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Posterunki na północy

Odwiedziny Ministra generalnego u braci w Szwecji i na Islandii
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“O

dwiedziny u naszych braci w Szwe- Nuncjusz Apostolski na Skandynawię, J.E.
cji stanowiły dla mnie naprawdę Henryk Józef Nowacki, który spotkał się z
piękną niespodziankę” - wyznaje Minister Ministrem generalnym w Sztokholmie.
generalny, br. Mauro Jöhri, powróciwszy
z podróży odbytej razem z br. Štefanem Na Islandii natomiast żyją i posługują bracia
z Prowincji Słowackiej.
Kožuhem, WikariuZnajdują się tutaj od
szem generalnym,
2007 roku i obecnie jest
na początku maja
ich trzech. Kapucynom
br., do Szwecji i
powierzono bardzo rozIslandii. Bracia kaległą parafię, położoną
pucyni w Szwecji,
we
wschodniej części
obecni w tym kraju
wyspy,
gdzie warunki
od 1987 roku, pożycia są bardzo trudchodzą z Prowincji
ne ze względu na duże
Warszawskiej i akodległości i odosobnietualnie jest ich dzienie. Na przestrzeni tych
sięciu, ale na przew Szwecji...
paru lat bracia nabyli
strzeni tego roku
kilka domów, przystopowinno dojechać
sowując je do funkcji
jeszcze dwóch naośrodka parafialnego z
stępnych. Znajdują
małą kaplicą dla potrzeb
się tutaj ze względu
wiernych.
„Naszą obecna pomoc Kościoność
na
wschodzie
wyłowi lokalnemu, ze
spy - wyjaśnia br. Mauro
szczególną uwagą
- zawdzięczamy nowej
zwróconą na katowytwórni
aluminium
lickich imigrantów,
zatrudniającej
licznych
starając się jako kapracowników
zagrapucyni dawać świadectwo życia braterskiego. Z tego punktu nicznych, pochodzących głównie z Polski.
widzenia, jak mówi br. Mauro, obecność Bracia bardzo się starają okazać otwartość
pośród misjonarzy w Szwecji dwóch braci wobec wszystkich. Ich znajomość języka
nie kapłanów stanowi „doskonały wybór polskiego pomaga im jednak niezmiernie
podkreślający braterski i zakonny aspekt na- w ich pracy duszpasterskiej”. „To, co tutaj
szego bycia w tym kraju”. Minister general- czynimy - podsumowuje Minister generalny odwiedził wszystkie cztery kapucyńskie ny - odpowiada naszej zasadzie udawania się
miejsca, wszędzie doświadczając braterskiej tam, gdzie nikt nie chce pójść”. Nasza obecgościnności i dzieląc z braćmi ich nadzie- ność w Islandii wymaga wzmocnienia, a bije i troski. Posługa, jaką bracia kapucyni skup gotowy jest oddać nam dom i powiew Szwecji pełnią w stosunku do wspólnot rzyć posługę duszpasterską w samej stolicy.
imigrantów jest naprawdę wysokiej klasy i Islandia jest więc wyspą otwartą i oczekuje
jest bardzo ceniona, co potwierdza także na kolejnych odważnych braci kapucynów.
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Nowości z Kurii generalnej

R

ZYM, Włochy – 20 maja br.
odbyło się pożegnanie trzech
współbraci, którzy na przestrzeni
ostatnich lat posługiwali w Kurii
generalnej. Br. Helmut Rakowski,
pochodzący z Prowincji Reno-Westfalskiej, a obecnie Niemieckiej, przez
prawie dziesięć lat pracował jako
Sekretarz generalny Animacji misyjnej
i (do 2009 roku) także jako Promotor
Solidarności. Br. José Ángel Torres
Rivera, z Wiceprowincji Portoryko,
od 2008 roku był Wiceprokuratorem

i Sekretarzem Prokuratury generalnej,
był także wikarym, a ostatnio gwardianem i ekonomem wspólnoty Kurii.
Natomiast br. Wiesław Hajduczenia, z
Prowincji Warszawskiej, po przybyciu
do Włoch pierwotnie przeznaczony
był do domu we Frascati, a od 2007
pracował w Kurii generalnej spełniając różne posługi na rzecz wspólnoty,
przede wszystkim obowiązki furtiana.
Nowym gwardianem wspólnoty Kurii
jest br. Marek Przeczewski z Prowincji
Warszawskiej.

G O D N E U WA G I
“ N A S Z Y M C E L E M …

L E P S Z A

M Ł O D Z I E Ż … ”

dzić hodowlę zwierząt, zbudować pierwsze
pomieszczenia dające schronienie dzieciom
i przestrzeń na pracownie. Po śmierci
Padre Illuminato, 1969, kapucyni porzucają
ten projekt, który przechodzi po zarząd
gminy Limy, a potem innych instytucji. W
1992 bracia powracają do kierownictwa i
zarządzania “Ciudad de los Niños” z takim
samym entuzjazmem i z tą samą wiarą,
jakie
miał jej
Obecnie dyspoj
j j założyciel.
y
yp

D
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rodzy Bracia, z miasta San Martín de
Porres y Santa Rosa de Lima, pragnę
się z Wami podzielić kilkoma informacjami na temat „Ciudad de los Niños de la
Inmaculada” (Wioska dziecięca im. Niepokalanej), znaczącego dzieła socjalnego
kapucyńskiej Prowincji Peru.
Nasz założyciel…
„Padre Illuminato” był rzeczywiście światłem dla tutejszych opuszczonych dzieci.
Urodził się 14 maja 1907 w rodzinie Minasso Preve i otrzymał na chrzcie imię Franciszek, lecz w kapucyńskim świecie znany
był jako Padre Illuminato da Riva Ligure
(Italia). Dla mieszkańców Limy następnie
był tylko Padre Illuminato, a dla maluchów
z “Ciudad de los Niños” był wszystkim:
ojcem, nauczycielem, przyjacielem…
Ojciec Illuminato wyruszył z Włoch do
Peru 8 sierpnia 1949, w wieku 47 lat, aby
pracować w Parafii San Pedro w Chorrillos.
Bardzo szybko zrozumiał, że w Limie ubóstwo i nędza na przedmieściach „rodziły”
dzieci ulicy, bez kierunku w życiu i wystawione na moralne niebezpieczeństwo. Dlatego ciałem i duchem zaangażował się w
stworzenie schronienia dla tych dzieci. Aby
osiągnąć swój cel, nie wstydził się żebrać
w miejscach publicznych: na targowiskach,
w sklepach, na ulicy. Jego wysiłek był niezmordowany i schronisko, “Ciudad de los
Niños”, szybko zaczęło wyrastać jak gdyby
oaza pośród nieprzebytych piasków.
Niestety, w 1953 roku, w wyniku wypadku
pozostał unieruchomiony i zmuszony do
powrotu do Genui, gdzie zmarł 11 kwietnia 1969, pozostawiając jako testament swój
żywotny przykład poświęcenia i solidarności na rzecz ubogich i opuszczonych dzieci.
Nasza historia
“Ciudad de los Niños de la Inmaculada”
została założona 29 października 1955
przez naszego współbrata Padre Illuminato. Jego społeczna wrażliwość skłoniła
go w tamtych czasach do stworzenia tego
dzieła na rzecz dzieci opuszczonych i
pozbawionych rodziny, aby zapewnić im
moralną opiekę i edukację. Z grupką dzieci
zajmuje skrawek państwowego terenu,
rozpoczynając w ten sposób realizację
swego projektu. Po kilku latach zdołał
otrzymać od Państwa teren o powierzchni
146 hektarów, by móc go uprawiać, prowa-

br. Sergio Ramos ofmcap

Wioska dziecięca
im. Niepokalanej
Naszym celem… lepsza młodzież…

nujemy 20 hektarami terenu, na których
zbudowane zostały nowe pawilony zawierające mieszkania dla 250-ciorga dzieci i
młodzieży, podzielonych wiekowo i według
poziomów szkolnych; kaplicę dla adoracji i
modlitwy naszej wspólnoty, w której także
codziennie sprawujemy Eucharystię; refektarz. Oprócz tego mamy boiska sportowe,
zielone przestrzenie i warsztaty: stolarnię,
zakład szewski, piekarnię, szwalnię, zakład
naprawy samochodów, zakład informatyki. Prowadzimy szkołę, która nosi imię
naszego założyciela „Padre Illuminato”,
kształcącą ponad 900 uczniów, dziewcząt
i chłopców, na poziomie podstawowym,
gimnazjalnym i licealnym.
“Ciudad de los Niños
de la Inmaculada”…
Nasza wioska dziecięca jest instytucją
no-profit, starającą się zapewnić dzieciom
i młodzieży integralny rozwój, dając im
formację ludzką i chrześcijańską, wyżywienie, podstawową opiekę zdrowotną, opiekę
psychologiczną, wykształcenie podstawowe
i techniczne, które umożliwia im potem
samodzielne zatrudnienie. Wypracowaliśmy programy promocji i opieki, chroniące
dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwami społecznymi i demoralizacją. Zapewniamy im towarzyszenie duchowe by umacniać ich wiarę, wychodząc od duchowości
franciszkańskiej.
Nasz cel … lepsza młodzież…
Naszym pragnieniem jest, aby młodzi
opuszczający “Ciudad de los Niños”
nauczyli się kochać Boga i dziękować Mu,
żyjąc w oparciu o wartości chrześcijańskie;
aby chcieli się ciągle doskonalić i zdobywać
nowe umiejętności; aby potrafili dobrze
korzystać ze swoich zdolności i umiejętności, starając się realizować własny projekt
życia; by zechcieli się poświęcać w służbie
wspólnoty i z powodzeniem angażować się
w dziedzinie technicznej, w której się u nas

wykształcili. Aby wreszcie byli chrześcijanami oddanymi wierze katolickiej
i Kościołowi, żyjąc w braterstwie, jako
zasadzie franciszkańskiej duchowości.
Niech Jezus będzie uwielbiony!

WWW
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25 lat
kapucyńskiej obecności w Paragwaju

P

ARAGWAJ - Kustodia Paragwaju obchodziła niedawno
25-lecie obecności kapucynów w
tym kraju. Pierwsi bracia dotarli
tutaj 11 marca 1987 roku (kustodia
istnieje od 2007). Kapucyni poprzez
swoją obecność w Paragwaju zdołali na przestrzeni tego czasu wycisnąć znaczące i owocujące znamię.
Można powiedzieć, że bracia są dzisiaj znani nie tylko tam, gdzie mają
swoje siedziby (Asuncion, Pastoreo
e Ciudad del Este), ale również w
całym kraju, dzięki pracy za pomocą nowoczesnych środków przekazu (radio, telewizja, prasa) - znani i
kochani na płaszczyźnie kościelnej,
społeczno-politycznej i ludowej.
Kustodia Kapucynów w Paragwaju
liczy obecnie jedenastu braci Brazylijczyków i około piętnastu Paragwajczyków, kapłanów i profesów.
Około 25 młodych kandydatów i
postulantów, będących owocem
pełnej przekonania i intensywnej
działalności powołaniowej, pozwala na patrzenie z optymizmem na
przyszłość Zakonu w tym południowo-amerykańskim zakątku.

T

IMOR WSCHODNI - Br. Ben
Johnson (Prowincja Australii)
odwiedził Timor Wschodni z małą
grupą młodzieży z Melbourne. Podróż dała tym młodym ludziom
możliwość zanurzenia w doświadczenie życia kapucyńskich misjonarzy żyjących i posługujących w tym
kraju. Odwiedzając różne wioski
by nieść pomoc chorym i starszym
w ich domach, w Samelai, podczas
Wielkiego Tygodnia, młodzi zostali „szczególnie dotknięci pięknem
i uniwersalizmem Mszy św. celebrowanej w otoczeniu wioskowych
dzieci, w otwartej kaplicy na szczycie
jednego z pagórków”, jak zanotował jeden z uczestników w refleksji
nad tym doświadczeniem opublikowanym na stronie internetowej
Prowincji Australijskiej (capuchins.
org.au). Czytamy w niej o radości
łączenia się w celebracji Mszy św.
Krzyżma w Bacau, a także Wigilii
Paschalnej w Samelai: „To niewiarygodne doświadczenie móc celebrować Liturgię paschalną w kulturze
bardzo różnej od naszej. Zdaliśmy
sobie sprawę z prawdziwego uniwersalizmu Kościoła właśnie dzięki tym liturgiom”. Młodzi kończą

Wielkanoc w Timorze

Wschodnim

swoją refleksję twierdzeniem, że
„było czymś naprawdę pouczającym opuszczenie samych siebie, aby
wejść w rzeczywistość, jakże różną,
jednego z naszych najuboższych sąsiadów”.

Katolicka Wielkanoc ponad miesiąc
później
GRECJA – Greccy katolicy, w tym również nasi
współbracia z Kustodii, z powodów społecznych
i ekumenicznych zachowując kalendarz prawosławny, obchodzili w tym roku Wielkanoc dopiero 5 maja, opóźniając tę celebrację aż o ponad
miesiąc w stosunku do katolickiego Zachodu.
„Pomimo ‘opóźnienia’ - piszą w kapucyńskich
wiadomościach regionu Triveneto - wszystko
odbyło się bardzo dobrze”.

Inicjatywy samowystarczalności
MOZAMBIK - W aktualnej sytuacji, kiedy to
braci ‘misjonarzy’ w Mozambiku jest coraz mniej
i wzrosła liczba miejscowego duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, rzeczywistość naszego
życia się zmienia także z ekonomicznego punktu
widzenia. Aby stawić czoła potrzebie coraz większej samowystarczalności, mozambikańscy bracia
opracowali niektóre projekty, w których brat
może pracować i jednocześnie pełnić swój apostolat - perspektywa zatwierdzona na niedawnym
posiedzeniu zarządu Wiceprowincji. Pierwszą
z inicjatyw jest uruchomienie małego warszatu
naprawy samochodów przy naszym domu w
Quelimane. Chodzi o szybkie naprawy, bardzo
potrzebne w mieście, w którym „na chodzie”
jest coraz więcej starych aut „z drugiej ręki”.
Do rozwinięcia projektu przeznaczony został
br. Samuel Ofi nar. Drugą inicjatywą natomiast
jest odnowienie małej stolarni we wspólnocie w
Mocuba, gdzie wszakże istnieje jeszcze potrzeba
dokupienia niektórych koniecznych urządzeń.

Franciszkanie na ŚDM w Rio 2013
RIO DE JANEIRO, Brazylia - Inaczej niż to
było w Madrycie podczas ostatnich Światowych
Dni Młodzieży, w Rio de Janeiro będzie miało
miejsce specjalne spotkanie młodych z ministrami generalnymi wszystkich obediencji franciszkańskich, organizowane przez FFB (Família
Franciscana do Brasil). Spotkanie to odbędzie
się 24 lipca w kościele braci kapucynów (pw. Św.
Sebastiana – Tijuca) w Rio de Janeiro i będzie
otwarte dla wszystkich bez konieczności uprzedniego zapisywania się. Informacje szczegółowe
na stronie: www.jmjfranciscanos.com

Uznanie dla br. Pawła
Bieleckiego OFMCap
NOWY JORK, USA – Br. Paweł
Bielecki OFMCap z Prowincji
Krakowskiej, w minionych latach
posługujący w Wiceprowincji Libanu, a obecnie student Islamistyki w
Nowym Jorku, otrzymał niedawno
nagrodę uznania „za swój ważany
wkład w walkę przeciwko nienawiści i nietolerancji w Ameryce”. Nagroda została przyznana
przez “Southern Poverty Law Center” założone przez Morrisa Deesa, znanego działacza na
rzecz praw człowieka w USA. W uznaniu za
działalność naszego współbrata na polu praw
człowieka na Bliskim Wschodzie i w Ameryce,
jego nazwisko zostanie umieszczne na Murze
Tolerancji w Montgomery, w stanie Alabama - w
miejscu, które było świadkiem wielu aktów prze-
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mocy w walkach rasowych i religijnych - „aby
stanowić inspirację dla tych wszystkich, którzy
decydują się stanąć przeciwko nienawiści”. W
następstwie wspomnianego uznania, br. Paweł
został również zaproszony do wzięcia udziału
w konferencji ACRL-RfP (African Council
of Religious Leaders – Religions for Peace),
zorganizowanej w Nairobi, w Kenii, w dniach
17-20 maja br. Rada ta jest największą i najbardziej reprezentatywną platformą współpracy
międzyreligijnej w Afryce, z zadaniem mobilizowania afrykańskich wspólnot religijnych
i ich przywódców do wspólnego budowania
pokojowych, sprawiedliwych i harmonijnych
społeczeństw.

Kurs franciszkański
towarzyszenia duchowego w Brazylii

P

ASSO FUNDO, Brazylia – Od
15 kwietnia do 15 maja trwał VI
kurs AEFRAN (Acompanhamento
Espirtual Franciscano - Franciszkańskie Towarzyszenie Duchowe) - kurs

Nowy Minister generalny OFM
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RZYM, Włochy - Br.
Michael Anthony Perry
został wybrany Ministrem
generalnym Zakonu Braci
Mniejszych ‚ad complendum sexennium’. Urodził
się w Indianapolis (USA)
w 1954 r. Był Wikariuszem
generalnym i Prokuratorem
Zakonu. Wcześniej pełnił
funkcje Ministra prowincjalnego Prowincji
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stanach
Zjednoczonych. W swojej prowincji zakonnej
posługiwał też na polu formacji teologicznej
młodych braci i ponowicjuszy, pracował w
międzynarodowej komisji ‚Sprawiedliwość,
Pokój i Ochrona Środowiska’, a przez dziesięć
lat był misjonarzem w Demokratycznej
Republice Konga. Ponadto posługiwał przy
Catholic Relief Service i przy Konferencji
Katolickich Biskupów USA.

Br. Nicholas Polichnowski
nowym Ministrem generalnym TOR
GAMING, Austria - Do
przewodzenia TOR
(Trzeci Zakon Regularny)
w następnym sześcioleciu wybrany został br.
Nicholas Polichnowski, z
Prowincji Najświętszego
Serca Pana Jezusa w USA.
CXI Kapituła generalna
tego Zakonu, rozpoczęta
i obrała
b ł jjako
k te12 maja br. w Gaming, Austria,
mat: „Wspólnota franciszkańska: uprzywilejowanym miejscem naszego życia wiary”. Trzeci
Zakon Regularny św. Franciszka obecny jest
dzisiaj we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji,
w Niemczech, USA, Indiach, RPA, Srilance,
Brazylii, Paragwaju, Meksyku, Peru, Szwecji,
Bangladeszu i na Filipinach. W całości to 248
domów zakonnych. Działalność apostolska
TOR jest wieloraka: duszpasterstwo parafialne, dzieła miłosierdzia, szkoły, katecheza,
kaznodziejstwo, nauczanie, apostolstwo
drukowane, misje.

prowadzony był przez br. Sergio Dal
Moro, Definitora generalnego naszego
Zakonu dla Brazylii, s. Marię Kuisine,

OSF oraz s. Marię das Graças, SMIC.
AEFRAN ma na celu formowanie
zakonników i zakonnic do towarzyszenia duchowego według duchowości franciszkańskiej, w oparciu o
„Wędrówkę umysłu do Boga”
autorstwa św. Bonawentury.
W tej VI edycji kursu wzięło
udział 13 uczestników: 8 braci
i 5 zakonnic - jeden franciszkanin OFM i 7 kapucynów z
Amazonii, Zachodniej Brazylii, Ceará-Piauí i Rio Grande
do Sul. AEFRAN jest pewnym rozszerzeniem ESTEF,
czyli „Wyższej Szkoły Teologii i Duchowości Franciszkańskiej” prowadzonej przez
Prowincję Rio Grande do Sul,
uznanej przez brazylijskie Ministerstwo Edukacji. VII edycja AEFRAN
odbędzie się po Wielkanocy 2014.

Rada Fakultetu
Kolegium w Lusace

L

USAKA, Zambia - To jedyne w
swoim rodzaju Kolegium służy dla potrzeb studium i wspólnej
formacji młodych braci z trzech
gałęzi męskich Zakonu św. Franciszka obecnych na terenie Afryki.
Obok Definitorów generalnych w
spotkaniu uczestniczyli następujący przełożeni wyżsi i delegaci prowincjalni: 5 z Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych, 4 z OFM, 4 braci
Kapucynów, jak również 4
przełożonych z innych zgromadzeń połączonych z fakultetem (SVD, Marian Hill, Oblaci, SMA). Ogólnie było 19
uczestników. Zgromadzeniu
przewodniczył w tym roku
Minister wiceprowincjalny
braci Kapucynów w Zambii,
br. Thomas Zulu. Najważniejszymi punktami w porządku obrad były: 1) analiza grupy
wykładowców. W Kolegium, afiliowanym do Uniwersytetu Antonia-

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Umberto Losacco OFMCap
collaboratori Tutti i segretari della Curia generale impaginazione e grafica Marek Przeczewski OFMCap
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco indonesiano portoghese croato ceco

num w Rzymie, wykłada aktualnie
13 profesorów, wśród których: 2
OFMConv, 1 OFM, 3 OFMCap;
3 z innych zgromadzeń, 3 siostry
zakonne i jedna kobieta świecka.
2) Sytuacja studentów. W roku akademickim 2012-2013 było łącznie
145 studentów.
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