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Br. Pio Murat, Radny Generalny OFM Cap

Audyt
w Kurii Generalnej

Podczas ostatniego posiedzenia Rady 
Generalnej, Ojciec James Grummer 

SJ przybył do naszej kurii, aby przed-
stawić swoje spostrzeżenia wynikające 
z przeprowadzonego przez niego u nas 
audytu. Minister Generalny powierzył 
mu przeprowadzenie audytu całej naszej 
Kurii Generalnej. Jako radny Towarzy-
stwa Jezusowego, O. Grummer posiada 
kompetencje uzdalniające go do udzie-
lenia pomocy i ocenienia życia i pracy 
naszych współbraci, do przedstawienia 
propozycji mających na celu polepszenie 
i usprawnienie naszej posługi na rzecz 
Zakonu.
W lutym br. O. Grummer spotkał się 
osobiście z braćmi, stawiając im przy-
gotowane wcześniej pytania pomagające 
w określeniu miejsca i posługi każdego 
z nich. Prezentacja wyników audytu 
została przyjęta z uznaniem i wdzięcz-
nością przez wszystkich braci. Ze spoj-

rzeniem kogoś, kto patrzy na nas z ze-
wnątrz, O. Grummer podkreślił przede 
wszystkim radość i braterskie zrozumie-
nie, z którym się spotkał podczas swoich 
odwiedzin: «radość braci była dla mnie 
zaraźliwa».
Wychodząc od tego spojrzenia, zdecy-
dowanie pozytywnego, audyt uwypuklił 
niektóre napięcia, specyfi czne dla takiej 
jak nasza wspólnoty; między innymi, 
wspomniane zostało wyzwanie płynące 
z różnorodności kultur, okresów kiedy 

to wszyscy bracia są obecni w domu i 
czasów, kiedy pozostaje tylko nieliczna 
grupa, z faktu, że miejsce pracy jest jed-
nocześnie miejscem zamieszkania i życia 
wspólnotowego…

Po opisaniu rzeczywistości, relacja z 
audytu postawiła też niektóre propozy-
cje osiągnięcia zamierzonego celu. Po-
zwolę sobie zacytować niektóre z tych 
propozycji: wypracowanie dla każdej 
funkcji jasnego opisu zadań - tzw. „job 
description”; zagwarantowanie odpo-
wiedniej formacji w zakresie powierzo-
nej danemu bratu posługi; zatroszczenie 
się o odpowiednią informację; danie 
sobie czasu na wymianę i dzielenie się 
pomiędzy różnymi urzędami-posługami. 
Uwagom O. Grummera towarzyszyły 
również konkretne propozycje, jak np. 
ta dotycząca wspólnego kalendarza, do-
stępnego dla każdego z braci, utworzenie 
przestrzeni na wyrażenie się dla odmien-

nych kultur, znalezienie możliwości peł-
nienia duszpasterstwa zewnętrznego…
Warto zauważyć, że audyt O. Grumme-
ra bardzo mocno podkreślił konieczność 
utrzymania ścisłej łączności pomiędzy 
życiem braterskim i konkretnym za-
jęciem każdego z braci. Kuria nie jest 
jakąkolwiek instytucją, jest wspólnotą 
braterską w posłudze dla Zakonu. Za-
chęcając do duchowego zrozumienia na-
szej pracy, O. Grummer mówił: «osobista 
refl eksja i wspólnotowy dialog na temat 

związku pomiędzy światem codziennej 
pracy i źródłami naszej duchowości, mogą 
pomóc braciom w rozwijaniu tego, co już 
robią».
Z wdzięcznością za dyspozycyjność i prze-
nikliwość O. Grummera, Rada Generalna 
poświęciła nie mało czasu na przedysku-
towanie wprowadzenia w życie propozy-
cji wynikających z audytu O. Grummera: 
wszystko po to, aby zwiększyć skuteczność 
i kompetencje naszej posługi dla Zakonu.
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Kościół oferuje moralny przewodnik 
zakorzeniony w katolickiej tradycji.

• Zmiany klimatyczne są problemem 
moralnym.

• Papież przemawia jako Pasterz, nie 
jako naukowiec czy polityk. Chce 
pomóc katolikom w zrozumieniu 
szansy i konieczności zatroszczenia 
się o stworzenie, a także o naszych 
braci i nasze siostry.

• Troska o stworzenie jest starożyt-
nym nauczaniem biblijnym. Kościół 
już wiele razy wypowiadał się na 
ten temat. Tak jak nauka stała się 
bardziej wyczulona na wpływ jaki 
ludzkość wywiera na środowisko 
naturalne, podobnie i głos Kościoła 
stał się bardziej jasny i zdecydowany.
• Ostatni Papieże zrozumieli naglącą 
konieczność podjęcia tematu zmian 
klimatycznych i troski o stworzenie:

- Święty Jan Paweł II i Papież eme-
ryt Benedykt XVI, związali troskę 
o środowisko z koniecznością 
budowania solidarności pomiędzy 
ludźmi i z Bożym stworzeniem.
- Obydwaj Papieże stali się amba-
sadorami niepokojącego wpływu 
człowieka na efekt cieplarniany i 
zmiany klimatu.

Rozwiązanie problemu zmian klimatycz-
nych chroni Lud Boży.
• Zmierzenie się z tym problemem i 
interweniowanie w kwestiach zmian 
klimatycznych oznacza ochronę 
rodzin. Czy to chodzi o kogoś kto 
w Chicago cierpi na astmę, czy też 
o kogoś kto na Filipinach cierpi z 
powodu katastrofalnych powodzi, 
zmiany klimatyczne stanowią wielką 
szkodę dla całej ludzkości. Przeciw-
działanie zmianom klimatycznym 
jest działaniem moralnym.
• Jesteśmy wezwani do okazania 
miłości naszym bliskim chroniąc 
ich przed wpływem klimatu, który 
w swoich niepożądanych manifesta-
cjach powoduje mnożenie się chorób 
i braki żywności. Musimy rozmawiać 
o zmianach klimatycznych, aby 

chronić Lud Boży.
• Jesteśmy wezwani do zatroszczenia 
się o najuboższych i najsłabszych 
pośród nas. Najubożsi są najmniej 
odpowiedzialni za zmiany klima-
tyczne, a jednak najbardziej cierpią z 
powodu ich konsekwencji.
• Jako franciszkanie jesteśmy wezwa-
ni nie tylko do bycia narzędziami 
pokoju i sprawiedliwości, lecz także 
prawdziwymi i skutecznymi stróża-
mi naszej „matki natury”.
• Jesteśmy wezwani do niezapomina-
nia o tym, jakie jest nasze właściwe 
miejsce w Stworzeniu. W pewnym 
sensie, zdominowaliśmy naturę, 
„Siostrę Ziemię”, „Matkę Ziemię” 
(Papież Franciszek, 15 stycznia 2015). 
Nasze słuszne miejsce pośród Stwo-
rzenia respektuje i chroni rozległą 
sieć życia.
Nadszedł czas wspólnego działania.
• Liczą się nasze działania. Fran-
ciszkanie, pracując wspólnie, mogą 
pomóc w rozwiązaniu kwestii zmian 
klimatycznych.
• Istnieją lepsze sposoby działania 
w naszych wspólnotach i w naszych 
krajach. Poczynając od wymiany 
żarówki aż po zintensyfi kowanie po-
lityki oświeconej wiarą, każdy może 
coś zrobić, aby rozwiązać kwestię 
zmian klimatycznych, rozpoczyna-
jąc także od naszych kapucyńskich 
wspólnot.

• Podjęcie akcji przeciwdziałających 
zmianom klimatu to szansa na zama-
nifestowanie naszej wiary i naszego 
franciszkańskiego charyzmatu. Sta-
wienie czoła zmianom klimatycznym 
domagać się będzie pokory, inteli-
gencji, wytężonej pracy i moralnej 
przejrzystości.
• Muszą nas prowadzić właściwe 
relacje, zarówno pomiędzy nami jak 
i ze stworzeniem. Jesteśmy wezwani 
do wpłynięcia na zmiany klimatycz-
ne, poszukując wspólnego dobra w 
miłości.

Dlaczego
 “Pochwalony bądź…”?

N A  P I E R W S Z Y M  P L A N I E

Chrześcijańska wiara i Franciszkanizm w nowej encyklice Papieża Franciszka
Brat Benedict Ayodi, Biuro SPIS OFM Cap

James Donegan
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Spotkanie nowych ministrów

FRASCATI, Włochy - Od 21 do 28 czerw-
ca br. we Frascati, Zarząd Generalny ko-
lejny raz spotkał się z nowymi ministrami 
i kustoszami wybranymi bądź mianowa-
nymi w ostatnim czasie. To tygodniowe 
spotkanie miało charakter braterskiej 
wymiany i intensywnej formacji. Pod-
czas spotkania, oprócz bezpośredniego 
kontaktu z całym Zarządem Generalnym, 
uczestnicy mieli okazję do wzajem-
nej wymiany między sobą, dzieląc się 
doświadczeniami, ideami, nadziejami i 
oczekiwaniami w tej ich ważnej posłudze 
dla Zakonu. Około 30 braci, wybranych 
aby w najbliższych latach przewodzić 
swoim okręgom zakonnym, miało zatem 
możliwość przeżycia swego rodzaju 
„inicjacji”, niezwykle ważnej w dobrym 
wypełnieniu ich obowiązku braterskiej 
animacji i zarządzania znaczącą częścią 
naszej kapucyńskiej rodziny.

Poprzez góry i rzeki,  
jak Dobry Pasterz

K U R I A  G E N E R A L N A  •  K A P U C Y Ń S K A  O B E C N O Ś Ć
M A Ł E  W I E L K I E  N O W I N Y

K U R I A  G E N E R A L N A  •  K A P U C Y Ń S K A  O B E C N O Ś Ć
M A Ł E  W I E L K I E  N O W I N Y

Posiedzenie zwyczajne
Rady Generalnej
RZYM, Włochy - Od 8 do 18 czerw-

ca 2015, w naszej Kurii Generalnej 
w Rzymie, odbyło się kolejne zwyczajne 
posiedzenie Rady Generalnej, podczas 
którego, pośród wielu spraw, zajęto się 
podaniami o różnego rodzaju dyspensy, 
sprawozdaniami z wizytacji pastoral-
nych i z połowy trzechlecia, Ekonoma-
tu Generalnego, okręgów zakonnych, 
z odwiedzin braterskich w niektórych 
misjach, z kapituł prowincjalnych, ze 
spotkań konferencji, Biura SPIS. Roz-
poczęto refl eksję rodzącą się z analizy 
danych statystycznych Zakonu za rok 
2014; ustalono program spotkania Rady 

Generalnej z CCMSI, zaplanowanego 
na styczeń 2016 (w Indiach). Rada po-
święciła też sporo czasu na refl eksję nad 
audytem przeprowadzonym w Kurii Ge-
neralnej. Dokonano również następują-
cych nominacji: Sekretarz Solidarności 
Międzynarodowej - br. James Donegan 
(PR Nowego Jorku); Asystent w Archi-
wum Generalnym - br. David Basil Acha-
ruparambil (PR Św. Franciszka, Kerala). 
Ponadto, Stolica Apostolska mianowała 
br. Carlo Calloni, Postulatora General-
nego naszego Zakonu (PR Lombardii), 
nowym Komisarzem Stolicy Świętej dla 
Franciszkanów Niepokalanej.

James Donegan David Basil Acharuparambil Carlo Calloni

MENDI, Papua Nowa Gwinea - Za-
nim zaczniesz się skarżyć na korki 

w drodze do domu, popatrz na podró-
że tam i z powrotem biskupa Donalda 
Lipperta, w Papui Nowej Gwinei. W 
ostatnich czasach ci, którzy go śledzą 
na Twitterze, towarzyszyli przeprawie 
kapucyńskiego biskupa przez niezbyt 
stabilny dla pieszych most w górach 
diecezji Mendi. Trzeba się chwytać lin 
i stąpać po wąskich kładkach, jeśli chce 
się dotrzeć do kościółka Św. Michała w 
Kurumb, na stoku stromej góry tamte-
go płaskowyżu, gdzie nie da się dojechać 
autem, a dotrzeć można jedynie poko-
nując pieszo półtoragodzinny trudny 
odcinek górskiej drogi. Wspólnie z 
jedną z grup duszpasterskich diecezji 
Mendi podjęto wysiłki, aby udzielić sa-

kramentu Bierzmowania prawie 200 
młodym ludziom (w tym także kilku do-
rosłym), przy okazji Uroczystości Ciała 
i Krwi Pańskiej 2015. Grupa wyruszyła 
autem. „Po około półtorej godziny jazdy, 
po górskich drogach i wśród pięknych 
krajobrazów, dotarliśmy do miejsca, 
skąd nie można już było jechać dalej. Po-
zostawiliśmy auto i rozpoczęliśmy prze-
prawę […] Zanim zaczęliśmy naszą dro-
gę po górach, musieliśmy przebyć rzekę 
Lai, pokonując raczej rozhuśtany most 
dla pieszych. Starałem się nie patrzeć w 
dół, ponieważ płynąca pod nami woda 
wprowadzała mnie w oszołomienie; po-
nieważ było sporo ogromnych dziur w 
kładkach tego mostu, nie mogłem jed-
nak tego uniknąć. Oczywiście, miejsco-
wi ludzie z łatwością po nim przechodzą 

- i w ten sposób dodali mi odwagi, abym 
przeprawił się w sposób bezpieczny”. 
Przybycie grupy spotkało się z gorącym 
przyjęciem wśród dźwięku bębnów i 
śpiewu. Wielu parafi an założyło od-
świętne tradycyjne stroje. „Jeden z nich 
(Raff aello) dał mi kapelusz, tradycyjnie 
przyozdobiony piórami, ponieważ to ja 
byłem ‘głową’ katolickiej ludności tego 
regionu. Poczułem się zaszczycony tym 
darem. Owa wyprawa „Bożego Ciała” 
naprowadziła mnie na temat homilii 
o Eucharystii jako pokarmie na naszą 
drogę i o Duchu Świętym, jako ogniu 
dla naszej misji, aby zanieść Dobrą 
Nowinę do wszystkich ludzi” - pisał bi-
skup Lippert. „Niektórzy wyraźnie się 
wzruszyli na skutek tej ważnej chwili w 
ich życiu. Ich oczy błyszczały nadzieją 
i radością z obietnicy życia dla Pana - 
bez względu na niezliczone wyzwania 
i trudności” - mówił. Po ceremonii, w 
braterskiej jedności, „podjęliśmy dro-
gę powrotną… Muszę wyznać - kon-
tynuował biskup - że podobnie jak w 
innych podobnych sytuacjach, czułem 
się trochę tak jak Piotr, Jakub i Jan pod-
czas gdy schodzili razem z Jezusem z 
góry Tabor, wcześniej doświadczywszy 
chwały Przemienienia”.
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I. „Laudato si’, mi’ Signore – Po-
chwalony bądź, Panie mój, śpie-

wał święty Franciszek z Asyżu. W 
tej pięknej pieśni przypomniał, 
że nasz wspólny dom jest jak sio-
stra, z którą dzielimy istnienie, i 
jak piękna matka, biorąca nas w 
ramiona: «Pochwalony bądź, mój 
Panie, przez siostrę naszą, matkę 
ziemię, która nas żywi i chowa, 
wydaje różne owoce z barwnymi 
kwiatami i trawami»”.
2. „Nie chcę pisać tej encykliki bez 
odwołania się do pięknego, moty-
wującego nas przykładu. Przyją-
łem jego imię jako przewodnika 
i inspirację w chwili mojego wy-
boru na Biskupa Rzymu. Myślę, 
że Franciszek jest w najwyższym 
stopniu wzorem troski o to, co 
słabe, oraz patronem ekologii in-
tegralnej, przeżywanej z radością i 
autentycznością”.
3. „Podobnie jak człowiek zako-
chany, Franciszek za każdym ra-
zem, kiedy spoglądał na słońce, 

księżyc czy najmniejsze zwierzę-
ta, reagował śpiewem, włączając 
w swoje uwielbienie wszystkie 
stworzenia”.
4. „Ubóstwo i prostota świętego 
Franciszka nie były ascezą jedynie 
zewnętrzną, ale czymś bardziej 
radykalnym: wyrzeczeniem się 
czynienia z rzeczywistości jedynie 
przedmiotu użytku i panowania”.
5. „Z drugiej strony święty Fran-
ciszek, wierny Pismu Świętemu, 
proponuje nam uznanie przyrody 
za wspaniałą księgę, w której Bóg 
do nas mówi i przekazuje nam 
coś ze swego piękna i dobroci: «z 
wielkości i piękna stworzeń po-
znaje się przez podobieństwo ich 
Stwórcę» (Mdr 13, 5), a «Jego potę-
ga oraz bóstwo stają się widzialne 
dla umysłu przez Jego dzieła» (Rz 
1, 20)”.
6. „Z tego względu znamienne 
jest, że przeżywana przez święte-
go Franciszka z Asyżu harmonia 
ze wszystkimi stworzeniami była 

Nowy Ekonom Międzynarodowego
Kolegium Św. Wawrzyńca z Brindisi

RZYM, Włochy - Brat Maximino Bran-
calione Tessaro, Prowincja Rio Grande 
do Sul (Brazylia), został nowym ekono-
mem Międzynarodowego Kolegium Św. 
Wawrzyńca z Brindisi. Do Rzymu przy-
był już kilka miesięcy temu i, ucząc się 
języka włoskiego, oczekuje na właściwy 
moment objęcia swojej posługi dla tej 
największej w naszym Zakonie wspólnoty 
lokalnej. Bratu Luca Piantanida, który w 
sposób kompetentny aż dotąd spełniał 
swoją misję na tym właśnie „posterunku”, 
wyrażamy naszą szczerą wdzięczność, a 
jednocześnie życzymy mu wszelkiej łaski w 
nowym zadaniu. 

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

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap 
collaboratori Tutti i segretari della Curia generale impaginazione e grafi ca Marek Przeczewski OFMCap 
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco portoghese
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interpretowana jako uzdrowienie tego 
zerwania”.
7. „Święty Bonawentura powiedział, że 
«ze względu na powszechne pojednanie 
ze wszystkimi stworzeniami» Franciszek 
w pewien sposób «powrócił do stanu 
niewinności»”
8. „Kiedy zdajemy sobie sprawę z od-
blasku Boga we wszystkim, co istnieje, 
to serce odczuwa pragnienie, aby wiel-
bić Pana za wszystkie Jego stworzenia i 
wraz z nimi, jak to wyraża piękny hymn 
świętego Franciszka z Asyżu: «Pochwa-
lony bądź, Panie, z wszystkimi Twoimi 
stworzeniami, a przede wszystkim z 
naszym bratem słońcem, które dzień 
daje, a Ty przez nie świecisz. Ono jest 
piękne i promieniste, a przez swój blask 
jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy! 
Panie, bądź pochwalony przez naszego 
brata księżyc, i nasze siostry gwiazdy, 
które stworzyłeś w niebie jasne i cenne, 
i piękne»”.
9. „To nie przypadek, że w kantyku, w 
którym święty Franciszek wielbi Boga 
za stworzenie, dodaje: «Panie, bądź 

pochwalony przez tych, którzy 
przebaczają wrogom dla miłości 
Twojej». Wszystko jest ze sobą po-
wiązane. Dlatego konieczne jest 
połączenie troski o środowisko ze 
szczerą miłością do człowieka i z 
ciągłym zaangażowaniem wobec 
problemów społeczeństwa”.
10. „Duchowość chrześcijańska, 
wraz z kontemplacyjnym zadzi-
wieniem stworzeniami, jakie znaj-
dujemy u świętego Franciszka z 
Asyżu, rozwinęła także bogate i 
właściwe rozumienie pracy, jak to 
widać na przykład w życiu błogo-
sławionego Karola de Foucauld i 
jego uczniów”.
11. „Aby zaproponować zdrowe 
relacje ze stworzeniem, jako wy-
miar integralnego osobistego na-
wrócenia, przypomnijmy wzór 
świętego Franciszka z Asyżu. Wy-
maga to również rozpoznawania 
własnych błędów, grzechów, wad 
lub zaniedbań i nawrócenia się 
całym sercem, wymaga przemiany 

wewnętrznej”.
12. „Zachęcam wszystkich chrze-
ścijan, aby ukazali jasno ten wy-
miar swojego nawrócenia, pozwa-
lając, by moc i światło otrzymanej 
łaski obejmowały także relacje 
z innymi istotami i otaczającym 
światem, budząc owo cudowne 
braterstwo z całym stworzeniem, 
którym tak wspaniale żył święty 
Franciszek z Asyżu”.
(sanfrancescopatronoditalia.it)
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