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21 stycznia 2016 roku Ojciec 
Święty Franciszek zezwolił 

Kongregacji ds. Świętych na pro-
mulgowanie Dekretu uznającego 
heroiczność cnót sługi Bożego Ar-
seniusza z Trigolo (1849–1909), 
kapucyna z Prowincji Lombardii, 
założyciela zgromadzenia Sióstr Ma-
ryi Pocieszycielki.
Sługa Boży urodził się w Trigo-
lo, w prowincji Cremony, 13 czer-
wca 1849 r. Jeszcze jako dziecko 
pragnął służyć Bogu, dlatego 
przekonał rodziców, aby pozwolili 
mu na wstąpienie do seminarium św. 
Małgorzaty w Cremonie. Z uwagi 
na wrodzoną dobroć i umiejętności 
oratorskie, z powodu braku 
kapłanów, bardzo wcześnie został 
wysłany do jednej z parafii, gdzie 
musiał dzielić czas pomiędzy stu-
dium i pracę duszpasterską. 21 marca 
1874 otrzymał święcenia kapłańskie 
i został skierowany jako wikary 
do parafii w Ossolaro, a następnie 

do Cassano d’Adda, gdzie spotkał 
młodą wówczas Paschalinę Józefinę 
Fumagalli.
Pragnąc całkowicie poświęcić się 
Bogu, zdecydował o wstąpieniu 
do zakonu i złożył podanie o przyjęcie 
do Towarzystwa Jezusowego. Biskup 
Jeremiasz Bonomelli, który uważał 
go za dobrze zapowiadającego się 
młodzieńca, z wielkim żalem przyjął 
jego prośbę. 14 grudnia 1874 sługa 
Boży rozpoczął swój nowicjat w Les 
Alleux (Francja), składając pierwszą 
profesję w 1877.
Profesję wieczystą złożył 
w następnym roku w Wenecji jako ko-
adiutor duchowy (operarius). W swej 
posłudze apostolskiej był szanowany 
przez wszystkich, zwłaszcza przez 
żeńskie wspólnoty zakonne, któ-
rym posługiwał jako rekolekcjonista 
i kierownik życia duchowego.

Przeczytaj cały artykuł w j. włoskim

Na naszej stronie są już dostępne 
w siedmiu językach: list Mi-

nistra Generalnego na zakończenie 
VIII Rady Plenarnej Zakonu i tekst 

zatwierdzonych Propositiones. 
Zapraszamy do pogłębionej lektury 
zaprezentowanych tekstów. 

RPZ VIII we wszystkich językach

    Nowy sługa Boży dla Zakonu 

Sługa Boży 
Arseniusz 
z Trigolo
OFMCap 
1849–1909

http://ofmcap.org/it/component/k2/item/741-cpo-viii-in-tutte-le-lingue 
http://ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/702-un-nuovo-venerabile-per-l-ordine
http://ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/702-un-nuovo-venerabile-per-l-ordine 
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02 Kurs formacji 
permanentnej –
 bracia języka
hiszpańskiego 
i portugalskiego

22 braci kapucynów z Amery-
ki Łacińskiej i Hiszpanii, 

w dniach od 3 do 21 kwietnia 
2016, uczestniczyło w Kursie 
formacji permanentnej zorgani-
zowanym w Asyżu i w innych 
miejscach franciszkańskich. 
Poprzez odwiedzenie miejsc 
franciszkańskich, refleksję 
i doświadczenie historycznych 
wartości charyzmatu w miejscach 
ważnych ze względu na naszą 
historię i charyzmat, życie brater-
skie i kontemplację, wspomniani 
bracia mogli spotkać św. brata 
Franciszka i św. siostrę Klarę. Mie-
li możliwość odnowy i uaktualnie-
nia w sferze duchowości biblijnej, 
rozeznania, podróży wewnętrznej, 
kapucyńskiej historii, terapii 
leczącej rany z przeszłości i kon-
templacji pod kątem holistycznej 
integracji. W tych dniach odnowy 
przeżywali i dzielili ducha bra
terstwa i powszechnej wspólnoty. 

Mogli się również spotkać z Min-
istrem Generalnym, br. Mauro, 
oraz z braćmi należącymi do in-
nych rzymskich wspólnot: kurii 
generalnej, domu przy Via Cairoli, 
kolegium międzynarodowego, 
a także braci z Asyżu, Camerino 
i Frascati.
Animatorami kursu byli bracia: 
Jaime Rey, Sidney Machado, 
Leonardo Gonzalez, Martin Tor-
res i Charles Alphonse. Uczest-
nicy dziękowali Panu i Zakonowi 
za ten owocny czas, za możliwość 
zasmakowania w łasce początków, 
za chwile spotkania i refleksji 
z braćmi z innych prowincji. Wyr-
azili nadzieję, że także wielu in-
nych braci naszego Zakonu bądź 
już przeżyło, bądź też będzie mogło 
przeżyć podobne doświadczenia 
jak te, przeżyte przez nich w ciągu 
ostatnich dni.

Obejrzyj galerię zdjęć ze  
spotkania na stronie internetowej  
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W dniach 24–29 kwietnia 2016, 
Minister Generalny, br. Mau-

ro Jöhri, udał się z wizytą do braci 
Kustodii Pakistanu w towarzystwie 
br. Fernando Ventura jako tłumacza. 
Nasza obecność w Pakistanie kon-
centruje się przede wszystkim 
w Lahore i okolicach, podczas gdy 
dom formacyjny dla studentów 
teologii znajduje się w Karaczi. 
Kustodia ta została założona przez 
flamandzkich braci z Belgii i dzi-
siaj liczy 29 braci profesów wie
czystych oraz tyluż profesów cza-
sowych. Bardzo piękna zapowiedź 
na przyszłość dla naszego Zakonu! 
27 kwietnia odbyło się spotkanie 
z uczniami trzech szkół założonych 
i prowadzonych bezpośrednio 
przez braci, w których kształci 

się ok. 3500 uczniów od przed-
szkola po szkołę średnią. To była 
bardzo wzruszająca chwila, niez-
wykle dobrze odzwierciedlająca 
pracę wykonaną przez belgijs-
kich misjonarzy. Zrozumieli oni, 
że aby stworzyć możliwości roz-
woju dla ludności chrześcijańskiej,  
trzeba było rozwijać edukację, 
i tak uczynili. Pakistan jest kra-
jem w przeważającej części 
muzułmańskim, natomiast 
chrześcijanie i hinduiści stanowią 
mniejszość. Minister Generalny, 
podróżując po kraju bez większych 
trudności, miał możliwość spotkać 
się i porozmawiać z wszystkimi 
braćmi. Oby dobry Bóg błogosławił 
tej naszej obecności i temu wielk-
iemu krajowi, jakim jest Pakistan!

Wizyta Ministra Generalnego w Pakistanie

Obejrzyj galerie zdjęć z Pakistanu

http://ofmcap.org/pl/notizie/formazione/item/754-kurs-formacji-permanentnej-bracia-jezyka-hiszpanskiego-i-portugalskiego
http://ofmcap.org/pl/notizie/formazione/item/754-kurs-formacji-permanentnej-bracia-jezyka-hiszpanskiego-i-portugalskiego
https://goo.gl/photos/jaQQ4F1FqrzEgb4z9
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Potężne trzęsienie ziemi o sile 
7,8 wstrząsnęło Ekwadorem 

w sobotę, 16 kwietnia. Trzęsienie 
ziemi odczuwalne było na całym 
wybrzeżu i w środkowych regio-
nach ekwadorskich Andów. Zni-
szczeniu uległy całe miasteczka 
i wioski, a wielkie przestrzenie 
tego kraju pozostały bez energii 
elektrycznej, połączeń telefoni-
cznych i wody. Do akcji ratow-
niczej włączyło się ponad 14 tys. 
członków sił bezpieczeństwa. 
Priorytetem było przede wszy-
stkim poszukiwanie tych, którzy 
przeżyli oraz rozdział żywności. 
Bardzo szybko nadeszła też po-
moc międzynarodowa, zarówno 
w dziedzinie dostaw żywności, jak 
i specjalistycznej pomocy w poszu-
kiwaniu ocalałych: z takich krajów 
jak Hiszpania, Kolumbia i Chile. 
Także inne kraje zapowiedziały 
nadesłanie w najbliższych dniach 
pomocy. Z upływem godzin było 
czymś zdumiewającym i pięknym, 
chociaż pośród bólu i cierpie-
nia, oglądanie nadciągających 
ciężarówek z wodą, żywnością 
i sprzętem technicznym. Z głębi 

bólu rozkwitała solidarność jak 
promień nadziei pośród ogromu 
tragedii.
Jak można pomóc?
Władze cywilne i kościelne 
mobilizują się, aby rozeznać naj-
bardziej naglące potrzeby. Potrze-
ba profesjonalistów: psychologów, 
lekarzy, kapłanów, a także wolon-
tariuszy zdolnych do kopania i od-
budowywania. W przypadku tych, 
którzy mieszkają poza Ekwadorem, 
ważne jest przekazywanie wyrazów 
solidarności, pociechy i bliskości.
Jedną z najbardziej naglących po
trzeb są lekarstwa. Najbliższe 
tygodnie będą decydujące dla 
zdrowia dotkniętych tragedią ludzi: 
szczepionki, środki odstraszające 
owady dla dorosłych i dla dzieci, 
produkty dla dzieci i niemowląt jak 
butelki na mleko, mleko w proszku, 
pieluchy, żywność dla niemowląt. 
Trzeba dotrzeć do małych wiosek 
i ubogich osad, które jak dotychczas 
nie zostały otoczone odpowiednią 
opieką. Grupa psychologów i nau-
czycieli z kapucyńskiego uniwer-
sytetu w Pasto CESMAG (ośrodek 

studiów wyższych im. Marii Go-
retti w Kolumbii), zadeklarowała 
pomoc w zajęciu się dziećmi  
podczas długich dni bezczynności, 
podobnie jak inni profesjonaliści 
i grupy wolontariuszy.
Bracia kapucyni razem z chrze
ścijańskimi grupami w Portoviejo 
od lat prowadzą stołówkę dla 
ubogich dzieci korzystając z po-
mocy kapucynów z Hiszpanii. Po 
trzęsieniu ziemi, pomimo tego, że 
uszkodzone zostały mury, stołówka 
nadal oferuje 600 posiłków dzien-
nie dla tych, którzy ucierpieli 
wskutek katastrofy.
Kapucyński kościół w Portoviejo 
odniósł wielkie szkody i trzeba 
będzie powziąć prace zmierzające 
do zabezpieczenia budynku. Po-
trzeba pieniędzy na pokrycie 
naglących potrzeb. Dzieło odbu-
dowy tysięcy domów stanowi wyz-
wanie przekraczające możliwości 
lokalnej wspólnoty. Wszyscy 
powinniśmy jakoś pomóc. Wszy-
scy razem, stanowczo, wytrwale 
i solidarnie, damy radę!

br. rodolfo erburu - kapucyński misjonarz w ekwadorze

Trzęsienie ziemi w Ekwadorze
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SERCADE (SERvicio CApuchino de DEsarollo) udostępniło 
konto bankowe, na które można przesyłać pomoc finansową.
W najbliższych dniach lub tygodniach będziemy w stanie 
konkretnie sfinalizować organizację pomocy.
BANKIA
ES31 2038 1056 28 6001011249

Wizyta Ministra Generalnego w Pakistanie
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W dniach od 11 do 13 kwiet-
nia 2016 r. nasz klasztor we 

Frascati stał się miejscem drugie-
go spotkania wicepostulatorów 
Zakonu. Tematem spotkania była 
„świętość i relikwie”. Prelegenci 
bardzo zainteresowali słuchaczy 
swoimi wystąpieniami. We wpro-
wadzeniu do obrad, Postulator Ge-
neralny wyraził swoją wdzięczność 
Bogu za świętość zawsze żywą 
w naszym Zakonie i za możliwość 
wspólnego przeżywania tego 
spotkania. Pierwsze wystąpienie 
br. Ubaldo Terrinoni, kapucyna 
z Prowincji Rzymskiej, stanowiło 
duchowe wprowadzenie do obrad; 
br. Ubaldo w swoim podejściu 

do świętości potrafił rozsmakować 
uczestników w jej pięknie i znac-
zeniu. Następnego dnia, dwóch 
prelegentów przykuło uwagę 
obe cnych przez sposób przedsta-
wienia swoich referatów. Ojciec 
Zdzisław Kijas OFMConv, rela-
tor Kongregacji Spraw Kanoniza-
cyjnych, po mistrzowsku rozwinął 
aspekty teologiczne kultu relikwii; 
po południu ks. Robert Sarno, 
pracownik Kongregacji, z dużą 
przejrzystością naświetlił jego 
aspekty prawne. Wszyscy wyrażali 
wielkie zadowolenie z tego spo-
tkania i z braterskiego przyjęcia ze 
strony miejscowej wspólnoty braci 
kapucynów we Frascati.

Z menu u dołu strony 
www.ofmcap.org: KAPUCYNI 

– Gdzie jesteśmy, od dzisiaj można 
przejść do nowej mapy Google 
powiązanej z bazą danych naszych 
kapucyńskich obecności w świecie. 

Obejrzyj mapę online

N° 293
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Spotkanie 
wicepostulatorów 
Zakonu
we Frascati

Gdzie jesteśmy
Nowa mapa online
naszych obecności 
w świecie

Zobacz galerię zdjęć online ze spotkania

http://ofmcap.org/pl/
http://ofmcap.org/pl/dove-siamo
http://ofmcap.org/it/dove-siamo
http://ofmcap.org/pl/notizie/animazione/item/737-spotkanie-wice-postulatorow-zakonu-we-frascati


30 kwietnia 2016, na krótko 
przed zakończeniem ju-

bileuszu 500–lecia urodzin św. 
Feliksa z Cantalice, Prowincja 
Rzymska wespół z Konferencją 
włoską Kapucynów (CIMPCAP)  
zaprosiła wszystkich braci zakon-
nych w Italii na dzień wspólnoty 
i duchowości. Zaproszenie to 
spotkało się z szerokim odzewem 
i do Rzymu przybyło wielu braci 
z wszystkich włoskich prow-
incji zakonu, z Kurii Generalnej 
i z naszego Międzynarodowego 
Kolegium. Spotkanie rozpoczęło 
się od odwiedzin w klasztorze 
Św. Bonawentury, w którym 
św. Feliks przebywał przez ok. 
40 lat, posługując jako kwe-
starz. Następnie bracia przeszli 
do klasztoru przy Via Veneto 
i spotkali się z br. Mauro Jöhri, 
Ministrem Generalnym, który 
wychodząc od swego listu “Nieod-

zowny dar braci zakonnych 
dla naszej wspólnoty”, mówił 
na temat powołania do życia kon-
sekrowanego w wymiarze brata 
zakonnego i o świadectwie życia, 
jakie nasi bracia pozostawili 
w historii i jakie wciąż dają.
Brat Rinaldo Cordovani,  
archiwista Prowincji Rzym-
skiej, naświetlił pewne  
szczególne aspekty odnoszące 
się do życia św. Feliksa. Bardzo 
dobrze został przyjęty film zre-
alizowany przez Teleradio Padre 
Pio, w którym przedstawione 
zostały świadectwa i działalności 
niektórych braci odwiedzonych 
w czasie spełniania swoich 
codziennych posług. Dzień 
zakończył się celebracją Eucha-
rystii w pięknym kościele Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, po której nastąpił 
pyszny obiad.

Bracia to my 
Stu włoskich braci zakonnych w Rzymie na 

500–leciu urodzin 
św. Feliksa z Cantalice

N° 293
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Konferencja Ministra Generalnego, br. Mauro Jöhri OFMCap – po włosku

http://www.fraticappuccini.it/new_site/
https://youtu.be/gcOZcvyaV70
https://www.youtube.com/watch?v=gcOZcvyaV70&feature=youtu.be


Curia Generale OFMCap   Via Piemonte, 70;  00187 Roma, Italia
Tel. +39.06.42011710  Fax +39.06.4828267  bici@ofmcap.org

wydawca Kuria Generalna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów odpowiedzialny Luciano Pastorello OFMCap 
współpracownicy Wszyscy sekretarze Kurii Generalnej skład i oprawa graficzna Paweł Teperski OFMCap 
wydania w języku włoskim, francuskim, angielskim, polskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim

Międzynarodowy komitet reda-
kcyjny Franciscans Interna-

tional (FI) zorganizował swoje se-
mestralne spotkanie w genewskiej 
siedzibie FI, w dniach od 22 do 25 
kwietnia 2016. Do komitetu dołączył 
Ruth Marcus, adwokat pochodzący 
z Malezji, jako nowy odpowied-
zialny za reprezento wanie FZŚ. 
Doug Clorey, poprzedni przedsta-
wiciel FZŚ zakończył swój cztero-
letni mandat jako przewodniczący 
komitetu. Joe Rozansky OFM 
został nowym przewodniczącym, 
a s. Carla Casadei została potwierd-
zona jako skarbniczka. Br. Benedict 
Ayodi OFMCap i br. Jude Winkler  
OFMConv, zostali potwie
rdzeni odpowiednio jako wice 
przewodniczący i jako sekretarz. 

We wrześniu ubiegłego roku, po 
dziesięciu latach, br. Joe Rozan-
sky zakończył swoją posługę jako 
dyrektor biura Sprawiedliwości, 
Pokoju i Integralności Stworzenia 
w zakonie braci mniejszych (OFM). 
Joe pracował w ścisłym kontakcie 
z Rzymską VI grupą SPIS całej 
rodziny franciszkańskiej; powrócił 
do swojej macierzystej prowincji, 
gdzie kontynuuje swoją posługę 
jako formator.
Komitet pożegnał również dwóch 
członków grupy: Francescę 
Restifo, która była dyrektorką 
urzędu patronackiego (z siedzibą 
w Genewie) i Amandę Lyons, 
która była dyrektorką programu 
amerykańskiego (z siedzibą 
w Nowym Jorku). Nowym dyrek-

torem Patronatu jest Sandra Ratjen, 
która niedawno objęła swój urząd.
W swoim przemówieniu 
przewodniczący zatrzymał się 
nad możliwością nakreślenia 
i weryfikacji aktualnej sytuacji 
organizacji pod kątem przyszłego 
programowania. Stabilność finan-
sowa Franciscans International 
pozwala na długoterminowe pla-
nowanie jej działalności i in-
icjatyw w najbliższych latach. 
Dyskusja skupiła się na dwóch 
tematach: 1. Możliwa redefin-
icja obecności Franciscans In-
ternational w Nowym Jorku. 2. 
Ustanowienie w łonie FI grupy 
uwrażliwiającej na tematy SPIS 
przy ONZ.

Franciscans 
International –
komunikat
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Papież Franciszek mianował 
Wikariuszem Apostolskim w Ha-

rar w Etiopii naszego współbrata 
Angelo Pagano OFMCap, aktual-
nego proboszcza i project managera 
kapucyńskiej Kustodii Kamerunu. 
Jego tytularną stolicą biskupią jest 
Fico.
Br. Angelo Pagano urodził się 15 
stycznia 1954 w Asmarze, w Erytrei, 
która podówczas była częścią Etio-
pii, w rodzinie włoskich emigrantów. 
W 1973 roku, po zakończeniu 
studiów, uzyskał dyplom w sektorze 
budowlanym. W wieku 19 lat wraz 
z rodziną wrócił do Włoch. Mając 
lat 25 wstąpił do naszego Zakonu, 
który poznał przebywając jeszcze 
w Asmarze. Pierwsze śluby złożył  
8 września 1981, natomiast wie
czyste 14 kwietnia 1985. Dnia 25 
czerwca 1988 przyjął święcenia 
kapłańskie. Zaraz potem, na własną 

prośbę, posłany został na misje 
do Kamerunu.
Po święceniach pełnił następujące 
funkcje: wikary parafii w Shisong, 
diecezja Kumbo (1989–1992); pro-
boszcz tejże parafii (1992–2003); 
przewodniczący kapucyńskiej Kon-
ferencji Afryki Zachodniej (1988–
2000); kiedy Delegatura kapucynów 
w Kamerunie staje się Kustodią, br. 
Angelo zostaje jej pierwszym kus-
toszem (1993–2000); członek rady 
kapłańskiej diecezji Kumbo (1996–
2003); minister wiceprowincjalny 
kapucyńskiej Wiceprowincji Etiopii 
(2003–2009); przełożony Kustodii 
Kamerunu (2009–2014). Od 2015 
pełni funkcję project managera Kus-
todii Kamerunu i proboszcza parafii 
Shisong.

Przeczytaj więcej  
na stronie internetowej

Angelo Pagano – Wikariuszem Apostolskim  
w Harar, Etiopia

r o d z i n a  f r a n c i s z k a ń s k a
w i a d o m o ś c i  r ó ż n e

http://ofmcap.org/pl/notizie/elezioni-e-nomine/item/734-angelo-pagano-wikariuszem-apostolskim-w-harer-etiopia
http://ofmcap.org/pl/notizie/elezioni-e-nomine/item/734-angelo-pagano-wikariuszem-apostolskim-w-harer-etiopia
https://www.google.it/maps/place/Harar,+Etiopia/@9.3128489,37.6357057,6z/data=!4m5!3m4!1s0x1631bda3c73a509d:0x47a0ad82e9e99ed6!8m2!3d9.3125556!4d42.1226825 

