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Konstytucje
Zakonu
w 7 językach

a stronie internetowej Zakonu znajduje się tekst naszych nowych Konstytucji w
7 językach, także w wersji EPUB
i MOBI, dzięki czemu wszyscy
mogą skorzystać z bogactwa tego
tekstu, mając możliwość czytania go na takich urządzeniach jak
eBook, tablet i iPad. W powyższych wersjach (EPUB i MOBI)
na końcu każdego rozdziału znaj-

duje się także interaktywny indeks pomagający w nawigowaniu
pomiędzy rozdziałami. Bracia,
którzy pragną studiować ten tekst
konfrontując jego różne przekłady, mają do dyspozycji także dokumentację (Konstytucje i Ordynacje) przygotowaną w programie
EXCEL –tabela tekstów w 7 językach.
Życzymy miłej lektury!
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Rycerze Republiki Włoskiej

D
Francesco Colacelli

02

Maurizio Annoni

wóch naszych braci, br. Francesco Colacelli i br. Maurizio
Annoni, otrzymali od Prezydenta
Włoch Order Zasługi dla Republiki Włoch. Powodem tego wyróżnienia jest przede wszystkim ich
zaangażowanie na polu społecznym i charytatywnym.
Br. Francesco Colacelli, Minister
Prowincjalny Prowincji Foggii,
rozwijał dzieło „ośrodków rehabilitacji im. Ojca Pio” i „Ośrodka
Aniołów Ojca Pio” w San Giovanni Rotondo, które zapewniają
różnorodną opiekę medyczną na
wysokim poziomie osobom dotkniętym ciężkimi patologiami
w wyniku wypadków drogowych
lub o charakterze genetycznym.
Br. Maurizio Annoni kieruje
w Mediolanie Dziełem św. Franciszka na rzecz Ubogich, założonym przez Sługę Bożego br. Ce-

cilio Maria Cortinovis. Dzieło św.
Franciszka wydaje codziennie ok.
2600 ciepłych posiłków na obiad
i na kolację, zapewnia możliwość
korzystania ze 160 pryszniców
i 50 zmian odzieży. Oprócz tego,
w pomieszczeniach klasztoru Braci Kapucynów przy placu Velasquez, znajdują się ambulatoria, które
codziennie oferują badania i zabiegi lekarskie ponad 150 osobom.
Dziękujemy wam, bracia Francesco i Maurizio, ponieważ przez
waszą pracę ukonkretniacie i czynicie widocznymi Dzieła Miłosierdzia, które radują serce Boga i dają
nadzieję ludziom! Wraz z wami,
dziękujemy wszystkim naszym
współbraciom kapucynom, którzy
w naszych jadłodajniach, ambulatoriach i innych strukturach dają
ulgę w trudach życia niezliczonym
ubogim i wykluczonym.

Order Zasługi Republiki Włoskiej
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Złoty Krzyż Zasługi dla kapucyna
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Justyn Rusin

listopada
2016
roku,
w przededniu rocznicy
uzyskania przez Polskę niepodległości, w pałacu prezydenckim
w Warszawie (Polska) odbyła się
uroczystość wręczenia odznaczeń
zasłużonym dla polskiego Kościoła na Wschodzie, za krzewienie polskiej kultury.
Wśród wielu odznaczonych Polaków znalazł się również br. Justyn
Rusin, zakonnik Krakowskiej
Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów posługujący na co dzień
w Użhorodzie na Ukrainie. Podczas uroczystości odebrał Złoty
Krzyż Zasługi.

Wręczenia krzyży dokonał szef
gabinetu prezydenta Adam Kwiatkowski. Wyraził słowa uznania
i wdzięczności wobec wszystkich
odznaczonych, a także zwrócił się
z prośbą, by ich misja trwała nadal.
Krzyż Zasługi jest nagrodą dla
osób, które położyły zasługi dla
Państwa lub obywateli spełniając
czyny przekraczające zakres ich
zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu
lub obywatelom. Może być nadany także za ofiarną działalność
publiczną lub ofiarne niesienie
pomocy oraz działalność charytatywną.

I N
C U R I A

E V I D E N Z A
G E N E R A L E

Morze, przerażenie… dom, w którym można zamieszkać

W

Cava de’ Tirreni, obok
Klasztoru Kapucynów siedziby międzyprowincjalnego postulatu Południowych Włoch, znajduje się dom spokojnej starości
przyjmujący ludzi o skromnych
możliwościach
ekonomicznych.
Jest własnością Prowincji kapucynów. Kilka miesięcy temu dyrekcja domu została poproszona przez
prefekturę miasta Salerno o przyjęcie 30 nigeryjskich dziewcząt, które
dotarły do włoskich wybrzeży po
długiej i niebezpiecznej podróży po
Morzy Śródziemnym. Bracia zaofe-

R

rowali swoją dyspozycyjność i wraz
z personelem domu przygotowali
jedno piętro budynku w celu przyjęcia tych uchodźców. Wśród tych
bardzo młodych dziewcząt jedna
dziewczynka utraciła matkę podczas podróży, dwie noszą w swym
łonie nowe życie. Dziękujemy naszym braciom, że pozytywnie odpowiedzieli na to wołanie o pomoc
w poszukiwaniu lepszego jutra.
Br. Raffaele Della Torre,
Radny Generalny
Przeczytaj więcej na stronie internetowej

overeto, Włochy – Nasz klasztor św.
Katarzyny otwiera własne podwoje
dla uchodźców. Piętnaście kobiet z Wybrzeża Kości Słoniowej i Nigerii, w wieku
od 20 do 28 lat, z których jedna jest brzemienna, oraz troje dzieci, od początku
grudnia przyjęte zostały w 7 pokojach
na drugim piętrze, ze wspólną łazienką, kuchnią i pomieszczeniem dziennego pobytu oraz z niezależnym wejściem.
Osoby te zajmowały już wcześniej inne
pomieszczenia, a teraz, w obliczu konieczności, dobry jest także kapucyński klasztor! Kobiety, w oczekiwaniu na przyjęcie
ich prośby o azyl, znajdują się pod opieką
osoby odpowiedzialnej i wolontariuszy,
uczestniczą też w obowiązkowych kursach
zorganizowanych specjalnie dla nich.

Otwarte drzwi dla uchodźców
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MAŁE WIELKIE NOWINY
W I A D O M O Ś C I R Ó Ż N E

Katechezy audio brata Raniero
W
ubiegłym miesiącu na
naszej stronie internetowej
zostały zamieszczone w 4 językach kazania, które nasz współbrat
Raniero Cantalamessa – Kaznodzieja Domu Papieskiego –
wygłosił w okresie Adwentu 2016.
Dzisiaj można je ściągnąć w wersji
audio; kazania nagrane na żywo w
kaplicy Redemptoris Mater zatytułowane: „Upijajmy się trzeźwym
upojeniem Ducha”.
Miłego słuchania!

Pierwsza katecheza
25 XI 2016
Druga katecheza
2 XII 2016
Trzecia katecheza
9 XII 2016
Czwarta katecheza
16 XII 2016

Zobacz materiały dostępne na stronie
Zajrzyj na stronę br. Raniero Cantalamessy

Nowi bracia w Kurii Generalnej OFMCap

04

N° 300

W

spólnota Kurii Generalnej
składa się z 39 braci pochodzących z 20 krajów świata. Ta
międzynarodowość reprezentuje
prawdziwą obecność Braci Mniejszych Kapucynów rozsianych po
całym świecie. W ostatnim czasie
Kuria Generalna powitała w swo-

jej wspólnocie braterskiej dwóch
nowych braci: br. Thomasa Thatila
z Indii, który będzie pełnił obowiązki Wice Ekonoma Generalnego i br. Antoine Haddada z Kustodii Libanu, Asystenta Postulatora
Generalnego i Sekretarza języka
francuskiego. Serdecznie witamy

Zobacz całą wspólnotę Kurii na stronie

Antoine

tych dwóch nowych braci życząc
im powodzenia w ich nowych obowiązkach.
Za niedługo natomiast br. Jean-Marcel Rossini opuści Kurię
Generalną, aby przejść do nowej wspólnoty międzynarodowej
w Lourdes.

Ściągnij tableau aktualnej wspólnoty

Thomas

NA PIERWSZYM PLANIE
KAPUCYŃSKA OBECNOŚĆ

Wszyscy nasi
formatorzy
powinni przeżyć
to doświadczenie!

K

urs dla formatorów odbył się
w kapucyńskim ośrodku rekolekcyjnym w Lipa na Filipinach,
w dniach od 5 do 15 grudnia 2016.
Uczestniczyli w nim formatorzy
i inni bracia z Filipin, Tajlandii, Indonezji, Tanzanii, Korei, Nowej
Zelandii, Papui Nowej Gwinei,
Malezji i Wietnamu – w sumie 23
braci.
Przez kilka dni był z nami br. Eugenio, Minister Prowincjalny Filipin, animując uczestników swoimi
sugestywnymi homiliami i refleksjami. Br. Victorius Dwiardy, Radny Generalny dla tego regionu,
dotarł do nas podczas ostatecznej
oceny spotkania, a jego obecność
okazała się dla wielu braci bardzo
inspirująca.
Podczas pierwszego tygodnia br.
Joaquim Hangalo mówił na temat
masmediów i naszej kapucyńskiej
odpowiedzi na tę rzeczywistość.
W czasie spotkań doszliśmy do
wniosku, że właściwą metodą jest
wychowanie do odpowiedzialnego
używania masmediów na różnych
etapach formacji. Bracia zostali
też wprowadzeni do świata masmediów i skonfrontowani z jego
wyzwaniami. Br. Charles Alphonse poprowadził braci po ścieżkach wewnętrznego rozeznania,
ukierunkowanego na rozpoznanie
żywotnych punktów, na które należy zwrócić uwagę. Oprócz tego

Kurs dla
formatorów
PACC – 2016

bracia mogli skorzystać z medytacji terapeutycznej prowadzącej
człowieka do opanowania własnej przeszłości i własnych możliwości. Punktem kulminacyjnym
tego doświadczenia było przekroczenie wewnętrznego rozeznania,
aby otworzyć się na kontemplację
Boga na sposób franciszkański
tak, aby osiągnąć swego rodzaju
harmonijną integrację.
Br. Jaime Rey pomógł braciom
w wejściu do świata brata Franciszka i siostry Klary. Bogactwo wewnętrznego spojrzenia Franciszka
na świat, jego kontemplacja, kryzysy i pragnienie braterstwa pomogły braciom w ożywieniu franciszkańskiego ducha braterstwa. Br.
Jaime objaśnił także kulisy przygotowania Ratio Formationis i jej
praktyczne zastosowanie. Br. Cesar
Acuin dostarczył braciom wskazówek dotyczących przygotowania
kapucyńskich programów studiów
i procesu formacyjnego na każdym
etapie formacji. Jego wizja poparta
doświadczeniem pomogła formatorom w zapoznaniu się z metodami franciszkańskiego rozeznania i
duchowego towarzyszenia.
Z kolei br. Joel De Jesus stał się
źródłem inspiracji poprzez podzielenie się swoim doświadczeniem
życia na peryferiach społeczeństwa. Jako lekarz żyjący wśród
tubylców podzielił się doświad-

czeniami towarzyszenia naszym
braciom studentom w przeżywaniu kontaktów z ludźmi z peryferii. Wyjaśnił też na czym polega
Kapucyńska Misja Medyczna.
Nasi bracia w kapucyńskim ośrodku rekolekcyjnym wyróżnili się
przez swoją kapucyńską gościnność. Był to czas franciszkańskiej
oraz biblijnej odnowy, pogłębienia, studium na temat świata masmediów i etyki, był to czas osobistego wzrostu przez doświadczenie
wnętrza i harmonijnej integracji.
Uczestnicy doświadczyli życia
braterskiego, kontemplacji i pogłębienia na tematy, o których mówiliśmy, jak również wewnętrznych
poszukiwań w celu osiągnięcia
harmonijnej integracji duchowej w
ich codziennym życiu. Jeden dzień
przeznaczono na doświadczenie
życia na peryferiach, gdzie jako
kapucyni posługujemy odpowiednio do potrzeb. Można było także
odwiedzić Hidden Valley („Ukrytą Dolinę”); bracia, zanurzeni
w pięknie natury, przeżyli dzień
milczącej kontemplacji. Historia
własnego powołania i dyskusja w
grupach na podejmowane tematy
pomogły braciom w ich przyswojeniu. Uczestnicy uznali, że wszyscy nasi formatorzy powinni przeżyć podobne doświadczenie.
Obejrzyj galerię zdjęć na stronie www
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Card. Seán Patrick
O’Malley OFMCap

Członek Kongregacji
Doktryny Wiary

O

jciec Święty Franciszek, w dniu 14 stycznia 2017, mianował kard.
Seana Patricka O’Malleya OFMCap, Arcybiskupa Bostonu, Przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. ochrony nieletnich, Członkiem
Kongregacji Doktryny Wiary.
Źródło
Zajrzyj na Blog Kardynała O’Malleya
Profil na Blogu Kardynała Seana
Diecezja Bostonu

Kapucyni na YouTube
06

N° 300

Y

ouTube stało się już narzędziem komunikacji takim jak
Facebook, Twitter czy Instagram.
Od 2009 r. Biuro Komunikacji Kurii Generalnej OFMCap publikuje
na kanale YouTube swoje filmy video. Na przestrzeni ostatniego roku
(2016) nasza aktywność się wzmogła i umieściliśmy na tym kanale
aż 53 filmy video.
Statystycznie więc, każdego tygodnia, na kanale Kurii Generalnej
ukazuje się nowy film o kapucynach.
Są to filmy przedstawiające różne
międzynarodowe spotkania braci

kapucynów, przekazujące orędzia
Ministra Generalnego, franciszkańskie i kapucyńskie konferencje,
obrazy z życia braci kapucynów
w przeróżnych miejscach świata.
Można się zapisać na naszym kanale video YouTube, aby regularnie
otrzymywać wiadomości o nowych
publikacjach.
Wystarczy wejść na stronę:
www.youtube. com /ofmcaptv
i kliknąć prawym klawiszem myszki na Iscriviti/Subscribe
Zapraszamy do odwiedzania naszego kanału.
Do zobaczenia!

„W

dniu 20 stycznia 2017
Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji Jego
Eminencję Kardynała Angelo Amato SDB, Prefekta Kongregacji
do Spraw Kanonizacyjnych. Podczas audiencji Papież upoważnił
Kongregację do promulgowania
dekretu dotyczącego cudu przypisywanego wstawiennictwu Czcigodnego Sługi Bożego Arseniusza
z Trigolo (w świecie Giuseppe
Migliavacca), kapłana z Zakonu
Braci Mniejszych Kapucynów,
założyciela Zgromadzenia Sióstr
Najświętszej Maryi Panny Pocieszycielki, urodzonego 13 czerwca 1849 i zmarłego 10 grudnia
1909”.
Informację tę podał Biuletyn Biura
Prasowego Watykanu. Zakon wzbogaca się o nowego błogosławionego. Wiadomości tej oczekiwano
odkąd kardynałowie zatwierdzili

Uznanie
cudu
przypisywanego
Słudze Bożemu
Arseniuszowi
z Trigolo
wspomniany cud na posiedzeniu
zwyczajnym w dniu 17 stycznia
2017 i nieoczekiwanie dotarła
ona do nas w zaledwie cztery dni
po spotkaniu się kardynałów. Nie
możemy nie okazać wdzięczności
Bogu oraz wszystkim, którzy się
modlili i pracowali w tej intencji.
Pozostaje jednak jeszcze trochę do

W I A D O M O Ś C I R Ó Ż N E
NA PIERWSZYM PLANIE

zrobienia. Komisja ds. beatyfikacji, składająca się z braci Prowincji
Lombardii i kilku sióstr z Kongregacji Najświętszej Maryi Panny Pocieszycielki, otrzymała zadanie przygotowania wszystkiego,
co konieczne na czas celebracji,
która może się odbyć w Mediolanie przed upływem września 2017.

07

Z sanktuarium Świętego Domu nadzieja dla tych, którzy nie mają domu

J

ak co roku, 10 grudnia obchodzimy wielkie święto Sanktuarium
w Loreto. Zgodnie z niepamiętną
tradycją, w tym dniu miał się odbywać „anielski lot”, dzięki któremu
przeniesiony został do Loreto dom
Maryi. Historia złożona z legendy
i tradycji, wiary i pobożności, które
z Maryjnego Sanktuarium w Loreto
uczyniły jedno z miejsc najbardziej
ukochanych i odwiedzanych przez
chrześcijan i nie tylko. Nasza kapucyńska wspólnota, która od 2015
zależy bezpośrednio od Ministra
Generalnego Kapucynów, także w
tym roku postanowiła o przekazaniu
cennego daru z okazji dorocznego
święta. Liturgiczne celebracje miały wyrazić bliskość i solidarność w
stosunku do osób dotkniętych trzę-

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

sieniem ziemi w dniu 24 sierpnia,
z których wiele utraciło własny dom.
Spośród tych osób dwieście mieszka do dzisiaj w pomieszczeniach
Delegatury Papieskiej i to do nich
zwrócił się w sposób szczególny Sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin,
który wraz z 14 biskupami koncelebrował Eucharystię w nocy 9 grudnia, a potem wziął udział w procesji
z oryginalną figurą Matki Bożej Loretańskiej. W celebracji uczestniczyło
ponad 50 burmistrzów miejscowości
poszkodowanych w czasie trzęsienia
ziemi. Giovanni Tonucci, Arcybiskup Loreto, przewodniczył Eucharystii, animowanej przez kadetów
Wojskowej Szkoły Lotniczej, której
patronką jest Dziewica Loretańska.
Przeczytaj więcej na stronie internetowej

Curia Generale OFMCap Via Piemonte, 70; 00187 Roma, Italia
Tel. +39.06.42011710

Fax +39.06.4828267

bici@ofmcap.org
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Abonament BICI, dlaczego…

M

iędzynarodowy Biuletyn Informacyjny Kapucynów (BICI)
jest od lat jednym z narzędzi komunikacji pomiędzy Kurią
Generalną i wszystkimi braćmi kapucynami rozsianymi po całym
świecie. W ciągu ostatnich lat technologia daje nam coraz to nowe
możliwości, takie jak video, konferencje audio i możliwość zobaczenia nie tylko jednego zdjęcia, ale całej galerii fotograficznej
zamieszczonej na Internecie. Z tego względu, od kilku miesięcy,
także BICI zostało zmienione, nie tyle od strony graficznej, co raczej z punktu widzenia swego funkcjonowania. BICI nie jest już
tylko biuletynem, który można wydrukować i powiesić na tablicy
ogłoszeń w klasztorach, lecz stał się także materiałem interaktywnym, spełniającym swoją rolę kiedy wyświetla się go na monitorze
komputera, na tablecie czy iPadzie. Dlatego pragniemy zachęcić
braci do podzielenia się tą wiadomością z innymi braćmi naszego
Zakonu i zaproszenia ich do zaabonowania BICI, który każdy brat
może otrzymać indywidualnie na własną skrzynkę e-mail. W ten
sposób każdy będzie mógł skorzystać z nowych możliwości oferowanych już od pewnego czasu przez biuletyn. W ostatnich miesiącach wprowadziliśmy do Internetu ponad 40 filmów, wiele galerii
zdjęć i materiałów audio, które dostępne są wyłącznie w wersji
elektronicznej. Utrzymaliśmy dotychczasową formę graficzną, aby
dać możliwość wydrukowania BICI, jednak na dzień dzisiejszy
wersja elektroniczna wydaje się być najlepsza.
Abonament BICI jest niezwykle prosty: wystarczy wejść na stronę
www.bici.ofmcap.org, wybrać jeden spośród 7 języków do dyspozycji i zapisać się, podając własne imię i adres e-mail. To wszystko! Wszyscy zapisani będą mogli osobiście otrzymywać biuletyn,
umieszczany każdego miesiąca w Internecie. Rozpowszechnianie
wśród braci tego nowego sposobu rozsyłania biuletynu BICI umożliwi sprawniejsze dzielenie się informacjami przekazywanymi
z Kurii Generalnej do wszystkich braci na świecie. Mamy nadzieję,
że poprzez środki komunikacji przyczynimy się do wzmocnienia
komunii wśród nas, braci kapucynów, rozsianych po całym świecie.

Legenda:

• czerwony kwadrat oznacza,
że w biuletynie znajduję się
video; należy kliknąć na guzik, aby obejrzeć video

• niebieski kwadrat oznacza,
że w biuletynie znajduje się
galeria zdjęć; należy kliknąć
na guzik, aby obejrzeć zdjęcia

• zielony kwadrat oznacza, że
w biuletynie znajduje się plik
audio; należy kliknąć na guzik, aby odsłuchać plik dźwiękowy

Zobacz video – jak zapisać się na BICI

