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W dniach 24-25 września 2016 
w naszej Kurii General-

nej w Rzymie odbyło się pierwsze 
spotkanie grupy koordynacyjnej 
odnośnie nowego projektu wolon-
tariatu świeckich dla naszych mis-
ji, przede wszystkim tam, gdzie 
świeckich współpracowników nigdy 
wcześniej nie było.
Promowana przez Zakon inicjatywa 
daje możliwość osobom związanym z 
naszymi wspólnotami, lecz także in-
nym, podjęcia zaangażowania misy-
jnego w ramach niektórych naszych 
misji w Afryce, Azji i Ameryce 
Łacińskiej. Zdaliśmy sobie sprawę 
ze znaczenia włączenia innych ludzi 
w posługę, jaką nasi bracia pełnią 
na naszych misjach w przeróżnych 
sektorach: ochrona zdrowia, eduk-
acja, projekty rozwoju i oczywiście 
ewangelizacja.
Tym, którzy są zainteresowani zaan-
gażowaniem się w pracę misyjną, 
zaoferujemy – zależnie od krajów i 
języków – przygotowanie, a podczas 
ich pobytu na misjach towarzyszenie 
ze strony braci kapucynów, którzy 
przyjmą ich do swoich wspólnot. 
Wydaje się słuszne przebywanie na 
naszych misjach przez okres od jed-
nego do trzech miesięcy, co pozwoli 
dobrze poznać lokalną rzeczywistość 
i włączyć się w posługę pełnioną 
przez naszych braci kapucynów.

Naszymi pierwszymi miejscami 
przeznaczenia mają być Burkina Faso 
i Ghana w Afryce, oraz Assam w In-
diach, dlatego grupa koordynacyjna 
zorganizowała pierwszą podróż do 
tych miejsc, aby dobrze zapoznać 
się z różnymi działalnościami, jakie 
świeccy będą mogli podjąć wspól-
nie z naszymi braćmi. W pierwszym 
semestrze 2017 pierwsi wolontar-
iusze będą się już mogli znaleźć na 
misjach. Jesteśmy przekonani, że w 
niedługim czasie będziemy mogli ot-
worzyć także inne miejsce docelowe!
Potrzeby na naszych misjach są 
naprawdę liczne, a wspólnie może-
my wiele dokonać. Wspomniany 
projekt stanowi także odpowiedź na 
wezwanie Papieża do udania się do 
ubogich, jest odpowiedzią na ostatnią 
Radę Plenarną Zakonu, która w n. 58 
mówi: „Podkreślajmy i popierajmy 
uczestnictwo wiernych świeckich w 
życiu Kościoła (na misjach)”. Pro-
jekt daje też nade wszystko okazję do 
przekazywania naszych darów i doś-
wiadczenia, które ubogaca i przemie-
nia, a więc jest łaską!
W celu nawiązania kontaktu i roz-
poczęcia przygotowania, możecie 
pisać na adres: missioni@ofmcap.org. 
Misje czekają na was!

Br. Hugo Mejía Morales

Zobacz video 

 kapucyński wolontariat świeckich”

“Jedziemy na misje…

missioni%40ofmcap.org
https://youtu.be/bJnoD_72rFQ
https://youtu.be/bJnoD_72rFQ


Mówi się, że czas leci. To prawda… 
upłynął rok od odbycia VIII RPZ, 

która była prawdziwym czasem łaski 
i okazją do wzrostu dla całego Zako-
nu! Ale mówi się także: Verba volant, 
scripta manent. A zatem, co się stało 
w twojej wspólnocie z tym dokumen-
tem o łasce pracy, zatytułowanym po 
prostu Propozycje? Mamy nadzieję, że 
nie poszedł w zapomnienie, albo nie 
skończył na jakiejś półce w czytelni. 
Co więcej, mamy nadzieję, że stał się 
przedmiotem lektury, refleksji i działa-
nia wspólnot braterskich w Kustodiach 
i Prowincjach. Wiemy, że po zapozna-
niu się z treścią Propozycji, niektóre 
Prowincje, Kustodie, wspólnoty domo-
we oraz poszczególni bracia skonfron-
towali się z tym, co zostało napisane i ta 

konfrontacja zaczęła przynosić odnowę 
i zmiany w stylu życia. W niektórych 
prowincjach powróciło się do bardziej 
wspólnotowego wykonywania prac 
około utrzymania domu; w innej czyta 
się wspólnie po raz drugi Propozycje; w 
innej jeszcze przygotowuje się ponow-
ną praktyczną lekturę tychże Propozy-
cji. Z nadzieją więc, że także wy może-
cie uczynić to samo, lub nawet więcej, 
przekazujemy wam serię materiałów 
audio, video i tekstów pomocnych w 
daniu konkretnej i wspaniałomyślnej 
odpowiedzi na dar łaski pracy i odda-
niu w ten sposób „chwały i świadectwa 
Bogu, który pierwszy nas umiłował”.

br. Štefan Kožuh
Wikariusz Generalny
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Word 
Brat Štefan Kožuh OFMCap 
Wprowadzenie do pierwszej sesji

IT

Brat Mauro Jöhri OFMCap 
Przemówienie na rozpoczęcie 

IT PT EN DE ES FR

Mauro Magatti 
Działalność ludzka w erze antropo-
cenu                                   IT EN PT FR ES

Brat Luiz Carlos Susin OFMCap 
Praca w nauczaniu Kościoła 

IT EN PT

Brat Fernando Ventura  OFMCap 
Praca w Biblii 

IT EN  PT FR ES DE

Ks. Felice Accrocca  
Praca w Źródłach Franciszkańskich

IT EN

Brat Pio Murat OFMCap  
Podsumowanie poprzednich RPZ, Kons-
tytucji... do tematu pracy     IT FR EN PT

Brat Giuseppe Bufon OFM   
Praca fizyczna - między misją i 
tożsamością                IT EN FR DE ES PT 

VIII Rada Plenarna Zakonu:
instrumentum laboris

IT PT EN DE ES PL FR

RPZ VIII - Łaska pracy...
 ...rok później

https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo_files/CPO_PL/PDF/08_CPO_PL.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo_files/CPO_PL/WORD/08_CPO_PL.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo_files/CPO_PL/MOBI/08_CPO_PL.mobi
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo_files/CPO_PL/EPUB/08_CPO_PL.epub
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo/INSTRUMENTUM_LABORIS_VIII_CPO-IT.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo8/20151026_stefan_intro.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo8/In_cammino_verso_l'ottavo_CPO_tutte_le_lingue.DOCX
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo8/Magatti_Attivit<00E0>_umana_tutte_le_relazioni.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo8/Susin_Il_lavoro_nel_Magistero_IT_EN_PT.doc
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo8/Ventura_tutti_i_testi.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo8/Accrocca_Il_lavoro_nelle_Fonti_Francescane_IT_EN.doc
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo8/Pio_Il_nostro_modo_di_lavorare_tutte_le_lingue.doc
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo8/Buffon_Lavoro_manuale_tutte_le_lingue.docx
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine


03

N° 297

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

2015 10 26 
Video

Audio

Foto

2015 10 27 2015 10 28 2015 10 29 

Collegio San Lorenzo

2015 10 26

2015 11 11 CPO Spirituale 2015 11 13

2015 10 29 2015 11 03 2015 11 04 

Rino Fisichella 2015 11 11 2015 11 12 2015 11 19 

Henryk Cisowski Dominique Pacreau Carmelo Tonino Saia Christophorus Goedereis 

Štefan Kožuh, Mauro Jöhri M. Magatti, Pedro Opeka M. Hess, R. Fisichella Susin, Godereis, Pacreau

Ventura, Ayodi, Cisowski Accrocca, Murat, Hangalo Mauro Jöhri Riflessioni e testimonianze

https://youtu.be/GK9T3z4_3MM
https://goo.gl/photos/yz97675vp5oKo9QS9
https://youtu.be/K5lZVAQNv4o
https://youtu.be/3uxYdL8mz2I
https://youtu.be/cZhDG3EvHPE
https://goo.gl/photos/G56ma3KpYtkTYmHH8
https://goo.gl/photos/5YqGjfKoJNDULeFE9
https://goo.gl/photos/w9uV1gLnJCVLMx4C7
https://goo.gl/photos/wCLxmBWonoxztZ1D8
https://goo.gl/photos/ty6FZ6k5J8E92nrV9
https://goo.gl/photos/cjK36DqZwU9J6i6T9
https://goo.gl/photos/2yBZbZawou3qoirC6
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine/item/615-viii-cpo-e-partito
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine/item/617-mettiamoci-in-ascolto
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine/item/619-social-media-e-la-nuova-evangelizzazione
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine/item/622-lavoro-in-teoria-e-pratica
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine/item/623-l-uomo-tramite-il-lavoro-continua-l-opera-di-dio
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine/item/637-all-inizio-della-seconda-settimana
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine/item/660-chiuso-cpo-ora-tocca-a-noi
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine/item/661-conclusione-dei-lavori
https://youtu.be/-NrEwKJdeBE
https://youtu.be/ED3jYolbDHM
https://youtu.be/YyWUM6sqlf0
https://youtu.be/DTBzUyBoquA
https://youtu.be/79IerrN-src
https://youtu.be/00YPzAruzu8
https://youtu.be/Z_8Uq-iuFRo
https://youtu.be/-PURtXDwSUU
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine


P I C C O L I  G R A N D I  N O T I Z I E
N O T I Z I E  V A R I E

Domu rekolekcyjnym Braci Mniejszych 
Kapucynów imienia Św. Ojca Pio w 

Skomielnej Czarnej (Polska), nieopodal 
Krakowa, w dniach od 11 do 14 paździer-
nika 2016, odbyło się spotkanie Konferen-
cji Europy Środkowo-Wschodniej braci 
kapucynów (CECOC). Bracia spotkali się 
w pobliżu miejsc związanych ze św. Janem 
Pawłem II i św. Siostrą Faustyną Kowalską, 
których sanktuaria bracia odwiedzili także 
w czasie tego spotkania.
Członkowie Konferencji spotykają się 
dwa razy do roku.
Podczas spotkania ministrowie prowin-
cjalni i kustosze podzielili się tym co 
dotyczy życia braterskiego i działalności 
w poszczególnych okręgach zakonnych: 
Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Łotwy, 
Litwy, Polski, Rumunii, Czech, Słowenii, 
Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Węgier. Jak 
zawsze, obecny był także Wikariusz Ge-
neralny br. Štefan Kožuh.
Tematy były następujące: dzielenie się 
życiem, projekt Europa, tłumaczenie 
Konstytucji, spotkanie ponowicjuszy w 

Pradze, wspólne przyjrzenie się statystyce 
Zakonu, Ratio Formationis Zakonu; za-
prezentowana została odnowiona strona 
internetowa Kurii Generalnej. Jak zawsze, 
czas spotkania stanowił dobrą okazję do 
zapoznania się z aktualnościami kapucyń-
skiego świata poprzez wysłuchanie wia-
domości przekazanych przez wikariusza 
generalnego, który przekazał informacje 
ze strony Zarządu Generalnego, a także z 
ostatnim listem ministra generalnego na 
temat modlitwy.
Tłumaczami podczas ogólnych posiedzeń 
byli bracia Andrzej Włodarczyk i Robert 
Rabka. Następne spotkanie Konferencji 
odbędzie się w dniach od 29 maja do 2 
czerwca 2017 w Serpelicach, w Polsce.

Video – spotkanie CECOC w Polsce

Zdjęcia – spotkanie CECOC w Skomielnej

Zdjęcia - Polska, Skomielna Czarna - Jesień

Zdjęcia - Kraków, Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia
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 w Polsce

https://www.ofmcap.org/it/notizie/animazione/item/884-cecoc-in-polonia
https://goo.gl/photos/d6GfaPao3UzGS5Kh6
https://goo.gl/photos/c3aDWi2uvFVcUvH5A
https://goo.gl/photos/LoN69QjM1qXLfsNF6
https://goo.gl/photos/LoN69QjM1qXLfsNF6
https://goo.gl/photos/c3aDWi2uvFVcUvH5A
https://goo.gl/photos/d6GfaPao3UzGS5Kh6
https://goo.gl/photos/LoN69QjM1qXLfsNF6


05

N° 297

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

Kochani bracia
Piszę do was ten list, w którym 

pragnę podzielić się moimi reflek-
sjami na temat modlitwy. Czynię 
to skłoniony myślą, która mi towa-
rzyszy od dłuższego czasu i która 
zachęca mnie do stawienia czoła 
sytuacji, z jaką wraz z Radnymi 
Generalnymi spotykamy się pod-
czas wizytacji w okręgach naszego 
Zakonu: trudności z modlitwą. Je-
stem przekonany, że my wszyscy, 
w odniesieniu do siebie i do ludzi, 
z którymi stykamy się w naszym 
duszpasterstwie i pracy, zgadzamy 
się co do przekonania, że modlitwa 
stanowi centralny element w życiu 
każdego ochrzczonego, a szczegól-
nie w doświadczeniu kogoś, kto 
podjął życie konsekrowane; jednak 
rzeczywistość nie potwierdza tego 
przekonania. Pragnę uściślić, że nie 
mam zamiaru niczego dodawać do 
traktatów i podręczników o modli-
twie; literatura na ten temat jest ob-
fita i przebogata. Proszę was, aby-
ście czytając ten mój list pamiętali 
o III rozdziale naszych Konstytucji, 
w którym znajdziecie piękną i głę-
boką syntezę zakorzenioną w war-

tościach franciszkańsko-kapucyń-
skiej tradycji.
2 lipca 2016, Papież Franciszek 
dziękując mi za ofiarę złożoną mu 
przez Kurię Generalną z okazji uro-
czystości Św. Piotra, napisał takie 
oto słowa: „modlitwa jako pokor-
ne złożenie ufności w Bogu i Jego 
woli, zawsze jest drogą wyjścia z 
naszych osobistych i wspólnoto-
wych zamknięć. To szeroka droga 
otwarcia na Ewangelię i dawania 
świadectwa nadziei z entuzjazmem 
wiernych uczniów Chrystusa”.
Jaki jest zatem cel tego listu? Pra-
gnę każdego z was skłonić do 
podjęcia rewizji własnej relacji z 
Bogiem; nie w teorii idei, lecz w 
konkrecie naszej codzienności. Sła-
bość i trudy nie tyle spotyka się w 
przekonaniach na temat modlitwy, 
ile raczej w codziennej praktyce. 
Źródła Franciszkańskie przekazują 
nam wołanie św. Franciszka „Mi-
łość nie jest kochana!”. Dzisiaj ci-
sną mi się na usta cisną jeszcze inne 
słowa: „Modlitwa nie jest kochana, 
mało się nią żyje i mało praktyku-
je!”...

Czytaj wszystko

List Ministra Generalnego 
Braci Mniejszych Kapucynów

Pobierz

Do wszystkich braci Zakonu
Do sióstr Klarysek Kapucynek

Wyznanie dojrzałe podczas mojej posługi wśród was

Święty Franciszek z Asyżu:
człowiek przemieniony 
w modlitwę

https://www.ofmcap.org/images/docs/lettere/san_francesco_d_assisi_un_uomo_trasformato_in_preghiera-it.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/lettere/san_francesco_d_assisi_un_uomo_trasformato_in_preghiera-pl.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/lettere/san_francesco_d_assisi_un_uomo_trasformato_in_preghiera-pl.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/lettere/san_francesco_d_assisi_un_uomo_trasformato_in_preghiera-pl.mobi
https://www.ofmcap.org/images/docs/lettere/san_francesco_d_assisi_un_uomo_trasformato_in_preghiera-pl.epub
https://goo.gl/photos/LoN69QjM1qXLfsNF6
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„Pomni na obietnicę świętego 
Franciszka wobec Klary i 

ubogich sióstr ze świętego Damia-
na, powinniśmy zawsze otaczać 
staranną opieką i szczególną troską 
nasze siostry z Drugiego Zakonu, 
które w życiu kontemplacyjnym 
każdego dnia składają ofiarę po-
chwalną, poszukują w samotności 
i milczeniu zjednoczenia z Bogiem, 
a swą ukrytą płodnością apostolską 
przyczyniają się do rozwoju Kościo-
ła.” (Konstytucje OFMCap 101,3).
Jedną z form naszej troski w to-
warzyszeniu naszym kontempla-
cyjnym siostrom kapucynkom jest 
przekazywanie im informacji, dzię-
ki elektronicznym środkom komu-
nikacji, tak aby klasztory autono-
miczne mogły się poczuć naprawdę 
częścią tej różnorodnej, kapucyń-
skiej rodziny.
“Pax et Bonum” to biuletyn Biu-
ra Asystencji Generalnej dla Sióstr 
Kapucynek – urzędu, który od po-

czątku swojego istnienia w Kurii 
Generalnej (1970), przekazuje sio-
strom Drugiego Zakonu informacje 
i motywacje do życia charyzmatem 
w aktualnej rzeczywistości, mó-
wiąc o różnych sytuacjach sióstr na 
całym świecie i w ścisłej łączności 
z braćmi kapucynami. Publikowany 
jest dwa razy do roku w języki wło-
skim, angielskim i hiszpańskim. Od 
dłuższego już czasu wysyła się go 
w formie elektronicznej do poszcze-
gólnych federacji i klasztorów.
Oprócz tego, na BLOGU „Kapu-
cynki i kapucyni” częściej można 
znaleźć informacje docierające do 
Asystenta Generalnego: przeglądy, 
zdjęcia i różne materiały, łącznie z 
poprzednimi numerami biuletynu 
„Pax et Bonum” w różnych języ-
kach.

Br. Leonardo Ariel González
Delegat Ministra Generalnego

dla Sióstr Kapucynek

Pobierz
“Pax et Bonum” 
2016 B 

http://frleonardogonzalez.blogspot.com

Siostry 
Kapucynki: 

“Pax et Bonum”

K A P U C Y Ń S K A  O B E C N O Ś Ć 
W I A D O M O Ś C I  R Ó Ż N E

https://drive.google.com/file/d/0B4nEuk2m2lE3S0ZHOXR3bWx1R1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B4nEuk2m2lE3bWV2azJPYjJPdE0
https://drive.google.com/file/d/0B4nEuk2m2lE3czhIY2ZrajlhMlE/view?usp=sharing
http://frleonardogonzalez.blogspot.it

