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Zmiany
w Defi nitorium generalnym

RZYM, Włochy - Brat 
Cesar Acuin, Defi nitor 

generalny z ramienia PACC, 
poprosił o zwolnienie go 
z obowiązku Defi nitora 
generalnego ze względu na 
stan zdrowia. Defi nitorium 
generalne,  podczas zwykłe-
go posiedzenia w dniu 17 
czerwca 2013, przyjęło jego 
dymisję. W czasie następ-

nego posiedzenia, odbytego 
w dniu 27 czerwca br., po 
przedstawieniu kandydata 
ze strony konferencji PACC, 
Minister generalny za zgodą 
swego Defi nitorium miano-
wał Defi nitorem generalnym 
br. Victoriusa Dwiardy, 
dotychczasowego Ministra 
prowincjalnego Prowincji 
Pontianak w Indonezji.

Prezentacja Listu Ministra generalnego

Br. Victorius Dwiardy, mianowany 
Defi nitorem generalnym w dniu 

27 czerwca 2013 w miejsce br. Cesara 
Acuin, urodził się 11 grudnia 1966 w 
Sebalos, w Indonezji. Do kapucyń-
skiego nowicjatu Prowincji Pontia-
nak wstąpił 15 lipca 1989, pierwszą 
profesję złożył w 1999, a wieczystą 23 
sierpnia 1997. Po studiach fi lozofi cz-
no-teologicznych i święceniach prezbi-
teratu (2 października 1999), studiował 
prawo cywilne na Indonezyjskim 
Uniwersytecie Chrześcijańskim w Ja-
karta, specjalizując się i uzyskując tytuł 
doktora w zakresie Prawa Prywatnego. 
Pracował jako wikariusz parafi alny 
w katedrze Archidiecezji Pontianak, 
posługiwał jako Sekretarz generalny i 
Kanclerz, a także jako członek Rady 
Konsultorów w tej samej archidiecezji. 
Br. Victorius był również Sekretarzem 
wykonawczym, a następnie Przewod-
niczącym Dharma Insan Foundation - 
fundacji założonej przez Archidiecezję 
Pontianak dla wspierania katolickiego 
szpitala Św. Antoniego i Instytutu 
formacji pielęgniarek. W Zakonie 
pełnił funkcje Defi nitora i Ministra 
prowincjalnego Prowincji Pontianak. 
Był także Wiceprzewodniczącym, a 
ostatnio Przewodniczącym konferencji 
PACC.

Nowy
Defi nitor generalny

Ty jesteś wiarą naszą

Rok wiary, ogłoszony przez papieża Be-
nedykta XVI, w treści i motywacjach 

zaproponowany ponownie przez papie-
ża Franciszka, skłania każdego brata do 
zweryfi kowania i odnowienia własnej re-
lacji z Panem. Takie intencje towarzyszą 
Listowi, z jakim br. 
Mauro Jöhri, Minister 
generalny, zwraca się 
do wszystkich braci 
Zakonu Braci Mniej-
szych Kapucynów.
Droga wiary, wpro-
wadzona przez sło-
wa Dziewicy Maryi: 
„Oto ja służebnica 
Pańska, niech mi się 
stanie według Twego 
słowa”, to kroczenie 
za Chrystusem stające 
się miejscem teolo-
gicznym, już u zarania 
będąc poszukiwaniem 
sensu, a nawet wy-
przedzając jego od-
krycie.
„Misja wyprzedza Zrozumienie” - właśnie 
to zdanie stanie się motywem przewod-
nim, rozpoznawalnym wątkiem w Liście 
napisanym przez Ministra generalnego do 
wszystkich braci Zakonu z okazji Roku 
Wiary.
„Droga wiary”, która rozwija się jako czas 
Łaski w „czasie trudów”, tam gdzie w 
naśladowaniu Jezusa Chrystusa, podtrzy-
mywani przez Jego słowa: „Odwagi, nie 
bójcie się”, przeżywa się doświadczenie 
wzrostu i zdobywania świadomości, lecz 
przede wszystkim Komunii z „Tym, który 
nam w wierze przewodzi i ją wydoskona-
la” (Hbr 12,2).

Doświadczenie, któremu jak echo odpo-
wiadają Słowa będące zapisem spotkania 
pomiędzy Dziewicą Maryją i jej krewną 
Elżbietą; Słowa „zatrzymujące czas”, o 
Radości, która pochodzi z przeżywanej 
Wiary: „Błogosławiona, która uwierzyła, 

że spełnią się słowa po-
wiedziane jej od Pana” (Łk 
1,45).
Czas Trudów; czas Łaski! 
„Czas Radości”!
Na jasną świadomość, że 
„daru wiary trzeba strzec 
i go pielęgnować” - wie-
dząc także, że „człowiek 
wierzący podlega poku-
som przyzwyczajenia i 
kompromisu, a oschłości 
nierzadko rodzą uczucie 
zniechęcenia, które prze-
szkadza w dostrzeganiu 
jasnego i świetlistego ho-
ryzontu, jaki przed naszą 
egzystencją otwiera wiara” 
- Minister generalny odpo-

wiada zachęcając wszystkich Braci Zakonu 
do wzajemnego dzielenia się i przekazywa-
nia daru wiary.
Faktycznie, kończy swój list tymi słowami: 
„Pragnę, aby nasze wspólnoty prowincjal-
ne i domowe stały się miejscami, w któ-
rych wspieramy się nawzajem na drodze 
wiary i pomagamy sobie w rozpoznawa-
niu obecności zmartwychwstałego Pana 
pośród nas. Świadczmy przed sobą wza-
jemnie o pięknie wiary, wspomagajmy się 
przez miłosierdzie i cierpliwość w trudzie 
wierzenia, który nawiedza nas w naszej eg-
zystencji”.

br. Umberto Losacco OFMCap.
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G O D N E  U W A G I
“ O B E C N O Ś Ć ,  Ś W I A D E C T W O ,  W Y T R W A Ł O Ś Ć  I …  C I E R P L I W O Ś Ć ”

• Bracie Dawidzie, w przyszłym roku będziesz 
obchodził dziesięciolecie twojego przyjazdu do 
Islandii. Nie jesteś Islandczykiem. Pochodzisz ze 
Słowacji, ojczyzny św. Elżbiety, patronki FZŚ, 
i przybyłeś  do „ziemi Elfów” w październiku 
2004. Jakie wspomnienia masz z czasu spędzo-
nego jeszcze w Słowacji? Jak wspominasz twoją 
Wspólnotę?
W moim przypadku nie chodzi o okres 
życia dotyczący przeszłości, ale o rzeczy-
wistość wciąż aktualną, ponieważ będąc 
tutaj na Islandii nadal pozostaję członkiem 
naszej prowincji Słowacji i utrzymuję z 
nią prawdziwie braterskie relacje. Kiedy 
wyjeżdżam na wakacje do Słowacji, mogę 
zawsze powiedzieć: „jadę do domu”. To 
samo, dzięki Bogu, dotyczy także przeciw-
nego kierunku: wyjeżdżając ze Słowacji 
znowu mówię, że jadę do domu, to znaczy 
na Islandię… I mam nadzieję, że tuż przed 
śmiercią, po raz ostatni też będę mógł 
powiedzieć: idę do domu…
• Co cię skłoniło do pozostawienia górzystych 
stron środkowej Europy, aby wylądować na środku 
Atlantyku, pośród północnych mórz, i stanąć na 
ziemi Wikingów?
Myślę, że to sam Bóg nakłonił mnie do 
przyjechania tutaj. Bardzo mi się tu po-
doba, ale gdyby to nie On, nie chciałbym 
tutaj dłużej zostać. Już od lat odczuwałem 
powołanie misyjne i zawsze moje spoj-
rzenie zwracałem w kierunku Północy… 
Grenlandii, Syberii… Islandia była jedną z 
możliwości…
• Ziemia islandzka od wieków żyje wiarą przeka-
zaną przez Kościół Luterański. A co z Katolika-
mi? Czy mógłbyś powiedzieć kilka słów na temat 
religijnego ducha Islandii? Coś na temat wspólnot 
katolickich?
Islandzcy chrześcijanie należą do narodo-
wego Kościoła Luterańskiego. Są niezależni 
od wszystkich pozostałych protestantów, 
jednak pozostają z nimi w ścisłym kon-
takcie. My, katolicy, jesteśmy oczywistą 
mniejszością (3% populacji), składającą się 
z niewielu autochtonów i licznych imi-
grantów. Tym nie mniej mogę powiedzieć, 
że nasze relacje z Kościołem lokalnym są 
bardzo dobre. Kiedy na przykład tutejsi 
protestanci mówią o Kościele Katolickim, 
nazywają go Kościołem macierzystym… 
Mam 50 lat, ale nigdy w życiu jeszcze nie 
słyszałem, aby protestanci w ten sposób się 
wyrażali.
• Czy mógłbyś powiedzieć parę słów o specyfi cznie 
islandzkich zaletach przeżywania i głoszenia 

wiary w Jezusa?
Tutaj czas, przyroda, mentalność, wszystko 
jest inne. Kiedy tu przyjechałem, potrzebo-
wałem dużo czasu, aby się przyzwyczaić. 
Pamiętam, że aby otworzyć drzwi, trzeba 
było przekręcić klucz w odwrotnym kierun-
ku. Stary biskup, patrząc na moje wysiłki, 
powiedział: „na odwrót… pamiętaj, że w 
Islandii wszystko jest na odwrót…” Zalety? 
Być może czymś rzadkim w tradycyjnie 
katolickich krajach jest osobista odpowie-
dzialność za wiarę i za Kościół.
Kościół Katolicki przetrwał tutaj w trud-
nych czasach początków XX w. właśnie 
dzięki pojedynczym osobom… W tamtym 
czasie żył tutaj na przykład - ofi cjalnie - tyl-
ko jeden katolik, Gunnar Einarsson, który 
w swej wierze wychował także swoje dzieci; 
ostatni z jego synów został potem kapła-
nem, a w 1949 wyświęcono go na biskupa 
Diecezji Reykjavik. Osobista odpowiedzial-
ność owocuje właśnie w taki sposób…
• Kroniki mówią, że pierwszy dom Kapucynów 
został otwarty w 2007. Ty jednak byłeś tutaj już 
od 2004. Kiedy w 2010 Biskup Islandii poprosił 
o otwarcie nowej wspólnoty Kapucynów ze względu 
na potrzebę otoczenia troską duszpasterską obec-
nych na wyspie polskich, litewskich i fi lipińskich 
imigrantów, co wtedy czułeś, jak zareagowałeś?
Odczułem wielką radość… Bóg pomaga 
nam wzrastać…, a relacje z Diecezją są tak 
bardzo serdeczne i otwarte… Nie wiem… 
radość… radość…
• Później, na posiedzeniu odbytym w Rzymie w 
dniach od 15 do 18 listopada 2010, Defi nitorium 
generalne pozytywnie podeszło do prośby Biskupa 
Islandii o utworzenie nowej wspólnoty. Na czym 
polega wasze duszpasterstwo? Czy mógłbyś nam 
przedstawić twoją wspólnotę?
Obecnie jest nas trzech braci z Prowincji 
Słowacji. Mamy jednak nadzieję, że liczba 
ta wzrośnie. Ktoś już zaczyna się intereso-
wać naszym powołaniem; mieliśmy nawet 
jednego nowicjusza, który potem odszedł 
ze wspólnoty, ale zawsze pozostaje z nami 
w ścisłym kontakcie…
Terytorium naszej parafi i rozciąga się na 
południowym-wschodzie przez ok. 700 km 
wybrzeża i obejmuje cały wschód Islandii. 
Tereny te zamieszkuje ok. 20 000 ludności, 
z których ok. 700 osób to Katolicy… Ale, 
jak już kiedyś wyjaśniałem to luterańskim 

duchownym, całe 20 000 to nasi parafi a-
nie, bo mamy obowiązek modlić się za 
wszystkich.
W naszych Mszach uczestniczy czasa-
mi 10 osób, wywodzimy się jednak z 6 
narodowości… Rekord pobiliśmy na 
Boże Narodzenie 2005, kiedy to na Mszę 
o północy przybyli wierni z 33 różnych 
narodowości. Jest więc czymś jasnym, 
że nie da się komunikować przy użyciu 
słów. Tym, co przynosi owoce, jak myślę, 
jest obecność, świadectwo, wytrwałość… 
i cierpliwość… jak mówią Islandczycy: 
„Kiedy Bóg stworzył czas, stworzył go 
wystarczająco dużo!”
• W tym roku gościliście u siebie z wizytą bra-
terską Ministra generalnego: możesz nam o tym 
opowiedzieć? Jakie są twoje oczekiwania?
To było historyczne wydarzenie, 
ponieważ pierwszy raz od stworzenia 
świata kapucyński Generał pojawił się na 
Islandii. Dla mnie osobiście był to gest 
braterstwa dający nam odczuć, że nie 

Obecność, świadectwo, 
wytrwałość i… cierpliwość

Wywiad z br. Davidem Tencerem OFMCap

Br. Umberto Losacco ofmcap

Ostatni numer BICI podał wiadomość o wizycie, jaką Minister generalny, br. Mauro 
Jöhri, wraz z Wikariuszem generalnym, br. Štefanem Kožuhem  złożyli braciom kapu-

cynom żyjącym na Islandii. Niedługo potem przyjechał do nas br. David Tencer - jeden z 
islandzkich misjonarzy - dlatego skorzystaliśmy z okazji, aby zadać mu kilka pytań na temat 
doświadczenia życia na tej wyspie.
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K A P U C Y Ń S K A  O B E C N O Ś Ć

Posiedzenia Defi nitorium generalnego
RZYM, Włochy - Jeszcze przed piątym posiedze-
niem Defi nitorium generalnego, 8 czerwca br., Mini-
ster generalny w towarzystwie Prokuratora general-
nego i swego osobistego sekretarza, przekazał Stolicy 
Apostolskiej z prośbą o zatwierdzenie Konstytucje 
i Ordynacje naszego zakonu, zatwierdzone przez 84 
Kapitułę generalną, a następnie przejrzane i zredago-
wane przez komisję prawną i komisję redakcyjną.
Podczas samego posiedzenia, odbytego w Rzymie 
w dniach 17-21 czerwca br., podjęto jak zwykle 
kwestie dotyczące spraw personalnych braci, okrę-
gów zakonnych i współpracy między prowincjami; 
ponadto przedyskutowano sprawozdania „w połowie 
trzechlecia” nadesłane przez niektórych przełożo-
nych wyższych, sprawozdania ze spotkań konferen-
cji i niedawno odbytych kapituł prowincjalnych i 
wiceprowincjalnych.
Pozytywnie odpowiedziano na kilka podań o 
przyjęcie do Kolegium międzynarodowego na rok 
2013/2014, które jednak nie domagały się przyznania 
stypendium naukowego.
Na spotkanie z Defi nitorium poproszono niektórych 
odpowiedzialnych za urzędy i posługi w Kurii gene-
ralnej; zatwierdzono też na okres trzech lat zrewido-
wany Podręcznik Ekonomatu generalnego.
Okręgi

Wyrażono zgodę, aby „Domus praesentiae” w 
Arunachal Pradesh, Indie, erygować jako delegaturę; 
natomiast „Domus praesentiae w Malawi stanie się 
wkrótce Kustodią Malawi.
Kuria generalna - nominacje

Br. Jean Marcel Rossini, z Prowincji Sardynii i 
Korsyki, został mianowany Sekretarzem języka 
francuskiego i Asystentem Postulatora generalnego; 
jednocześnie będzie pełnił posługę Ekonoma domo-
wego w naszej wspólnocie na Garbatelli w Rzymie.
Br. Domenico Donatelli, z Prowincji Apulii, został 
mianowany Animatorem liturgicznym w naszym 
Kolegium międzynarodowym Św. Wawrzyńca z 
Brindisi w Rzymie.
Br. Carlo Calloni, z Prowincji Lombardii, został 
mianowany Wikarym wspólnoty na Garbatelli.
Br. Próspero Arciniegas, z Prowincji Kolumbii, 
został mianowany członkiem Międzynarodowej 
Komisji Formacji jako delegat z ramienia konferencji 
CCA.
Opracowano pierwsze wskazania co do mającej się 
odbyć w 2015 r. Rady Plenarnej Zakonu na temat 
„Łaski pracy”.
Podczas szóstego posiedzenia Defi nitorium gene-
ralnego, odbytego w Rzymie dnia 27 czerwca br., 
w czasie trwającego spotkania nowych ministrów, 
oprócz wcześniej już wspomnianego mianowania 
nowego Defi nitora generalnego, br. Hugo Mejia 
Morales, Defi nitor generalny, został poproszony o 
pełnienie funkcji Generalnego Sekretarza Animacji 
Misyjnej, a br. Joaquim José Hangalo, z Wiceprowin-
cji Angoli, został mianowany odpowiedzialnym za 
systemy informatyczne w Kurii generalnej.

Bracia franciszkanie na Górze Monte Athos
GRECJA - Międzynarodowe Centrum Franciszkań-
skie ds. Dialogu (CEFID) zorganizowało w dniach 
10-12 czerwca 2013 roku wyprawę na Górę Athos. 
Była to wizyta ofi cjalna na zaproszenie o. Ioustinosa 
i o. Joannikiosa, mnichów z Góry Athos, którzy w 
październiku 2012 roku przybyli w pielgrzymce do 

FRASCATI, Włochy - W dniach 
23-29 czerwca 2013 odbyło się 

organizowane już od wielu lat z 
wyraźnej woli Kapituły generalnej 
2000, spotkanie formacyjne i infor-
macyjne dla nowych ministrów. Tym 
razem nowością był sam termin, w 
którym to wydarzenie miało miej-
sce: podczas gdy do 2012 odbywało 
się ono zawsze w miesiącu styczniu, 
od tego roku zdecydowano, aby je 
organizować w czerwcu - w czasie 
o wiele bardziej sprzyjającym ze 
względów klimatycznych. Uczestni-
czyło w nim 32 przełożonych wyż-
szych - ministrów prowincjalnych, 
wiceprowincjalnych i kustoszów 
- wybranych lub mianowanych na 
przestrzeni roku 2012 i pierwszych 
pięciu miesięcy roku bieżącego.
Codziennie przed południem po-
dejmowano najważniejsze argu-
menty w zakresie animacji zakonu, 
pośród których były następujące: 
Minister i jego rola, Władza i posłu-
szeństwo widziane z perspektywy 
pastoralnej, Wierność życiu konse-
krowanemu zwłaszcza w zakresie 
ślubu czystości, Zarządzanie okrę-
giem zakonnym w perspektywie 
prawno-kanonicznej,  Konstytucje 
i Ordynacje, Braterska współpra-
ca między okręgami, Formacja w 
Zakonie, Międzynarodowa Soli-
darność ekonomiczna, Animacja 
misyjna i Animacja na polu Spra-
wiedliwości, Pokoju i Ekologii. 
Zaprezentowane zostały między 
innymi dwa dokumenty wypraco-
wane i zatwierdzone przez ostatnią 
Kapitułę generalną 2012: pierwszy, 
zawierający procedury, jakie należy 
stosować w przypadkach nadużyć 
seksualnych wobec nieletnich i osób 
dorosłych specjalnej troski; dru-
gi natomiast dotyczący wskazań w 
zakresie współpracy braterskiej po-
między okręgami, do tej pory zna-
nej jako „solidarność personalna”. 
W dziedzinie ekonomii, obok pod-
kreślenia konieczności coraz inten-
sywniejszego promowania ekono-
mii braterskiej, Ekonom generalny 

przedstawił nową inicjatywę pole-
gającą na elektronicznej inwentary-
zacji naszych domów. Każdy prze-
łożony wyższy poproszony został 
o wypełnienie do końca bieżącego 
roku, na specjalnie przygotowanej 

stronie internetowej, formularzy 
zbierających informacje konieczne 
do utworzenia bazy danych nasze-
go kapucyńskiego patrymonium na 
całym świecie.
Uczestnicy, jak zwykle, mieli moż-
liwość spotkania się z odpowie-
dzialnymi za różne urzędy i posłu-
gi w Kurii generalnej i osobistego 
poznania braci, którym te posługi 
zostały powierzone, ich pracy oraz 
obowiązków, jakie minister powi-
nien wypełnić w kontakcie z nimi; 
nie zabrakło też braterskiego spo-
tkania z braćmi z kurii na kolacji 
we Frascati. Do tego wszystkiego 
dołączyły się odwiedziny w Kole-
gium Międzynarodowym i innych 
centralnych instytucjach zakonu: 
Muzeum Franciszkańskim, Biblio-
tece i Archiwum generalnym.
Ostatniego dnia przed południem 
każdy z uczestników mógł się po-
dzielić własnym doświadczeniem 
przeżytym w ciągu całego tygodnia. 
Tym, co najbardziej podkreślano, 
był braterski klimat powstały po-
między uczestnikami, obecność 
Ministra generalnego i Defi nitorów 
podczas całego spotkania, modli-
twa liturgiczna i medytacja przeży-
wane we wspólnocie.

Spotkanie nowych ministrów we Frascati

zostaliśmy opuszczeni, zapomniani, zagubieni pośród lodowców… Co z tego 
wyniknie? Myślę i mam nadzieję, że sprawy pójdą do przodu. Ale nawet jeśli 
nic się nie zmieni, już to samo poczucie braterstwa, które sprowadziło do nas 
braci Mauro i Štefana, dla nas jest czymś niezwykle cennym.

TURCJA - W dniach 19-26 maja 
2013 br. Pio Murat, Defi nitor 

generalny, w towarzystwie Ministra 
prowincjalnego Prowincji Emilia-
-Romagna, przebywał z braterską 
wizytą w Kustodii Turcji. Br. Pio, 
pochodzący z Izmiru (starożytna 
Smyrna), odwiedził cztery kapu-
cyńskie wspólnoty i rozmawiał ze 

wszystkimi braćmi. Bardzo suge-
stywny był sobotni wieczór spędzo-
ny w Maryemana, gdzie odbyło się 
czuwanie aux fl ambeaux w wigilię 
uroczystości Św. Jana Chrzciciela, 
w którym uczestniczyło ok. 100 
tureckich chrześcijan z naszych 
wspólnot. Bardzo piękna była Msza 
św. celebrowana na grobie św. Jana 

Braterskie odwiedziny w Turcji
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K A P U C Y Ń S K A  O B E C N O Ś Ć
R O D Z I N A  F R A N C I S Z K A Ń S K A

Asyżu, jako wysłannicy Patriarchy Konstantyno-
pola Bartłomieja I. W wyprawie tej wzięli udział: 
wikariusz generalny OFMConv br. Jerzy Norel, 
kustosz Sacro Convento w Asyżu br. Mauro Gam-
betti, delegat generalny ds. ekumenizmu i dialogu 
międzyreligijnego (EDM) br. Silvestru Bejan oraz 
dwóch zaprzyjaźnionych współpracowników CE-
FID (honorowy obywatel Patmos-Grecja, Virgilio 
Avato z Grottaferrata-Włochy oraz dziennikarz 
grecki Ioannis Chrysafi s. Wszystko wskazuje na 
to, że była to wizyta bezprecedensowa w historii 
zakonu franciszkańskiego.
Bracia przybyli do świętego monasteru Simono-
petra wczesnym popołudniem 10 czerwca. Zostali 
powitani w wielkiej sali kapitulnej, w atmosfe-
rze prawdziwego braterstwa chrześcijańskiego 
oraz wspaniałej hojności i gościnności. Podczas 
trzydniowego pobytu mieli okazję odbyć wiele 
interesujących rozmów z igumenem o. Elizeuszem 
oraz z innymi mnichami ze wspólnoty. Ustalono, że 
należy się powtórnie spotkać w Asyżu, by dzielić się 
bogactwem spuścizny duchowej, której istotą jest 
zjednoczenie z Bogiem, którego światło przemienia 
nas, tak aby wszystko utożsamiało się z absolut-
nym i nieskończonym zamysłem Bożym. Bracia 
uczestniczyli w ceremoniach zakonnych świętego 
monasteru (Jutrznia, Godzina Czytań, Nieszpo-
ry), we wspólnych posiłkach i w innych momentach 
życia wspólnotowego.
Trzeba przyznać, że mnisi ze świętej Góry Athos 
z wielką miłością i życzliwością ugościli naszych 
współbraci. Takie spotkania to ważny krok na 
drodze poszukiwania więzi i wzajemnej otwartości, 
gdyż wszyscy poszukujemy Boga.

Br. Silvestro Bejan, OFMConv.
Delegat CEFID

Rodzina Franciszkańska na ŚDM Rio 2013
RIO DE JANEIRO, Brazylia - Rodzina Fran-
ciszkańska w Brazylii (FFB) przygotowuje się do 
prawdziwego braterskiego spotkania tych wszyst-
kich, którzy są związani lub czują się pociągnięci 
przez drogę św. Franciszka i św. Klary z Asyżu, 
mającą wciąż wielu naśladowców i zwolenników 
tego charyzmatu na całym świecie. Jeżeli chodzi o 
program, przygotowywane są następujące wyda-
rzenia: (1) Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży 
Franciszkańskiej (MF) - od 19 do 22 lipca w São 
João del Rei, MG. (2) Stoisko powołaniowe - od 23 
do 28 lipca, w godzinach 10:00 - 20:00, w Quinta 
da Boa Vista, w Rio de Janeiro. (3) Przestrzeń fran-
ciszkańska - Meeting Place, gdzie odbywać się będą 
muzyczne i artystyczne przedstawienia, warsztaty, 
będzie czas na modlitwę i refl eksję przeżywane 
głównie w najgłębszej braterskiej komunii. (4) Spo-
tkanie z franciszkańskimi Ministrami generalnymi 
- jak w prawdziwej rodzinie, będzie czas na szczery 
i bezpośredni dialog z młodymi ludźmi, a także z 
franciszkanami ze wszystkich obediencji. 24 lipca, 
o godz. 15:00, w kościele Św. Sebastiana w dzielnicy 
Tijuca, odbędzie się wielkie zgromadzenie całej 
Rodziny Franciszkańskiej razem z ministrami oraz 
innymi przełożonymi generalnymi różnych gałęzi 
naszej różnorodnej rodziny.

Delegatura Kuby przechodzi pod opiekę  
prowincji Maranhão-Pará-Amapá

SEUL, Korea Południowa - 8 czerw-
ca 2013, dziewięciu braci kapucynów 

uczestniczyło w drugim już „Marszu dla 
Życia”, organizowanym w Korei 
przez Pro-Life Aliance. Wydarze-
nie miało miejsce w Seulu, w parku 
Yeouido Hangang. Pomimo upału 
wiele osób zgromadziło się „pod 
tym samym parasolem” obrony ży-
cia od jego początku po naturalny 
kres. Adwokaci, profesorowie, mło-
dzież, a także zakonnicy katoliccy, 
protestanccy, buddyjscy oraz zwykli 
ludzie w różnym wieku, przybyli na 
otwartą przestrzeń nad brzegiem 
rzeki Han. Wydarzenie, poprzedzo-
ne przez różnego rodzaju przygoto-
wawcze „rozgrzewki”, rozpoczęło 
się od wystąpienia ojca Casimiro, a następ-
nie przebiegło pośród występów muzycz-
nych, tańca i świadectw. Seulski „Marsz 

dla Życia” pod wieloma względami przy-
pomina podobny marsz zorganizowany w 
roku 1973 w Stanach Zjednoczonych, aby 

zaprotestować przeciwko legalizacji aborcji 
w tym kraju. W Korei po raz pierwszy od-
był się on w 2012.

LAS FECHAS, Kuba - Po kilku-
wiekowej intensywnej pracy mi-

syjnej, na mocy Dekretu Ministra 
generalnego, Prowincja Hiszpanii 
przekazała odpowiedzialność za De-

legaturę Kuby brazylijskiej Prowincji 
Maranhão-Pará-Amapá. Przekazanie 
odbyło się podczas specjalnego zgro-

madzenia Delegatury, odbytego w 
dniach 1-3 czerwca 2013. Uczestni-
czyli w niej bracia pracujący na Kubie 
wraz z delegatem, br. Antonio Mar-
tins, ministrowie prowincjalni: br. 

Deusivan Santos (Maranhão-
Pará-Amapá) i br. Benjamin 
Echeverría (Hiszpania); defi -
nitor generalny dla Brazylii, 
br. Sergio Dal Moro i defi nitor 
generalny języka hiszpańskie-
go, br. Hugo Mejía. Ten ostat-
ni odczytał dekret Ministra 
generalnego i przewodniczył 
uroczystej Eucharystii kon-
celebrowanej przez dwunastu 
braci kapucynów. Na Kubie 
żyje i posługuje 10 kapucy-
nów, z Hiszpanii i Brazylii, 
mieszkając w czterech wspól-

notach i spełniając posługę misjonar-
ską, parafi alną i formacyjną.

Kapucyni w “Marszu dla Życia”

Apostoła, której przewodniczył J.E. Ruggero Franceschini, przy uczestnic-
twie ponad trzystu chrześcijan. Animację śpiewu prowadzili chrześcijanie z 
Antiochii wraz z grupą młodych Afrykańczyków mieszkających w Izmirze. 
Po południu br. Pio zakończył wizytę spotykając się z braćmi z Kustodii: 
dodawał im odwagi w spełnianiu ich apostolskich zadań i zachęcał do spo-
glądania w przyszłość z ufnością, sugerując poszukiwanie nowych sposobów 
ewangelizacji; pozwoli to również na zaangażowanie innych prowincji na tej 
cennej dla chrześcijan całego świata ziemi.
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