia nałożone im przez ostatnią Kapitułę Generalną, oraz pona-
glenie Konferencji do sformułowania tematów, które te chciałyby 
zaproponować na następną Kapitułę Generalną w 2018 roku.

Spotkanie Przewodniczących 
Konferencji
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• Video – Spotkanie Przewodniczących Konferencji
• Galeria zdjęć on-line

Konferencje i Przewodniczący:

ASMEN, Assemblée des Supérieurs Majeurs Méditer-
ranée Nord-Est - fr. Paul Koenig

CCA, Conferencia Capuchina Andina - fr. Ramón Morillo Morale, 
CCB, Conferência dos Capuchinhos do Brasil -fr. Liomar 

Pereira da Silva
CCMSI, Capuchin Conference of Major Superiors in India 

- fr. Chinnu Polisetty
CECOC, Conferentia Europae Centro-Orientalis
 OFMCap - fr. Andrzej Kiejza
CENOC, Conferentia Europae Nordico-Occidentalis 
 Capuccinorum - fr. Adrian Curran
CIC, Conferencia Ibérica de Capuchinos - fr. Benjamín 

Echeverría
CIMPCAP, Conferenza Italiana Ministri Provinciali  

Cappuccini - fr. Francesco Colacelli
CONCAM, Conferencia de Capuchinos de América 
 Central y México - fr. David Beaumont

CONCAO, Conferentia Capuccinorum Africae Occiden-
talis - fr. Afonso André Nteka

EACC, Eastern Africa Capuchin Conference - fr. Thomas 
Zulu

NAPCC, North America Pacific Capuchin Conference 
 - fr. Francis Gasparik
PACC, Pacific-Asia Capuchin Conference - fr. Eugenio 

Lopez

https://youtu.be/N1ZMvkCXM8E
https://goo.gl/photos/y2uxgfjZxSxbFasn8
https://youtu.be/N1ZMvkCXM8E
https://youtu.be/N1ZMvkCXM8E
https://goo.gl/photos/y2uxgfjZxSxbFasn8
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Środa, 24 sierpnia, godzina 03:36 – 
ziemia trzęsie się w całych środko-

wych Włoszech. Pogrążeni we śnie tej 
gorącej letniej nocy ludzie budzą się 
nagle otwierając oczy na przerażające 
zniszczenia i ból, który silne trzęsienie 
ziemi spowodował w licznych miejsco-
wościach. Podczas gdy piszę te słowa, 
prasa przekazuje wiadomość o ponad 
300 ofiarach i jeszcze nieokreślonej 
liczbie rannych. We wtorek, 6 września, 
bracia Martin Torres, gwardian Kurii 
Generalnej i Raffaele Della Torre, Rad-
ny Generalny udali się do miejscowo-
ści Amatrice by spotkać się z naszymi 
współbraćmi, którzy od pierwszych dni 
tragedii byli obecni pośród ludności 
chroniącej się na polach namiotowych. 
Kilka dni później udali się tam również 
Minister Generalny, br. Mauro Jöhri, 
br. Štefan Kožuh, Wikariusz Generalny 
i br. Paweł Teperski, odpowiedzialny za 
Biuro Informacji w Zakonie. 

Bracia w sercu 
trzęsienia 

ziemi
Bracia z Rzymu zostali przyjęci w Le-
onissie, rodzimym mieście św. Józefa, 
położonym w odległości ok. 40 km od 
Amatrice i Accumoli (prowincja Rieti), 
dwóch ośrodków najbardziej dotknię-
tych przez trzęsienie ziemi. Br. Orazio 
Renzetti, gwardian i koordynator naszej 
obecności, opowiedział nam o tym, co 
bracia robią pośród ludności dotkniętej 
trzęsieniem ziemi.
W tym, co następuje, pomijam wszelką 
przesadę, która w tego typu sytuacjach 
może się okazać niewłaściwa w obli-
czu cierpienia ludzi. Chcę opowiedzieć 
tylko to, co zobaczyłem i usłyszałem. 
Przekazuję wam streszczenie tego, 
co nasi współbracia nam opowiadali, 
szczególnie podczas spotkania z Mini-
strem Generalnym.
Bracia z Leonissy, ponowicjusze i stu-
denci z Viterbo, od samego początku 
ruszyli na pomoc tam, gdzie było to ko-
nieczne. Biskup diecezji Rieti, do któ-
rej należą najbardziej dotknięte gminy, 
bardzo wyraźnie poprosił Ministra 
Prowincjalnego z Rzymu, br. Gianfran-
co Palmisani, o obecność Kapucynów 
na tych terenach.
Jaka była konkretnie obecność naszych 
braci: wysłuchiwali bólu, gniewu, bun-
tu miejscowej ludności. Niektórzy z 
nich znaleźli się blisko tych, co prze-
żyli, w chwili rozpoznawania ofiar: 
ciał zmiażdżonych, zniekształconych, 

czasem rozpoznawalnych tylko dzięki 
zegarkowi na ręku, kolorowi piżamy, 
zabawce w rękach dziecka… Wcho-
dzili do zniszczonych kościołów, by 
odzyskać konsekrowane hostie. Od-
powiedzieli na prośbę o zorganizowa-
nie czasów modlitwy, o którą prosili 
przede wszystkim liczni wolontariu-
sze przybyli z całej Italii, prosząc o 
odwagę i siły w ich pracy. Następnie, 
zwykła obecność przy starszych, za-
bawa z dziećmi. Widziałem naszych 
braci, z błyszczącymi oczyma, pośród 
miejscowej ludności, dyskretnych, w 
milczeniu wypełnionym szacunkiem 
i pragnieniem objęcia cierpiących. 
Wyczułem w nich chęć powiedzenia, 
że pośród tych zgliszcz, w niezmie-
rzonym bólu i zagubieniu tych, któ-
rzy wszystko utracili, Bóg nadal jest 
obecny i jednocześnie, że są gotowi do 
objęcia i towarzyszenia w cierpieniu i 
buncie tych, którzy Boga nie są już w 
stanie zobaczyć.
Minister Generalny, przed udaniem się 
do Amatrice, spotkał się z biskupem 
Rieti, Domenico Pompili, który wy-
raził wdzięczność za obecność i pracę 
braci w regionach dotkniętych trzęsie-
niem ziemi.
Niech wdzięczność i modlitwa wspiera 
posługę naszych współbraci.

Obejrzyj galerię zdjęć

https://goo.gl/photos/C89iU75rKscxEwte6
https://goo.gl/photos/C89iU75rKscxEwte6

