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Z BRATERSKICH WSPÓLNOT
RUCHOMA SZOPKA U KAPUCYNÓW
większono i wkomponowano weń mur średniowiecznego
Krakowa. Od tego czasu, oprócz pasterzy i mędrców,
hołd Dziecięciu składają grupy ludowe w barwnych strojach oraz kosynierzy z Kościuszką na czele. Każdego roku powiększano szopkę o nowe mechanizmy i figurki.
W 1960 roku o. Paweł Kochański przyjeżdżał do Krakowa dla odnawiania szopki i zmiany panoramy. W 1969
roku szopkę na nowo urządzono w stylu góralskim.
Kapucyńską szopką interesowało się Włoskie Stowarzyszenia Przyjaciół Szopek. Wykonane zdjęcia były
prezentowane na wystawie szopek w Mediolanie w 1985
roku. W 1986 roku wybrano szopkę z krakowskiego kościoła jako jedyną z Polski na światową wystawę szopek
organizowaną w 1986 roku przez „Krippenfreunde”
z Aachem w Monschau-Höfen w Niemczech. Wystaw
czynna od maja do października, miała być w ramach
„Katholikentag” otwierana w 1986 roku przez krakowskiego metropolitę kard. Franciszka Macharskiego, stąd
usilne starania organizatorów, aby między eksponatami
nie zabrakło szopki pochodzącej z Krakowa. Do wywozu
i ekspozycji szopki kapucyńskiej nie doszło. Świeckie
władze konserwatorskie nie wyraziły na to zgody.
Od 1985 roku wprowadzono do ruchomej szopki pewne
innowacje, m.in. padający śnieg.
W 1998 roku ówczesny gwardian klasztoru br. Józef
Mońko wyraził zgodę na przebudowę szopki. Do pracy
przystąpili artyści z Krakowa. Wykonali m.in. nowe
sklepienie, miasto Jeruzalem, gołąbka pokoju, etc. W następnych latach dodawano nowe elementy: wiatrak, smoka wawelskiego, nowe postacie – Jana Pawła II, kard. Stefana Wyszyńskiego. Fantastyczne opowiadania o przedziwnych konstrukcjach mechanizmów, zabytkowości
szopki i jej pochodzeniu z XIX wieku, przyciągają rzesze widzów i to nie tylko dzieci.
Szopki świąteczne w kościołach franciszkańskich są
nawiązaniem do nocnego nabożeństwa w Greccio urządzonego przez św. Franciszka z Asyżu w 1223 roku.

W kościele kapucynów w Krakowie przy ul. Loretańskiej, w okresie Bożego Narodzenia przy bocznym ołtarzu św. Franciszka, bracia od wielu lat przygotowują
piękną ruchomą szopkę.
Szmaciane kukiełki lub gipsowe figurki Świętej Rodziny, pasterzy i mędrców pojawiły się zapewne już
w pierwszych latach po wybudowaniu klasztoru Braci
Mniejszych Kapucynów. Pierwszym śladem istnienia
szopki bożonarodzeniowej w krakowskim klasztorze kapucynów jest nota z końca 1866 roku, zamieszczona
w kronice przez ówczesnego gwardiana – o. Leona Dolińskiego:
„W tym roku na Uroczystość Bożego Narodzenia
urządziliśmy jasełka. O. Kandyd jako rzeźbiarz zrobił
kilka figurek, trochę rozmaitych innych lalek, aniołów
i zwierząt dokupiłem. Ubraniem figurek zajęła się p. Pozowska z innymi paniami. Grotę uporządkowałem
i urządziłem odpowiednio – i mnóstwo dziatwy oblegało
podziwiając nowe jasełka”.
W grudniu 1955 roku przebudowano szopkę. Centralnym punktem nadal pozostał żłóbek z leżącym w nim Jezusem, przed którym przesuwały się figurki, zatrzymując się by oddać Mu pokłon. Równocześnie anioł stojący
w wieży ciągnął za sznur, a w szopce odzywał się głos
dzwonów. Po zatrzymaniu się krążących wokół żłóbka figurek i ustaniu bicia dzwonów kiedyś odzywała się pozytywka wygrywająca kolędy, a dziś zastąpiły ją taśmy
magnetofonowe i CD. Na tle panoramy Betlejem i otaczających go wzgórz ustawiono pasące się owce i zdążających pasterzy. Mechanizm poruszający figurki i urządzenia akustyczne ofiarował p. Wilhelm Brusch, zegarmistrz z Bytomia, zaprzyjaźniony z kapucynami jeszcze
za czasów lwowskich. Kukiełki do tejże szopki wykonała
artystka plastyk Józefa Horwat-Chodacka. Całymi dniami przez kościół przewijały się tłumy, zwłaszcza dzieci,
pragnące zobaczyć oddające Jezusowi pokłon kukiełkowate postacie świętych, królów, krakowiaków, górali, żebraków. Podobnie było w następnych latach.
W 1956 roku panorama Betlejem została zastąpiona
przez widok Podhala, a w następnym roku całość po-
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ŻYWA SZOPKA W UŻHORODZIE
wątpliwości Józefa i rozmowę z aniołem we śnie, kuszenie Heroda, anioła zwiastującego Dobrą Nowinę pasterzom, aniołów w Betlejem i – w scenie finałowej – anioła,
który zaprasza widzów do osobistego spotkania z Chrystusem przychodzącym w Słowie, w sakramentach świętych i we wspólnocie Kościoła. W całe przedsięwzięcie
zaangażowano 30 aktorów, osiołka, cielątko i owce.

W Użhorodzie na Ukrainie powstaje nowa tradycja.
Przy klasztorze kapucynów, w czasie bożonarodzeniowym, wystawiane jest misterium – żywa szopka.
Na placu przed klasztorem kapucynów, 8, 9 i 10 stycznia, zgromadziła się około 400-osobowa grupa widzów.
Fabuła misterium obejmowała misję aniołów w różnych
momentach historii zbawienia. Przedstawiono bunt Lucyfera i anielską batalię na niebie, kuszenie pierwszego
człowieka i obietnicę mesjańską, zwiastowanie Maryi,

Bracia Kapucyni z Użhorodu

DZIEŁO W KRÓLEWSKIM ORSZAKU
zyczną zapewniała Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki. Dodatkowo na trasie zielonego orszaku grzmiały azjatyckie gongi oraz unosił się wonny dym
kadzidła, które niesiono w darze małemu Jezusowi.
Dzięki zielonym chińskim lampionom nikt nie miał
wątpliwości skąd przybywa ten barwny korowód.
Jak co roku prawie 200 wolontariuszy Dzieła Pomocy
św. Ojca Pio rozdawało uczestnikom orszaku korony,
śpiewniki i kadzidła oraz kwestowało na rzecz mieszkań
wspieranych.
Mieszkania te pozwalają bezdomnym rodzinom i paniom zaznać bezpieczeństwa i prawdziwie domowej atmosfery. Przy wsparciu zespołu Dzieła mogą uczyć się
umiejętności potrzebnych do prowadzenia domu, które
łatwo zapomnieć, żyjąc na ulicy. Pierwsze mieszkania
otwarto w czerwcu 2012 r. Do końca listopada 2015 r. nowe samodzielne życie „na swoim” rozpoczęły 23 osoby.
Dzięki hojności orszakowych Darczyńców oraz pracy
Wolontariuszy, którym niestraszne styczniowe chłody,
udało się zebrać kwotę 37.319,10 zł!

Kolorowo, międzynarodowo i radośnie – tak prezentował się VI krakowski Orszak Trzech Króli. To królewskie wydarzenie współorganizowało Dzieło Pomocy św.
Ojca Pio. Wolontariusze Dzieła, tradycyjnie już kwestowali na prowadzenie mieszkań wspieranych.
Jak co roku orszak wyruszył z trzech punktów miasta.
Na wzgórzu wawelskim spotkali się uczestnicy Orszaku
Czerwonego – europejskiego, gdzie przywitał ich kard.
Stanisław Dziwisz. Po uroczystej mszy świętej Ksiądz
Kardynał osobiście zaprowadził króla na Rynek, by
mógł pokłonić się nowonarodzonemu Jezusowi.
Orszak Niebieski – afrykański wyruszał z Placu Matejki. Tradycyjnie miał charakter misyjny. Przewodniczył mu czarnoskóry król, któremu towarzyszyli brazylijscy bębniarze, zachęcający do wspólnych śpiewów
i tańców.
W oprawie Orszaku Zielonego – azjatyckiego, który
wyruszył z Placu Sikorskiego, szczególny udział miało
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Prócz dostojnego króla prosto ze Wschodu, w orszaku maszerował Lajkonik, który
chętnych „uderzał” buławą, co, jak wierzą krakowianie,
przynosi szczęście. Przybyły również piękne damy z różnych zakątków Azji. Na zaproszenie Dzieła oprawę mu-

www.dzielopomocy.pl

2

2016

Z ŻYCIA WF TAU W BIELSKU-BIAŁEJ
3. stycznia w dzieło ewangelizacji parafii włączyli się
także członkowie Wspólnoty Franciszkańskiej Tau z Bielska-Białej, Tychów i Dąbrowy Górniczej. Podczas niedzielnych mszy świętych dawali świadectwo swojego życia we wspólnocie i roli, jaką odgrywa ona w ciągłym nawracaniu ich serc.
Dla lokalnej wspólnoty WF Tau był to także czas radosnego spotkania z Asystentem, dzielenia się opłatkiem
i wspólnego wychwalania Pana w śpiewie kolęd.

W Bielsku-Białej przy parafii diecezjalnej pw. Opatrzności Bożej gromadzi się Wspólnota Franciszkańska Tau.
Jej opiekunem jest kapłan diecezjalny, ks. Tomasz Bieniek, wikary parafii. W dniach 2–3 stycznia homilie
w tejże parafii głosił kapucyn, br. Robert Rabka, asystent
prowincjalny FZŚ, MF Tau, WF Tau. Brat Robert nawiązywał w swym naukach do tematyki franciszkańskiej.
Mówił o roli Ewangelii w nawróceniu i życiu św. Franciszka, a także zapraszał parafian do udziału we wspólnotach franciszkańskich – WF Tau i FZŚ.
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KOLĘDOWANIE W BYTOMIU
przedszkolaków, schola dziecięca oraz zespół młodzieżowo-oazowy.
Proboszcz, br. Krzysztof Andryszkiewicz OFMCap,
dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w kolędowanie i z serca śpiewali na chwałę Pana.
Bracia Kapucyni z Bytomia

W Uroczystość Objawienia Pańskiego w kościele
Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu cała wspólnota parafialna zgromadziła się o godz. 18.00, aby
uwielbić Zbawiciela wspólnym kolędowaniem. W spotkaniu uczestniczył parafialny chór „Francesco”, zespół

VIII ZWYCZAJNA KAPITUŁA KUSTODII BUŁGARII
Nowemu zarządowi, któremu powierzono odpowiedzialność za Kustodię życzymy światła Ducha Świętego,
mądrości i odwagi w podejmowaniu decyzji oraz gotowości do codziennej służby współbraciom, na wzór Chrystusa, który oddał swoje życie za braci.
br. Tomasz Żak OFMCap
Minister Prowincjalny

VIII Zwyczajna Kapituła Kustodii Bułgarii dnia
13 stycznia 2016 roku dokonała wyboru zarządu Kustodii w następującym składzie:
Br. Jarosław Babik – Kustosz
Br. Marcin Grec - Radny I
Br. Przemysław Poczynek - Radny II

3

2016

O CODZIENNYCH LUDZKICH SPRAWACH
Piotr Kwiatek OFMCap – doktor psychologii i zakonnik. Wykłada psychologię ogólną i komunikację w Wyższym Seminarium Duchownym Kapucynów w Krakowie oraz interwencje pozytywne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie – studia rekomendowane
przez założyciela nurtu psychologii pozytywnej, prof.
Martina E.P. Seligmana. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Pozytywnej oraz The
Gestalt Therapy Institute of Philadelphia.

„Kochaj Boga i nie bój się być szczęśliwym” to pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka opisująca
codzienne ludzkie sprawy w perspektywie doświadczenia wiary i psychologii pozytywnej. Tym, co łączy te dwa
rożne wymiary, jest człowiek oraz jego odwieczna tęsknota za dobrem i szczęściem. Autor zauważa, że wiara
chrześcijańska nie tylko nie stoi w opozycji do radości
życia, ale tak naprawdę pełniej do niej prowadzi, ukazując dalsze horyzonty. Zarówno osoby wierzące, jak i poszukujące znajdą w tej książce wiele praktycznych wskazówek oraz interesujących podpowiedzi.
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ODZNAKA DLA O. DOMINIKA
oraz przygotowany dzięki współpracy środowiska pasjonatów historii lotnictwa i Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK szlak turystyczny pt. „Lotnicze ślady
w Karpatach”. W części artystycznej wieczoru wystąpił
znakomity amerykański rodzinny duet – saksofonista
Paul Croom i wschodząca gwiazda wokalistyki jazzowej
Alice Croom. Wraz z licznie zgromadzoną publicznością
w spotkaniu uczestniczyli dwaj konsulowie Stanów Zjednoczonych w Krakowie – Paul Garr i Donny Emmerick
oraz Enrique de Villamor, hrabia Kastylii. Jak co roku
dopisała liczna delegacja członków Oddziału Krakowskiego SSLW RP i lotników z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego z Balic.
Niespodziewanym uwieńczeniem wieczoru było krótkie jam session z udziałem Paula Crooma i znanego krakowskiego wokalisty i seniora lotnictwa - Jerzego Bożyka.

26 grudnia 1944 roku na przedpolu Fortu Borek 52
awaryjnie lądował amerykański bombowiec B-17 „Candie”, uszkodzony podczas nalotu na niemieckie zakłady
chemiczne w Blachowni Śląskiej.
9 stycznia w Klubie Kultury Kliny odbyło się już VI
Spotkanie „Candie”. Tradycyjne spotkanie muzyczne
poprzedziła msza święta odprawiona w kościele pw. św.
Rafała Klinowskiego w intencji lotników i pasjonatów
historii lotnictwa. Spotkanie muzyczne rozpoczęło się
od uhonorowania odznaką Honoris Gratia kapelana lotników i harcerzy, 88-letniego kapucyna, o. (druha) Dominika Orczykowskiego. Dekoracji dokonał Stanisław
Dziedzic, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu m. Krakowa reprezentujący Prezydenta Krakowa prof. dr hab.
Jacka Majchrowskiego, w towarzystwie (druha) Bogusława Kośmidra – przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus i Robert Springwald
– pomysłodawcy muzycznych spotkań „Candie”, z właściwą sobie swadą, przedstawili losy załogi samolotu

Robert Springwald
www.kosslwrp.ucoz.pl
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NAJNOWSZA KSIĄŻKA AUTORSTWA
BR. ROBERTA RABKI
rzu Egejskim. Główną siłę sprzymierzeńców z Ligi Bałkańskiej na tym terenie stanowiła armia Serbii, dlatego
też większa część tego dzieła jest poświęcona właśnie jej
działaniom, chociaż omówione są szerzej także działania
armii greckiej i czarnogórskiej. Do zwycięstwa państw
bałkańskich przyczynili się bowiem wszyscy sprzymierzeńcy. Niebagatelną rolę na zachodnim teatrze działań
wojennych odegrała flota Grecji, która nie tylko zablokowała przeciwnika w cieśninach, umożliwiając swobodę
ruchów dla własnej floty i armii, ale też uniemożliwiła
dostarczenie tureckich posiłków i zaopatrzenia na front
macedoński, co przyspieszyło klęskę Armii Zachodniej.
Bez wkładu floty greckiej kampania lądowa trwałaby
dłużej, a zwycięstwo państw sprzymierzonych nie byłoby takie pewne.
www.ksiegarnia.bellona.pl

14 stycznia br. ukazała się druga książka autorstwa
kapucyna, br. Roberta Rabki OFMCap, dotycząca wielkich historycznych bitew pod tytułem: „Macedonia –
Epir – Albania 1912-1913”. Została wydana przez wydawnictwo historyczne „Bellona”. W tej samej serii wydawniczej, w 2010 roku, ukazała się pierwsza książka brata
Roberta pt.: „Bałkany 1912-1913”.
Opis książki „Macedonia. Epir. Albania 1912-1913”:
Wojny bałkańskie stały się preludium do wojennej zawieruchy, która swym zasięgiem objęła cały świat. W tej
drugiej książce poświęconej I wojnie bałkańskiej, która
jest kontynuacją poprzedniej, wydanej w 2010 r. (Bałkany 1912-1913), autor pragnie skoncentrować się na działaniach wojennych na zachodnim teatrze działań, obejmującym swym zasięgiem Macedonię, Albanię, Tesalię,
Epir, wybrzeże Adriatyku oraz działania morskie na Mo-

ŚWIĘCENIA PREZBITERATU NA UKRAINIE
Na uroczystość święceń przybyli liczni bracia z całej
Kustodii Ukrainy i Rosji. Wiernych było - mówią bracia
z miejscowej wspólnoty - tyle, ile się zbiera na Święta
Paschalne. Rzeczywiście, kościół był pełny po brzegi,
a wierni przywitali nowego kapłana z wielką radością
i nadzieją. Następnego dnia brat Aleksander, odprawił
Eucharystię prymicyjną.
Niech dobry Bóg błogosławi swojemu nowemu kapłanowi w posłudze dla wspólnoty Kościoła!

Dnia 9 stycznia 2016r., w kościele p. w. Maryi Matki
Kościoła w Kijowie, nasz brat Aleksander Mogilny przyjął święcenia prezbiteratu. Wydarzenie to miało miejsce
po dwudziestu latach rozeznawania powołania oraz wieloletnim przygotowaniu w Wyższym Seminarium Duchownym Kapucynów w Krakowie.
Święceń udzielił o. bp Piotr Malczuk, ordynariusz
Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej, niegdyś znany jako o.
Gerkulan z Zakonu Braci Mniejszych. Ten franciszkański biskup jest szczególnie bliski naszym kapucyńskim
sercom na Ukrainie.

br. Anton Podgornyi OFMCap
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ZIMOWE FERIE NA UKRAINIE
z terenu całej Ukrainy (Kijowa, Winnicy, Dniepropietrowska, Krasiłowa i Starokonstantynowa). Turnus prowadzili dwaj kapucyni: br. Anton i br. Wadym.
Rekolekcje stanowiły okazję do wspólnego odpoczynku, rozważania słowa Bożego, adoracji, rozmów o Bogu
(i nie tylko), a także do wspólnego kolędowania. Eucharystia — największy dar Boga dla Kościoła — była dla
uczestników szczególny czas dziękczynienia i prośby
o rozeznanie powołania, poprzez odnalezienie odpowiedzi na pytanie: „Panie, co chcesz, abym czynił?”.

Czas bożonarodzeniowy na Ukrainie zawsze jest czasem wolnym od zajęć w szkole i na studiach, tym samym
i tym bardziej staje się czasem radości i wypoczynku po
trudach edukacji. To dobra okazja, żeby zgłębić swoje
święte i niepowtarzalne powołanie, odkrywać je i oświetlać sobie drogę słowem Bożym.
Bracia Mniejsi Kapucyni zorganizowali zatem w Starym Konstantynowie, kolebce kapucyńskiej na Ukrainie, kilkudniowe rekolekcje „KapSzlak Zima”. Odbyły
się one równolegle z obchodami Bożego Narodzenia
na Wschodzie a w naszej rzymskokatolickiej tradycji
— z uroczystością Trzech Króli.
Do Starego Konstantynowa przyjechało 17 uczestników – młodzi chłopcy z różnych wspólnot kościelnych

br. Anton Podgornyi OFMCap
br. Wadym Sztogryn OFMCap

WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI
Szczególnie do włączenia w akcję zachęceni są nauczyciele i uczniowie, aby włączyli się w „pączkowanie”
w swoich szkołach. W zeszłym roku do akcji przystąpiło
220 placówek w całej Polsce. Zachęcając dzieci ze szkół
i przedszkoli, do udziału w akcji uwrażliwiamy je na potrzeby ich afrykańskich rówieśników, uczymy szacunku,
tolerancji i dzielenia się z innymi.
Pomaganie uszczęśliwia!
Z zebranych środków misjonarze kapucyni zrealizowali wiele projektów:
• br. Benedykt Pączka prowadzi Ośrodek Pomocy
w Ngaoundaye, gdzie osierocone dzieci, ofiary wojny domowej i ubodzy mogą otrzymać natychmiastową pomoc
(lekarstwa, żywność i ubrania) Przypomnijmy, że ta
część Afryki nękana jest przez bratobójcze walki. Od kilku lat trwa tam rebelia, która spowodowała, że wiele rodzin straciło swe domy, a wiele dzieci stało się sierotami.
• br. Robert Wnuk wybudował szkołę podstawową
w Kpakali, gdzie już uczy się 230 dzieci,
• trwa budowa gimnazjum w Bam dla 200 uczniów,
pod kierownictwem br. Artura Ziarka,
• trwa również budowa szkoły podstawowej w Dongue Yoyo dla 120 dzieci, którą kieruje br. Piotr Michalik.

Bracia Mniejsi Kapucyni Prowincji Krakowskiej po
raz kolejny organizują akcję pomocy pod hasłem „Wyślij
pączka do Afryki”
W Tłusty Czwartek i dni następne będzie można finansowo wesprzeć charytatywne, edukacyjne i religijne
projekty polskich zakonników z Republiki Środkowoafrykańskiej i Czadu.
W Tłusty Czwartek 2016 – pączkujemy! Ale nie tak jak
zwykle, zajadając się pączkami. Zamiast tradycyjnie kupować i zjadać pączki, możesz podzielić się nimi z głodnymi dziećmi w Afryce. Celem akcji jest pomoc dla
mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej i Czadu
za pośrednictwem polskich misjonarzy kapucynów.
W Tłusty Czwartek okaż serce i udziel pomocy potrzebującym w Afryce. Można to zrobić na kilka sposobów:
• Bez wychodzenia z domu – kupując e-pączka za pośrednictwem strony: www.paczek.kapucyni.pl czyli zamiast zjadać prawdziwe pączki, odmówić sobie tej przyjemności i złożyło datek.
• Kupić pączki lub samodzielnie lub upiec jakieś
słodkości, a potem poczęstować nimi rodzinę czy kolegów w pracy. Zebrać od nich datki i wpłacić na konto
fundacji.
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Szczegóły dotyczące akcji, tego kto i jak może się
w nią zaangażować, a także pełny opis projektów, na które zbierane są w tym roku środki znajdują się na stronie:
www.pączek.kapucyni.pl.
W Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie pracuje
jedenastu polskich misjonarzy kapucynów. Ich obecność
tam, często wykracza poza zadania związane z posługą
kapłańską. Kapucyni dokarmiają osierocone, niedożywione dzieci, kopią studnie w wioskach, w których nie
ma dostępu do bieżącej wody oraz budują szkoły, bo jak
twierdzą, edukacja jest jedyną szansą na zmianę w sercu
Afryki.
Fundacja Kapucyni i Misje – Prowincja Krakowska

• powstają trzy duże kaplice dla wspólnot w wioskach
Bilseme, Monts de Lam i Kowone.
Miejscowe społeczności czynnie włączają się w realizację tych projektów. Do mieszkańców wiosek należy
przygotowanie cegieł, zwiezienie kamieni, piasku i wody
potrzebnych do budowy. Zakonnicy podkreślają, że
działania te integrują miejscową ludność.
W akcji „Wyślij pączka do Afryki 2016” zbieramy na:
• dożywianie dzieci w Republice Środkowoafrykańskiej
• budowę studni w Republice Czadu
• wyposażenie wybudowanych w 2015 r. szkół

WIOSENNE SPOTKANIE FORMACYJNE NA UKRAINIE
maty jak: Antropologia miłosierdzia, Natura miłosierdzia Bożego, Sposób uczenia się miłosierdzia w duszpasterstwie, Uczynki miłosierdzia realizowane w duchu
wyobraźni miłosierdzia oraz Przypadki miłosierdzia
w konfesjonale i kierownictwie duchowym. Podczas
spotkania swoją Mszę świętą Prymicyjną w Starokonstantynowie odprawił neoprezbiter br. Aleksander Mogilny. W spotkaniu wzięli udział prawie wszyscy bracia
z Kustodii. Było to już ostatnie spotkanie przed mającą
się odbyć kapitułą wyborczą Kustodii, która zgromadzi
braci zaraz po świętach Paschy 2016 roku.

Topniejący śnieg i słońce nieśmiało zaglądające
do okien, wskazywały na zbliżającą się wiosnę. W Starokonstantynowie na Ukrainie, właśnie przy takie aurze pogodowej odbyło się kolejne coroczne spotkanie
formacyjne Braci Mniejszych Kapucynów Kustodii
Ukrainy i Rosji. Obejmowało ono pełne dwa dni formacyjne tzn. 27 i 28 stycznia 2016. Gościem zaproszonym,
by w tym roku przeprowadzić wykłady dla zebranych,
był brat profesor doktor habilitowany Andrzej Derdziuk OFMCap z Prowincji Warszawskiej. Zaproponowanym tematem było: Tajemnica miłosierdzia Bożego
w praktyce duszpasterskiej. Brat Andrzej zaprezentował materiał podczas 8 wykładów rozwijając takie te-

Bracia Kapucyni z Kustodii Ukrainy i Rosji

ZAKOŃCZENIE ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO
założyciele działali pod wpływem Ducha i nie bali się
ubrudzić sobie rąk codziennym życiem, problemami ludzi, lecz z odwagą przemierzali peryferie geograficzne
i egzystencjalne. Nie powstrzymały ich przeszkody czy
brak zrozumienia u innych, bo zachowali w sercu zdumienie ze spotkania z Chrystusem. Nie oswoili łaski
Ewangelii. Zawsze zachowali w sercu święty niepokój
o Pana, nękało ich pragnienie, by zanieść Go innym, tak

Tegoroczne święto Ofiarowania Pańskiego zamyka
Rok Życia Konsekrowanego. Papież Franciszek w swojej
homilii na zakończenie tak ważnego dla nas czasu skierował do nas wezwanie: „Strzeżmy się przyzwyczajenia
w życiu duchowym. Uważajmy, by nasze charyzmaty nie
stały się abstrakcyjnymi doktrynami. Jak już mówiłem
przy innych okazjach, charyzmatów założycieli nie należy zamykać w butelce, to nie eksponaty muzealne. Nasi
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ster Prowincjalny, br. Tomasz Żak odprawił Mszę Świętą
dziękczynną za dar naszej konsekracji. Po niej, w imieniu całej braterskiej wspólnoty, odnowił profesję zakonną, oraz powierzył naszą Prowincję opiece Matki Najświętszej. Niech Niepokalana Dziewica prowadzi nas
do swego Syna, byśmy nieustannie stawali się solą ziemi
i światłem świata.

jak Maryja i Józef zanieśli Jezusa do świątyni”. [Za radiovaticana.va]
Również my, Kapucyni, pragnęliśmy w uroczysty sposób zakończyć rok szczególnego pochylania się nad tajemnicą konsekracji. W wielu naszych kościołach zostały
odprawione uroczyste Eucharystie wraz z okolicznościowymi nabożeństwami.
W krakowskiej świątyni przy ulicy Loretańskiej 11,
która zgromadziła wielu braci z naszych placówek, Mini-
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SPOTKANIE FORMACYJNE BRACI KAPŁANÓW
Wykładowcy i tematyka:
ks. prof. dr hab. Dariusz Oko: Gender jako główne
współczesne zagrożenie;
br. dr Piotr Kwiatek: Sakrament pojednania: nowe wyzwania. Psychologiczny aspekt przebaczenia
br. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk: Kierownictwo duchowe
br. mgr lic. Marek Miszczyński: Święci Leopold Mandic i Ojciec Pio - świadkowie i słudzy miłosierdzia.

W dniach 01 – 04 lutego 2016 roku, w Krakowie, odbyło się spotkanie formacyjne braci kapłanów (do pięciu lat
po przyjęciu Sakramentu Święceń Prezbiteratu) z Prowincji Krakowskiej. Na spotkaniu zostały podjęte w formie wykładów, warsztatów i dyskusji, zagadnienia z teologii moralnej, teologii duchowości, filozofii oraz psychologii. Oprócz wykładów, spotkanie formacyjne było
dobrym czasem dla pielęgnowania życia braterskiego
oraz wymiany doświadczeń.
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SPOTKANIE FORMACYJNE BRACI PRZEŁOŻONYCH
kapucyńskiej posługi bliźnim w sprawowaniu sakramentu pokuty i pojednania. Wezwał braci do okazywania
miłosierdzia penitentom oraz do głoszenia pojednania
i pokoju. Po Eucharystii całe braterskie zgromadzenie,
pokrzepione śniadaniem spożytym w auli Pawła VI,
przeszło przez święte drzwi jubileuszowe w bazylice
świętego Piotra oraz oddało hołd relikwiom naszych
świętych współbraci - gorliwych spowiedników - o. Pio
z Pietrelciny i o. Leopolda Mandić. Tegoż samego dnia
wieczorem bracia przybyli z Prowincji Krakowskiej spotkali się z Ministrem Generalnym br. Mauro Jöhri oraz
z Wikariuszem Generalnym br. Štefanem Kožuhem.
W kolejny dzień pobytu w Rzymie odbyła się jeszcze
jedna sesja obrad przełożonych. Był to równocześnie

Tegoroczne „wiosenne” spotkanie formacyjne przełożonych, trwające od 7 do 11 lutego 2016 r., odbyło się
w Rzymie oraz w pobliskim Frascati i zostało połączone
z obchodami Jubileuszu Miłosierdzia. Na pielgrzymkę
do Wiecznego Miasta udało się ponad 60 braci z Prowincji Krakowskiej, wśród nich również przedstawiciele Kustodii Ukrainy i Rosji oraz wszyscy członkowie Kustodii
Bułgarii. Poniedziałek 8 lutego upłynął na modlitwie
i intensywnych obradach przełożonych. We wtorek bracia przeżywali wspólnie dzień skupienia, na który zaprosił ich Ojciec Święty Franciszek. Podczas uroczystej Eucharystii, na którą przyjechało ponad 1500 braci kapucynów z całego świata, Papież skierował do zebranych kazanie, w którym nawiązał do długiej i pięknej tradycji
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macyjne przełożonych zapadło wszystkim głęboko w pamięci, ponieważ był to czas szczególnej łaski, duchowej
odnowy i spotkania z wieloma braćmi kapucynami z całego świata.

czas poświęcony tradycyjnym praktykom pokutnym,
gdyż wiązał się z rozpoczęciem Wielkiego Postu (Środa
Popielcowa). Czwartek był ostatnim dniem pobytu w słonecznej Italii i jednocześnie dniem powrotu do Polski.
Niektórzy spośród braci wracających do kraju zostali
dzień wcześniej ustanowieni przez Papieża Franciszka
misjonarzami miłosierdzia. Tegoroczne spotkanie for-
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POSŁUGI LEKTORATU I AKOLITATU
przedziła wieloletnia formacja seminaryjna oraz rekolekcje poprowadzone przez br. Piotra Kowalskiego OFMCap.
Nowo ustanowieni lektorzy: br. Filip Jaros, br. Mateusz
Kaczorowski, br. Bartosz Ekert, br. Antoni Małeta, br. Mirosław Burzyński, br. Przemysław Andrys.
Nowo ustanowieni akolici: br. Adam Stramski i br.
Wojciech Pawłowski.

Ośmiu braci z Wyższego Seminarium Duchownego
Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie zostało przez
Kościół dopuszczonych do pełnienia służby lektora i akolity. Przyjęcie posług odbyło się w sobotę, 13 lutego 2016r.
podczas Mszy św. o godz. 17.30 w krakowskim kościele
przy ul. Loretańskiej 11. Posług udzielił Minister Prowincjalny br.Tomasz Żak OFMCap. Wspólne świętowanie zakończyła braterska agapa. Tę wzniosłą uroczystość po-
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WARSZTATY MUZYCZNE W KRAKOWIE
ronką do Miłosierdzia Bożego, a w niedzielę czynnie
włączyli się w przeżywanie Eucharystii w parafii pw.
Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie-Olszanicy.
Kilkanaście godzin wspólnego śpiewu i gry przyniosło liczne owoce, między innymi wypracowaną harmonię i kilka zdartych gardeł.
Podczas warsztatów śpiewano między innymi pieśni
z repertuaru zespołu TGD, 33, Pawła Bębenka czy Poldka Twardowskiego.

W dniach 12–14 lutego 2016 roku członkowie i sympatycy wspólnoty Młodzieży Franciszkańskiej Tau spotkali się na warsztatach muzycznych przygotowujących
do letnich rekolekcji formacyjnych.
Ponad 30 przybyłych zapragnęło dzielić się swoimi talentami muzycznymi i radować się spotkaniem zgodnie
ze słowami Psalmu 147: „Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną”.
Uczestnicy warsztatów nie zapomnieli również o przeżywanym obecnie w Kościele Wielkim Poście. W piątek
brali udział w drodze krzyżowej, w sobotę modlili się ko-

Malwina Pawska
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WYBORY W KUSTODII RCA I CZADU
i wilgotny. Temperatury w większości przekraczają 25°C.
Do charakterystycznych zjawisk pogodowych należą burze i deszcze zenitalne padające przez ponad 150 dni
w roku. RCA jest słabo rozwiniętym krajem rolniczym,
gdzie 70% społeczeństwa utrzymuje się z uprawy roli i leśnictwa. Kraj ten jest jednym z niewielu państw na świecie, które zbankrutowało.
Państwo Czad znajduje się w samym środku kontynentu afrykańskiego. Na północy dużą część jego powierzchni zajmuje pustynia Sahara. W sumie powierzchnia Czadu wynosi 1284 tys. km², a mieszka tam 9 mln mieszkańców. Porównując z Polską, Czad jest 4 razy większy
od naszego państwa i żyje tam 4 razy mniej ludzi. Klimat
Czadu jest bardzo ciężki. Na północy pustynny, skrajnie
suchy, z temperaturami dochodzącymi do 50oC. Na południu łagodniejszy, z temperaturami do 40oC, ale za to
z ogromnymi opadami w czasie pory deszczowej. Pora
deszczowa trwa 6 miesięcy od maja do października. Występują tam wtedy częste burze. Czad jest jednym z najbiedniejszych i najbardziej skorumpowanych państw
na świecie. Większość Czadyjczyków żyje w ubóstwie,
utrzymując się z pasterstwa i rolnictwa.
(Info o państwach za: www.fundacja.kapucyni.pl)

Kapituła zwyczajna Kustodii Republiki Centralnej
Afryki i Czadu wybrała, dnia 18 lutego br., kustosza oraz
zarząd, w którym znalazł się Polak - br. Robert Wnuk.
Skład nowo wybranego zarządu:
Kustosz - brat Serge Mbremandji (Środkowoafrykańczyk) - potwierdzony na kolejną kadencję
Wikariusz Kustodialny - brat Jean Miguina (Czadyjczyk)
Radny II - brat Robert Wnuk (Polak)
Radny III - brat Antoine Mabe (Czadyjczyk)
Radny IV - brat Agostino Bassani (Włoch)
W czasie Kapituły Republikę Centralnej Afryki odwiedzili br. Tomasz Żak, Minister Prowincjalny oraz br.
Jerzy Steliga, sekretarz misyjny i dyrektor fundacji Kapucyni i misje.
Republika Centralnej Afryki to średniej wielkości
państwo położone w centralnej części kontynentu afrykańskiego. Kraj pierwotnie był zamieszkiwany przez Pigmejów, w późniejszym okresie przybywały do niego różne afrykańskie plemiona, uciekające przez arabskimi
handlarzami niewolników. Od końca XIX w. kraj był kolonią francuską, a w 1960 roku odzyskał niepodległość.
Powierzchnia RCA to 622 984 km² . Porównując z Polską,
RCA jest 2 razy większa od naszego państwa i żyje tam
prawie 10 razy mniej ludzi. Panuje tam klimat gorący
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SYMPOZJUM BIBLIJNE - PODSUMOWANIE
usz Mazurek, doktorant Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, przedstawił, w sposób praktyczny i egzystencjalny temat Abraham - ojciec wiary odważnej.
Po krótkiej przerwie, w drugiej części sympozjum,
swoje wystąpienia mieli: dr Danuta Piekarz, temat: Duch
synowskiego posłuszeństwa, oraz s. mgr lic. Marianna Ciemała, doktorantka UPJPII, temat: Źródła posłuszeństwa
konsekrowanego. Po wystąpieniu wszystkich prelegentów
miał miejsce panel dyskusyjny moderowany przez br. dr.
Mariusza Kaczmarskiego OFMCap.

Dnia 25 lutego 2016r. odbyło się XIII Sympozjum Biblijne poświęconym tematowi posłuszeństwa w Biblii.
Spotkanie zainaugurował br. mgr lic. Łukasz Stec OFMCap - Magister Postnowicjatu i Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Kapucynów w Krakowie. Pierwszy
wykład, zatytułowany Uległość woli czy manifestacja miłości. Istota biblijnego posłuszeństwa, przedstawił ks. prof. dr
hab. Tomasz Jelonek. Kolejnym prelegentem była Pani
dr Anna Wajda, z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła
II w Krakowie. W ciekawy i syntetyczny sposób przedstawiła temat posłuszeństwa jako oczekiwanej odpowiedzi Izraela na wierność Boga. Następnie Pan mgr Mate-
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248 ROCZNICA KONFEDERACJI BARSKIEJ
fakt takiego charakteru obecności Kapucynów na ziemiach polskich.
Zanim jednak o Konfederacji Barskiej, zatrzymajmy
się na przesłaniu słowa Bożego z dzisiejszej Liturgii, boć
przecież ono jest naszym drogowskazem do pełni życia
doczesnego i wiecznego.
Historia Józefa Egipskiego to historia Opatrzności
Bożej pokazująca, jak miłosierny i wszechmocny Bóg
może złe zamiary ludzkie obrócić w dobro, gdyż wbrew
złej woli człowieka realizuje On swój plan zbawienia. To
właśnie Boża Opatrzność kierowała losami Józefa i przyczyniła się do jego wywyższenia.
Historię tę dalej odnosimy także do Jezusa Chrystusa
— do Jego niewinności, sprzedania Go, Jego niesłusznego cierpienia, kuszenia, ale i do tryumfu zmartwychwstania. Kluczem do odczytania przesłania, jakie kryje
historia Józefa, są słowa: „Wy wprawdzie uknuliście zło
przeciw mnie, lecz Bóg obrócił to na dobro, aby stało się
tak, jak się dzisiaj dzieje, aby utrzymać przy życiu wielki
naród” (Rdz 50, 20).
Historia Józefa Egipskiego to także uzasadnienie nadziei, że Bóg przychodzi z pomocą swojemu ludowi, ale
pod warunkiem – lud musi się do Niego nawróć.
Z kolei nowo testamentalna przypowieść o nieuczciwych dzierżawcach pokazuje nam miłosierdzie Boga odnośnie do swego ludu, od początku jego istnienia aż
do przyjścia Jezusa na ziemię, aby zbawić człowieka. Jezus, co prawda, został odrzucony przez Żydów, ale po
upływie 2 tys. lat Jego nauka pozostaje nadal aktualna
i żywa, a chrześcijaństwo stanowi największą religię
świata.
Jezus jako kamień węgielny Kościoła jest niezwykle
solidny i niepodważalny mimo nieustannej walki z Kościołem, prześladowań oraz mordowania chrześcijan
na całym świecie. Chciejmy mocno trwać przy fundamencie naszej wiary – Jezusie – i nie pozwólmy sobie narzucić żadnych patologii, genderyzmu, demoralizacji,
ateizacji, poprawności politycznej, korupcji, kłamstwa,
układów i wszelkiego draństwa. Niech wartości Bóg–Honor–Ojczyzna będą zawsze ponad wszystkim.
Bracia i Siostry! To właśnie o te wartości walczyli
Konfederaci Barscy. W obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej zawiązali w Barze na Po-

Krakowski klasztor Kapucynów przy ulicy Loretańskiej od lat był punktem odniesienia dla środowisk patriotycznych. Kapucyni bowiem na przestrzeni wieków
byli kapelanami wojsk polskich, podczas zaborów jako
duszpasterze często maszerowali z oddziałami wojska,
które walczyły o niepodległość naszej ojczyzny. Po dzień
dzisiejszy Bracia pielęgnują ducha patriotyzmu i miłości
do Polski - naszej ojczyzny. Wyrazem tego była uroczysta Eucharystia, odprawiona w sobotę 27 lutego, na dwa
dni przed 248 rocznicą zawiązania się Konfederacji Barskiej.
Zachęcamy do przeczytania homilii o. Jerzego Pająka
OFMCap, duszpasterza środowisk patriotycznych, upamiętniającej to ważne dla naszego narodu wydarzenie:
248 rocznica Konfederacji Barskiej – 1768 r.Bracia
i Siostry! Wśród licznych i różnych uroczystości patriotycznych, które obchodzimy w naszym kapucyńskim kościele, myślę, że trzeba na pierwszym miejscu umieścić
dzisiejszą uroczystość rocznicową Konfederacji Barskiej,
a to choćby dlatego, że Konfederacja ta otworzyła kapucynom drogę do potwierdzenia prawdy, że są z narodem
nie tylko w czasach pokoju, ale także w czasach walk
o niepodległość. Ta bliskość naszego Zakonu z polskim
narodem to przede wszystkim wierna posługa duszpasterska. Klasztor był zawsze otwarty dla środowisk niepodległościowych. Nie tylko jako miejsce nabożeństw
i mszy św. z okazji uroczystości narodowych czy historycznych rocznic, ale także jako przestrzeń dla prac konspiracyjnych w różnych okresach dziejów naszej Ojczyzny, począwszy właśnie od Konfederacji Barskiej, poprzez Insurekcję Kościuszkowską, powstania narodowe,
Legiony Piłsudskiego, obie wojny światowe, Armię Krajową, po „Solidarność” i działalność konspiracyjną. Nie
dziwimy się więc, poznając opinię Moskali z tamtych
czasów: „klasztor kapucynów w Krakowie to siedlisko
niezdyscyplinowanych mnichów, buntowników i spiskowców”. Kilku braci kapucynów aktywnie współdziałało z Konfederatami jako kapelani, a kilku dziarskich
kleryków, chwyciło za broń. Sprawy Polski zawsze były
bliskie sercu naszych braci.
Nie mówię tego, aby się chwalić czy wkradać w łaski,
powielam tu raczej wypowiedź obiektywnego obserwatora kapucyńskiego życia, a także stwierdzam historyczny
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Dzisiaj dotykamy tych wydarzeń poprzez związane
z nimi miejsca i znaki — poprzez klasztor, Krzyż – Mogiłę Konfederatów, zmarłych konfederatów i kulę armatnią. One przypominają nam budzącą się w osiemnastym
wieku świadomość polskiej szlachty i polskiego Kościoła
wobec zagrożeń utraty wolności i suwerenności Polski.
Stąd zawołaniem Konfederacji były słowa bpa Sołtyka:
„wiara i wolność”.
Nie tylko pragniemy historycznie dotykać tamtych
wydarzeń, ale chcemy się modlić za wszystkich Konfederatów Barskich, aby Pan był im nagrodą za ofiarę złożoną
na Ołtarzu Ojczyzny i Kościoła. Maryja zaś niech im wysłuży pozostanie na wiecznych ordynansach u Chrystusa.

dolu 29.02.1768 r. związek szlachty, który był skierowany
przeciwko innowiercom, carycy rosyjskiej, Katarzynie
II, i jej wojskom stacjonującym na ziemiach polskich
od czasów bezkrólewia w 1763 r. oraz przeciwko królowi
Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, który usiłował podporządkować Polskę kurateli rosyjskiej.
Walki przeciw Rosji i królowi trwały 4 lata. Ostatnie
działania toczyły się w Krakowie, w Tyńcu, w Lanckoronie i na Jasnej Górze. Powstanie ostatecznie upadło. 14
tys. konfederatów zesłano na Sybir lub wcielono do armii
rosyjskiej. Pamięć jednak o nich, jako o rycerzach Maryi
i męczennikach za wiarę i wolność Ojczyzny, przetrwała
całe pokolenia. W szczególny sposób rozsławiali ją romantyczni wieszcze: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki
i Zygmunt Krasiński.
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EGZAMIN MAGISTERSKI
Oto tytuły prac:
br. mgr Piotr Kucharzewski OFMCap; Ateizm i teizm
w dialogu z Antonym Flew. Analiza i interpretacja dzieła
„Bóg istnieje”; Promotor: ks. dr hab. Damian Wąsek; Seminarium z teologii fundamentalnej
br. mgr Daniel Kowalewski OFMCap; Człowiek jako
mesjasz w myśli Emmanuela Levinasa; Promotor: dr Joanna
Barcik; Seminarium naukowe z filozofii religii

5 marca, w sobotę, dwaj bracia kapucyni: Piotr Kucharzewski i Daniel Kowalewski zakończyli swoje studia egzaminem magisterskim. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył br. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap. O godzinie 9.30 po krótkim przywitaniu brata rektora krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego Kapucynów bracia przystąpili do obrony swoich prac. Obaj studenci zakończyli egzamin z wynikiem bardzo dobrym!

br. Paweł Dubiel OFMCap

CHOCIAŻ MÓWIĄ O TOBIE „BEZDOMNY”
mocy św. Ojca Pio oraz inne krakowskie placówki pomocowe prowadzone przez braci albertynów, siostry albertynki, siostry duchaczki oraz siostry szarytki.
Każdego tygodnia w kilku miejscach Krakowa są głoszone katechezy. Dotyczą tego samego tematu związanego z Bożym Miłosierdziem. W ten sposób każdy może
wybrać dogodny dla siebie dzień i porę, aby uczestniczyć
w spotkaniu. Osoby bezdomne są zapraszane również
na seanse filmowe – podobnie jak katechezy ten sam

… jest KTOŚ, kto na Ciebie czeka… – tymi słowami
osoby bez domu zapraszane są do udziału w katechezach
głoszonych specjalnie dla nich z okazji Roku Miłosierdzia. Bo to czas łaski dla każdego – niezależnie od stanu
posiadania, zawodu czy miejsca zamieszkania.
Z tego powodu biskup Grzegorz Ryś wyszedł z inicjatywą zorganizowania specjalnego cyklu katechez o Bożym Miłosierdziu dla osób bez domu, aby i one miały
możliwość otwarcia się na Boże działanie. Do ich organizacji zaproszone zostało nasze kapucyńskie Dzieło Po-

12

2016

wygłosi katechezę oraz odprawi Eucharystię bp Grzegorz Ryś. Uczestnicy przejdą przez Bramę Miłosierdzia
a na koniec zasiądą do wspólnego stołu.
O inicjatywie osoby bezdomne dowiedziały się z plakatów i ulotek, które trafiły do krakowskich przytulisk,
schronisk, noclegowni oraz parafii. Na odzew nie trzeba
było długo czekać – w samym tylko Dziele Pomocy św.
Ojca Pio co tydzień ok. 50 osób wspólnie odkrywa, że
Bóg jest w nas zakochany (papież Franciszek), a osoby
ubogie zajmują szczególne miejsce w Jego sercu.

film jest wyświetlany kilkukrotnie w różnych miejscach
Krakowa.
W Dziele Pomocy katechezy głoszone są w każdą niedzielę w ramach Spotkań przy Dzbanie. Natomiast seanse filmowe odbywają się w środy w budynku Dzieła przy
ul. Loretańskiej. W organizacji pokazów filmowych pomagają członkowie Dyskusyjnego Klubu Filmowego
„Loretanin”.
Ale katechezy i seanse to jeszcze nie wszystko. Stanowią bowiem przygotowanie do Jubileuszowego Spotkania, które 29 marca odbędzie się w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach. Tam dla osób bez domu

www.dzielopomocy.pl

KAPITUŁY WIOSENNE
MŁODZIEŻY FRANCISZKAŃSKIEJ TAU
ny i św. Bernarda z Corleone, a zaczerpniętą wiedzę
na ich temat sprawdzano poprzez udział w mini konkursie, oczywiście z nagrodami. Uczestnicy poszerzyli swoje wiadomości również z zakresu duchowości Tau. Najtrudniejszym elementem weekendowych spotkań okazało się piątkowe i sobotnie silentium sacrum, które trwało
od zakończonej komplety do porannej jutrzni.
Łącznie w Kapitułach wzięło udział 101 osób ze
wspólnot z Częstochowy, Kielc, Krakowa, Krosna, Nowej Soli, Poznania, Piły, Skomielnej Czarnej, Stalowej
Woli, Tenczyna, Wałcza, Woli, Wołczyna i Wrocławia.
Oby czas Kapituł okazał się owocny dla zebranych —
niech zawsze zaczynają od nowa w dążeniu ku niebu.
Malwina Pawska
Lider MFTau

„Bracia, zaczynajmy od nowa, bo nic lub niewiele
uczyniliśmy”, tak zwykł mawiać św. Franciszek,
a uczestnicy Kapituł próbowali odnieść się do jego słów.
Przez pięć kolejnych weekendów gromadzono się
w Poznaniu, Wrocławiu i aż trzy razy w Krakowie
–Olszanicy po to, aby pochylić się nad swoim życiem,
nad tym jak przeżywam ten rok formacyjny, jakim jest
Wspólnota Apostolska, ile daję z siebie w mojej lokalnej
wspólnocie i co mogę zrobić, aby wzrastać w wierze i dążyć ku Bogu. Pomoc w rozważaniach stanowiły napomnienia św. Franciszka, między innymi napomnienie:
9, 18, 22, 24 i 25.
Podczas Kapituł zgłębiano również życiorysy świętych patronów Młodzieży Franciszkańskiej Tau — św.
Franciszka i św. Klary z Asyżu, św. Małgorzaty z Corto-
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NOWE KONSTYTUCJE
nowego, bardziej współczesnego charakteru, aby w świecie, w jakim żyjemy stały się na nowo drogowskazem
wiodącym po śladach świętego Franciszka, a prowadzącym do Chrystusa, naszego Mistrza i Zbawiciela. O Nim
tak pięknie mówi tekst Konstytucji w nr 189: Chrystus zatem, który jest światłem i oczekiwaniem ludów, kresem prawa, zbawieniem Bożym, Ojcem przyszłego wieku, Słowem
i mocą, która wszystko podtrzymuje, wreszcie – naszą nadzieją, Tym, w którym wszystko jest możliwe, wszystko jest
słodkie i lekkie, i który zna naszą kruchość, nie tylko obdarzy
nas siłą, aby wypełnić Jego przykazania i rady, lecz wyleje
także na nas swe dary niebieskie w takiej obfitości, że pokonawszy wszelkie przeszkody, będziemy w stanie iść za Nim
i naśladować Go w wielkiej hojności serca jako pielgrzymi,
którzy posługują się rzeczami widzialnymi, podążając
do wiecznych.
W istocie nie chodzi o nowy tekst, ani o nowe przepisy, bo w takiej logice utknęły serca uczonych w Prawie
z czasów Jezusa. Celem jest nade wszystko nowe spotkanie z Panem, który i dzisiaj, jak kiedyś nad jeziorem, każe porzucić nam sieci, aby pójść za Nim drogą, którą
z takim heroizmem przeszedł seraficki Franciszek...
W jubileuszowym Roku Miłosierdzia, czerpiąc z ciągle świeżego źródła naszej zakonnej Tradycji, idźmy
z odwagą za Panem.

15 marca 2016r. ukazało się polskie tłumaczenie nowej wersji Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów wraz z Ordynacjami Kapituł Generalnych. Jak
ważny jest ten dokument dla nas kapucynów, można
przekonać się z fragmentu wstępu Ministrów Prowincjalnych opublikowanego poniżej:
Otrzymujemy nową wersję Konstytucji Zakonu Braci
Mniejszych Kapucynów wraz z Ordynacjami kapituł generalnych, które zostały przyjęte przez LXXXIV kapitułę Zakonu, jaka odbyła się w Rzymie w roku 2012. Konstytucje i Ordynacje zostały zatwierdzone przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego dnia 4 października 2013 roku,
a następnie promulgowane przez Ministra generalnego
naszego Zakonu, br. Mauro Jöhri, w dniu 8 grudnia 2013
roku. Polski przekład został zaaprobowany przez Ministra generalnego pismem z dnia 13 grudnia 2015 roku
(Prot. n. 01028/15).
Tekst Konstytucji i Ordynacji najpierw był przedmiotem długiej refleksji i wspólnej pracy powołanych do tego braci, ale także wszystkich braci Zakonu, pragnących
wyrazić swoje zdanie i wnieść wkład do tego duchowego
dokumentu, który po Ewangelii i Regule świętego Franciszka stanowi jeden z najważniejszych fundamentów
naszego kapucyńskiego życia...
Konstytucje naszego Zakonu nie są tekstem, który po
dokładnym przygotowaniu i pięknym wydaniu można
odłożyć na półkę. One są tekstem żywym, pulsującym
duchowością i Tradycją naszej rodziny zakonnej. Właśnie dlatego podjęto wysiłek ich ubogacenia i nadania im

Ministrowie prowincjalni polskich Prowincji
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
Br. Andrzej Kiejza, Warszawa
Br. Tomasz Żak, Kraków

ŚLUBY WIECZYSTE
lem i obrońcą Świętej Rodziny. Św. Józef jest patronem
całego Kościoła powszechnego, wzywanym w wielu trudnych sytuacjach. Patronuje on również Prowincji Krakowskiej Kapucynów, stąd od wielu lat 19 marca, w jego
liturgiczne wspomnienie, bracia składają swoje śluby
wieczyste. Również w tym roku trzech braci Postnowi-

Dziewiętnasty marca to liturgiczna uroczystość św.
Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Choć nie
zachowało się choćby jedno zdanie wypowiedziane przez
dzisiejszego patrona, z Ewangelii dowiadujemy się, że
był człowiekiem prostym, skromnym, ubogim, kochającym, wiernym małżonkiem, wzorowym Ojcem, żywicie-
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sza, zgodnie z Konstytucjami Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów. Przeto całym sercem oddaję się tej braterskiej wspólnocie, abym pod działaniem Ducha Świętego,
za przykładem Maryi Niepokalanej, za wstawiennictwem Ojca naszego Franciszka i wszystkich Świętych
oraz z pomocą braci, osiągnął doskonałą miłość w służbie Boga, Kościoła i ludzi”.
Niech dobry Bóg dopełni tego dobrego dzieła, które
zapoczątkował w nich we Chrzcie świętym, a pogłębił
przez profesję rad ewangelicznych.

cjuszy wypowiedziało wobec wspólnoty Kościoła i Ministra Prowincjalnego br. Tomasza Żaka znamienne słowa
profesji:
„Na cześć i chwałę Najświętszej Trójcy. Ja, brat Bartosz Tkaczyk, Grzegorz Dziedzic, Mateusz Włosiński,
powołany przez Boga, aby wierniej zachowywać Ewangelię, naśladując naszego Pana Jezusa Chrystusa, wobec
zgromadzonych tutaj braci, w twoje ręce, bracie Ministrze Prowincjalny, z mocną wiarą i szczerą wolą ślubuję
Bogu Ojcu, świętemu i wszechmogącemu: żyć na zawsze
w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Jednocześnie zobowiązuję się wiernie zachowywać życie i Regułę
Braci Mniejszych zatwierdzoną przez papieża Honoriu-
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POBIEGLI DLA OSÓB BEZ DOMU
bo stare już nie prezentują się najlepiej – opowiadają organizatorzy.
– Często patrzymy na ludzi bezdomnych z dystansu,
a oni, tak jak każdy człowiek, potrzebują zwykłej życzliwości i wsparcia. Mamy nadzieję, że hasła wypisane
na koszulkach skłoniły przechodniów i pozostałych
uczestników półmaratonu do refleksji. – tłumaczą pracownicy Dzieła.
Każdego roku zawodnicy „Dziełowej” drużyny otrzymują dyplomy z wyrazami wdzięczności napisanymi
przez osoby bez domu. Tym razem miały one formę pucharu. Podziękowania były bardzo osobiste – na przykład
pani Wiola napisała: „Dziękuję za włożony wysiłek. Biegnie Pan również dla mnie, bo jestem osobą bezdomną”.
Dla wielu bezdomność to „zimowy problem”, który
kończy się wraz z nastaniem wiosny. Tegoroczny Półmaraton Marzanny odbył się akurat w pierwszym dniu wiosny, a startująca w nim „Dziełowa” drużyna udowodniła,
że na problem bezdomności warto zwracać uwagę w każdym czasie.

Minionej niedzieli już po raz czwarty w krakowskim
Półmaratonie Marzanny wystartowała drużyna Dzieła
Pomocy św. Ojca Pio. Kilkudziesięciu sportowców pobiegło specjalnie dla osób bez domu w koszulkach z napisem: „Ulica dobra do biegania, kiepska do mieszkania”. – Wierzymy, że hasło na naszych koszulkach zwróciło uwagę przechodniów i innych biegaczy na problem,
jakim jest bezdomność – zgodnie mówili członkowie
„Dziełowej” drużyny.
Pomagać osobom bezdomnym można na wiele sposobów: doraźnie, specjalistycznie, indywidualnie i grupowo. Można też założyć koszulkę z napisem „Biegam po
ulicy, mieszkam w domu, nie każdy ma tyle szczęścia…”
i wystąpić w niej w półmaratonie.
Taki sposób zwracania uwagi na problem, jakim jest
bezdomność, przyjęła grupa kilkudziesięciu sportowców, którzy od czterech lat biegają pod szyldem Dzieła
Pomocy św. Ojca Pio w krakowskim Półmaratonie Marzanny. – Pan Dominik czy pan Robert są z nami od początku akcji. To już swego rodzaju tradycja, że u progu
wiosny biegną dla osób bez domu. Niektórzy zawodnicy
biegają w koszulkach przez cały rok i poprosili o nowe,
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SIOSTRA ŚMIERĆ
archidiecezji krakowskiej Kazimierza Nycza, 23 czerwca
1990r. Jako neoprezbiter trafił do Wołczyna, gdzie posługiwał jako katecheta dzieci i młodzieży, opiekun ministrantów, asystent wspólnoty FZŚ, członek biskupiej komisji artystycznej. W 1993r. wyjechał do Bułgarii, gdzie
pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji: kustosza Bułgarii
(w sumie trzy kadencje), radnego zarządu Kustodii Bułgarii (dwie kadencje), ekonoma kustodii, proboszcza
w Bełozem i Sofii. Był spowiednikiem duchowieństwa
i osób konsekrowanych. Prowadził wykłady dla nowicjuszek Sióstr Franciszkanek w Rakovskim. Głosił katechezy dla młodzieży, oraz pełnił funkcję dyrektora „Caritasu”. Jako ekonom Kustodii rozpoczął budowę konkatedry
w Sofii. W 2010 roku podjął się nauki języka niemieckiego by móc pracować w Austrii. W tym samym roku trafił
do wspólnoty braterskiej w Klagenfurcie, gdzie dał się
poznać jako gorliwy duszpasterz. 30 marca 2016r., w szpitalu s. Elżbietanek w Klagenfurcie, po długiej i ciężkiej
chorobie, odszedł do Pana.

Dnia 30 marca 2016r.
w wieku 54 lat, 32 roku życia zakonnego
i 26 kapłaństwa
tuż po Świętach Paschalnych odszedł do Pana
br. Mariusz Polcyn OFMCap
prezbiter Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość
wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
Krótki życiorys:
Br. Mariusz Polcyn (22 października 1962 - 30 marca
2016) 8 września 1983r. rozpoczął, pod kierunkiem brata
Cyryla Mozdyniewicza nowicjat w Sędziszowie Małopolskim, a zwieńczył go 9 września 1984 złożeniem, na ręce
Ministra Prowincjalnego br. Celestyna Giby, pierwszej
profesji zakonnej. Tuż po tym wydarzeniu rozpoczął dalszą formację zakonną, którą zakończył profesją wieczystą
w 1989r. Studia filozoficzno-teologiczne odbywał w WSD
Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie. Święcenia
kapłańskie przyjął, przez posługę biskupa pomocniczego
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ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W DZIELE POMOCY
prosili świętujących do czynnego włączenia się w przeżywanie Triduum – w Wielki Czwartek do uczestniczenia w obrzędzie umywania nóg, a podczas Wigilii Paschalnej do trzymania pochodni. Także w Niedzielę Wielkanocną specjalnie dla osób bezdomnych w Kościele
Braci Kapucynów przy ul. Loretańskiej została odprawiona uroczysta Eucharystia. W oba świąteczne dni najubożsi mogli również zjeść ciepły bigos, który był wydawany w prowadzonej przez Dzieło Kuchni dla osób ubogich przy ul. Reformackiej.
Wspólne świętowanie kontynuowano w wielkanocny
wtorek, 29 marca, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w krakowskich Łagiewnikach. Przez cały Wielki Post
najubożsi mieli możliwość uczestniczenia w katechezach
i seansach filmowych, przygotowanych przez krakowskie placówki pomocowe, w tym Dzieło Pomocy św. Ojca

W kapucyńskim Dziele Pomocy osobom bezdomnym
towarzyszy się nie tylko na co dzień. Wspólnie z najuboższymi, już od wielu lat, przeżywane są także każde
święta. W tym roku przygotowania do Uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęły się już w Wielką Środę.
Świąteczne spotkania w Dziele Pomocy św. Ojca Pio
stały się już tradycją. Tegoroczne, podobnie jak w latach
ubiegłych, zgromadziło kilkadziesiąt osób bez domu. Zebrani mieli czas na życzenia oraz na wysłuchanie katechezy br. Henryka – dyrektora Dzieła, który wprowadził
uczestników w tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Na koniec wszyscy zasiedli do stołu
– jak tradycja nakazuje, pojawiły się na nim żurek i jajka.
Prócz osób bez domu w spotkaniu uczestniczyli pracownicy, wolontariusze i bracia kapucyni. Ci ostatni za-
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mę Miłosierdzia. O godz. 15.00 uczestnicy spotkania odmówili Koronkę, po czym rozpoczęła się Eucharystia,
której przewodniczył Ksiądz Biskup. Dziękuję za Waszą
wiarę – tymi słowami bp Grzegorz Ryś zwrócił się podczas homilii do osób bez domu. Bo, jak podkreślił, nie
byłoby Kościoła bez Marii Magdaleny, która obwieściła
Piotrowi, że Jezus zmartwychwstał. I tak samo nie byłoby Kościoła bez wiary najuboższych.

Pio. Tematem przewodnim katechez było Boże Miłosierdzie, wybór takiego zagadnienia nie był przypadkowy
i miał ścisły związek z przeżywanym Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia. Zwieńczeniem wszystkich spotkań
stanowiła właśnie uroczystość w Łagiewnikach.
Podczas katechezy otwierającej spotkanie bp Grzegorz Ryś przybliżył biblijną historię syna marnotrawnego – Ewangelię w Ewangelii, która pokazuje, z jaką miłością Pan Bóg patrzy na każdego człowieka. Katecheza
była wprowadzeniem do wspólnego przejścia przez Bra-
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KAPITUŁA KUSTODII UKRAINY I ROSJI
Pańskie - od wspólnego przeżywania tajemnic paschalnych
w Eucharystii. Spotkanie obradowe dziś nosiło charakter
przygotowawczy: zatwierdziliśmy urzędy kapitulne oraz porządek obrad na najbliższe cztery dni. Po zakończeniu głosowania i załatwianiu niezbędnych formalności nie mogło zabraknąć czasu na wspólną rekreację.
Kapituła to szczególny czas działania Ducha Świętego,
dlatego prosimy o modlitwę w intencji braci uczestniczących w obradach, aby wypełniała się wola Boża.

4 kwietnia 2016r. Kustodia Ukrainy i Rosji rozpoczęła
Kapitułę zwyczajną. Celem Kapituły jest przede wszystkim umacnianie więzi i jedności braterskiej, a także podsumowanie ostatniego trzechlecia oraz wybór nowego kustosza wraz z radą na kolejne 3 lata. Dla Kustodii jest to
pora szczególnej łaski – Kapituła jest wyjątkowym czasem otwierania się na działanie Ducha Świętego. Będąc
również wydarzeniem charyzmatycznym, kapituła ma
na celu wyznaczenie pewnych konkretnych kierunków,
w których Kustodia chce zmierzać w najbliższych latach.
Jeden z braci w ten sposób podsumował pierwszy
dzień obrad: - Pierwszy dzień kapituły rozpoczęliśmy w imię

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska

POŁOWA POSTULATU MINĘŁA...
nu Bogu. Przeżywając zaś nawiedzenie naszego domu
przez Maryję, doświadczaliśmy Jej bliskości w naszym
życiu, Jej matczynej dobroci i opieki na naszej drodze,
w naszym powołaniu.
Mogliśmy też poznać wiele tradycji kapucyńskich, jak
kolędowanie braciom, sapiencja (życzenia mądrości
przełożonym) oraz siccis (specyficznej dla naszej Prowincji formy postu). Doświadczyliśmy również wiele ciepła od braci z naszej Prowincji oraz innych gości, którzy
głosili nam wykłady i konferencje, aby na nowo rozbudzić w nas franciszkańskiego ducha czy też po prostu
przekazać swoje cenne spostrzeżenia, uwagi i wiedzę.

Będąc na półmetku postulatu, możemy z całą pewnością twierdzić, że jest to dla nas intensywny czas rozeznawania, poszukiwania i poznawania Pana Boga. Już
teraz dostrzegamy owoce wykładów, spotkań i różnych
wydarzeń, które miały miejsce w naszym klasztorze
od września.
Bez wątpienia ważnymi wydarzeniami były przeżywane przez nas ostatnio „Ekstremalna Droga Krzyżowa”
oraz peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej podarowanej zakonom męskim w Polsce przez kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Podczas tego pierwszego wydarzenia mogliśmy przejść w nocy 41 km, ofiarowując nasz trud Pa-
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z serdecznością braci i miłą, braterską atmosferą, a także
zdrową rywalizacją o trofeum, jakim są tzw. „złote gacie”.
Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że te pół roku
jest dla nas intensywnym, ale i też bardzo pięknym czasem. Liczymy, że kolejna połowa będzie równie, o ile nie
bardziej, owocna jak ta ubiegła. Pan Bóg nas poprowadzi, tak jak robi to do tej pory. Za ten czas pozostaje tylko podziękować: chwała Panu!
Bracia postulanci

Jest to dla nas bardzo ważne szczególnie w tym pierwszym roku formacji, aby położyć stabilny fundament naszej wiary, relacji z Bogiem i Bożego powołania. Otwartość gości i prelegentów na naszych rekreacjach oraz
wspólne spędzanie czasu również zapadły nam w pamięć
i sprawiają, że mile wspominamy te chwile.
Dobre wspomnienie stanowią także mecz z nowicjuszami i odwiedziny w nowicjacie, gdzie spotkaliśmy się

NOWY ZARZĄD KUSTODII UKRAINY I ROSJI
wszystkimi obecnymi braćmi wyrazili ogromną wdzięczność ustępującemu z urzędu Kustoszowi br. Grzegorzowi
Romanowiczowi i radnym br. Konstantemu Morozow
i br. Kazimierzowi Guzikowi.
W wyniku zakończenia pracy nad wnioskami bracia
kapitulni podjęli decyzję o wcześniejszym zamknięciu
Kapituły - w czwartek w godzinach przedpołudniowych.
Wieczór upłynął w atmosferze modlitwy, wdzięczności i rozmów podczas rekreacji.
br. Marek Lisowski OFMCap

W trzecim dniu kapituły, 6 kwietnia 2016r., po porannych modlitwach i konferencji ojca duchowego Kapituły,
bracia kapitulni przystąpili do wyboru radnych Kustodii. Pierwszym radnym został wybrany br. Adam Wróbel, natomiast drugim radnym br. Aleksander Mogilny.
Podczas Mszy świętej, w samo południe, odbyło się
wyznanie wiary i zaprzysiężenie nowego Kustosza br.
Piotra Błażeja Suski. Popołudniowa sesja Kapituły podjęła wnioski zgłoszone przez braci. Minister Prowincjalny br. Tomasz Żak i nowo obrany Kustosz wraz ze

OSTATNI DZIEŃ KAPITUŁY
KUSTODII UKRAINY I ROSJI
Na koniec liturgii Minister Prowincjalny, br. Tomasz
Żak, oficjalnie zakończył V Kapitułę Zwyczajną Kustodii Ukrainy i Rosji. Dzisiaj po raz pierwszy zebrał się
nowo wybrany Zarząd Kustodii, aby wraz z Ministrem
Prowincjalnym omówić kwestie bieżące.
Bogu niech będą dzięki za piękny czas Kapituły –
czas wspólnej modlitwy i spotkania braterskiego.

Czwartek, 7 kwietnia 2016r, to ostatni dzień Kapituły
Kustodii Ukrainy i Rosji. Rozpoczął się on uroczyście
celebrowaną Eucharystią, podczas której trzech braci
dziękowało dobremu Bogu za 25 lat kapłaństwa. Swój jubileusz świętują: br. Piotr Błażej Suska, br. Justyn Rusin
oraz br. Kazimierz Guzik. Na Mszy świętej licznie zgromadzili się wierni, by wraz z kapitulnymi uwielbiać Pana w powołaniu naszych jubilatów.

br. Adam Trochimowicz OFMCap
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ŚLUBY WIECZYSTE NA UKRAINIE
stwie, bez własności i w czystości. Uroczystość zgromadziła braci przybyłych z Ukrainy, Polski i Rosji, a także
rodzinę i przyjaciół neoprofesa. Niech dobry Bóg błogosławi br. Sergijowi, by jego życie przemieniało się
na wzór życia Jezusa Chrystusa, z którym ściślej złączył
się przez śluby zakonne.

Niedawno zakończyliśmy V Kapitułę Kustodii Ukrainy i Rosji. Jednak to ważne dla nas wydarzenie poprzedziło inne wielkie święto. Równo tydzień temu, w sobotę
2 kwietnia 2016r., w kościele kapucyńskim w Krasiłowie
na Ukrainie, br. Sergij Woroniuk złożył wieczystą profesję zakonną. Podczas uroczystej Eucharystii, sprawowanej przez ówczesnego kustosza, br. Grzegorza Romanowicza, Sergij ślubował Bogu żyć na zawsze w posłuszeń-
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PASTERSKA WIZYTACJA GENERALSKA
niech ministrowie lub inni bracia do niej delegowani
prowadzą szczery dialog z braćmi, zarówno indywidualnie, jak też na spotkaniu wspólnoty, na temat wszelkich
spraw duchowych i doczesnych, które służą ochronie
i wzrostowi życia braci. Niech też nie zaniedbują przeglądu domów. Niech działają z właściwym zrozumieniem i rozwagą, dostosowując się do czasu i warunków
różnych regionów, tak aby bracia przedstawiali własne
zdanie z ufnością, w wolności i szczerze, a także aby
wspólnie szukali tego, co prowadzi do nieustannej odnowy naszego życia i do rozwoju działalności” (Konst. 164).

W dniach od 10 kwietnia do 23 maja 2016 roku przeżywamy w naszej Krakowskiej Prowincji generalską wizytację pasterską, którą prowadzi Wikariusz Generalny
- brat Štefan Kožuh. W naszych Konstytucjach oraz Ordynacjach Kapituł Generalnych możemy przeczytać:
„Minister generalny w czasie swego urzędowania niech
zwizytuje wszystkich braci, osobiście lub przez innych,
nade wszystko za pośrednictwem radnych generalnych”
(Ord. 10/1.1). „Wizyta pasterska, przepisana przez Regułę i przez prawo powszechne, bardzo sprzyja ożywieniu
naszego życia, odnowie oraz jedności braci. Ministrowie
przeto niech oddają się jej ze szczególnym zaangażowaniem, osobiście lub przez innych, zgodnie z przepisami
Kościoła i naszego prawa własnego. W czasie wizyty

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska
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SIOSTRA ŚMIERĆ W PILE
szą placówką, na którą został skierowany przez przełożonych zaraz po otrzymaniu Święceń, był klasztor rozwadowski. Przebywał tam zaledwie kilka miesięcy, ponieważ szybko został przeniesiony na zachodnią część Polski, która w latach powojennych bardzo potrzebowała
kapłanów. Pod koniec 1953 roku trafił do Bolkowa, gdzie
został mianowany wikarym parafii i katechetą. Podobne
funkcje pełnił w kolejnych latach w: Wołczynie, Dobiegniewie, Krzyżu Wielkopolskim, Kłodzku, Kożuchowie
i Gorzowie Wielkopolskim. W 1968 roku rozpoczął studia z teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym
KUL, które zwieńczył otrzymaniem w 1974 roku tytułu
magistra teologii. W latach 70. ubiegłego wieku przemierzał całą Polskę z projektorem filmowym, by w różnych
zakątkach naszego kraju wyświetlać filmy religijne
i prowadzić misje ludowe. W latach 80. i 90. pełnił funkcje misjonarza ludowego, duszpasterza chorych, opiekuna Róż Żywego Różańca dzieci, młodzieży i starszych
oraz zainicjował budowę kościoła parafialnego w Terliczce. W 1995 roku został skierowany do klasztoru w Pile, gdzie spędził jesień swojego życia. Zmarł w Pile 13
kwietnia 2016 roku.

Dnia 13 kwietnia 2016r.
w wieku 90 lat, 67 roku życia zakonnego
i 63 kapłaństwa
odszedł do Pana
br. Włodzimierz Stanisław Lech OFMCap
prezbiter Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
Br. Włodzimierz Lech urodził się 28 listopada 1926
roku w Terliczce. Na Chrzcie świętym otrzymał imię
Stanisław. W 1948 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące byłych Więźniów Politycznych prowadzone przez
siostry Boromeuszki w Łańcucie. W tym samym roku
zdał egzamin dojrzałości i wstąpił do Zakonu Kapucynów. Nowicjat, odbywany pod kierunkiem br. Apolinarego Borkowskiego, zakończył złożeniem pierwszej profesji zakonnej 29 sierpnia 1949 roku. Po ukończeniu nowicjatu rozpoczął Studium Filozoficzno-Teologiczne
OO. Kapucynów w Krakowie. 2 września 1952 roku ślubował Bogu żyć na zawsze w posłuszeństwie, bez własności i w czystości, natomiast 21 marca 1953 roku przyjął
z rąk bp. Franciszka Jopa Święcenia prezbiteratu. Pierw-
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WYSTAWA IKON BR. MARCINA ŚWIĄDRA
dnia. Dla mnie ikona jest miejscem spotkania z Chrystusem – mówi brat Marcin Świąder.
Wystawa jest duchowym wprowadzeniem w klimat
majowych XIII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Chełmie. Będzie czynna do 23 maja br.
Marcin Świąder urodził się 29 V 1976 r. w Mielcu.
W 1995 r. został przyjęty do Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów, gdzie w 2001 r. złożył profesję wieczystą.
W 2002 r. przyjął święcenia prezbiteratu i już podczas
studiów odkrył ikonę jako formę przepowiadania słowa
ubogim. Techniki malarstwa temperowego uczył się
od Iriny Boldiny-Styczeń podczas warsztatów w galerii

Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oddział w Chełmie serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy ikon autorstwa kapucyna, brata Marcina Świądra
OFMCap. Specjalną atrakcją wystawy będą też dwie ikony Jerzego Nowosielskiego.
Otwarcie wystawy ikon autorstwa brata Marcina odbędzie się 17 kwietnia (niedziela) o godzinie 15.00 w budynku Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza przy ul. Lubelskiej 57 (róg Podwalnej).
– Mam nadzieję, że ta wystawa dotknie nas w jakiś
sposób, żebyśmy poczuli się kochani przez Boga, żebyśmy mogli zobaczyć jak wiele dla nas czyni każdego
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dzielnie. Mistrzowie, którzy go inspirują to Teofan Grek,
Andrzej Rublow, Dionisij, a spośród współczesnych Kiko Argüello i Jerzy Nowosielski.

„Na bruku” Jana Guta w Bytomiu. Przez osiem lat spędzonych w Domu Modlitwy w Zagórzu zgłębiał techniki
ikonopisania. Z pustelni został przeniesiony do Katowic-Załęża, gdzie nie przestając tworzyć ewangelizował
wśród najuboższych. W ciągu 12 lat spod jego pędzla wyszło ponad 350 ikon rozsianych po całym świecie. Obecnie projektuje przestrzeń sakralną, prowadzi warsztaty
pisania ikon. Ma swoich uczniów tworzących dziś samo-

Tadeusz Boniecki
wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia
Civitas Christiana Oddział w Chełmie

KAPITUŁA WIOSENNA WFTAU
wzajemne dzielenie się doświadczeniem głębi własnego
życia ze Słowem Bożym. To budujące doświadczenie stanowiło sygnał potwierdzający, jak istotnym elementem
formacji jest słuchanie Słowa Bożego.
Jednym z ważniejszych owoców Kapituły było także
ostateczne ustalenie zasad i terminów dotyczących opracowania statutu wspólnoty. Uczestnicy obrad wypowiedzieli zarówno swoje opinie, jak i przedstawili wnioski
będące wynikiem wcześniejszych dyskusji przeprowadzonych w ramach wspólnot lokalnych. Na podstawie zebranych głosów ostateczne decyzje w omawianych kwestiach zostaną podjęte przez Radę Wspólnoty.
Słoneczna Niedziela Dobrego Pasterza, stanowiąca
jednocześnie wspomnienie 1050. rocznicy Chrztu Polski, była ostatnim dniem pobytu uczestników Kapituły
w Studziannej. Członkowie WF Tau zaangażowali się
w parafialne celebrowanie Eucharystii, podczas której
homilię wygłosił brat Robert Krawiec. Po Mszy św.
obecni liderzy wspólnot MF Tau mieli okazję zapoznać
się z historią miejsca swego pobytu, jak i dziejami zgromadzenia Księży Filipinów. Zwiedzali w tym celu Bazylikę i przyklasztorne muzeum, w którym znajdują się
m.in. dary króla Jana III Sobieskiego oraz króla Zygmunta III Wazy. Na zakończenie spotkania nastąpiło
podsumowanie obrad Kapituły i rozjazd uczestników.
Wspólnota Franciszkańska Tau pragnie wyrazić
szczere podziękowania gospodarzom miejsca, Księżom
Filipinom, za ciepłe przyjęcie i gościnność.
Artur Gadziński
WFTau

Miejscowość Studzianna–Poświętne, w diecezji radomskiej, gościła w dniach 15-17.04.2016r. liderów i asystentów Wspólnoty Franciszkańskiej Tau, którzy spotkali się u podnóża Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej, na wiosennej Kapitule wspólnoty.
Spotkanie rozpoczęło się od wieczornej Eucharystii
w majestatycznej, barokowej Bazylice pod wezwaniem
św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela, przed cudownym
obrazem Świętej Rodziny. Wspólna modlitwa oraz przebywanie w murach XVIII-wiecznego klasztoru Księży
Filipinów stanowiły doskonałe wprowadzenie do rozpoczynającej się Kapituły.
Główne obrady miały miejsce w sobotę, 16.04.2016r.,
w Domu Turysty i Pielgrzyma. Uczestniczyli w nich liderzy wspólnoty prowincjalnej z Asystentem Prowincjalnym, br. Robertem Rabką OFMCap, oraz przedstawiciele wspólnot lokalnych z Bielska-Białej, Tychów, Krakowa, Bytomia, Poznania, Piły i Stalowej Woli wraz z Asystentem Lokalnym, br. Robertem Krawcem OFMCap.
Podczas spotkania skupiono się na istotnych tematach
dotyczących przyszłości wspólnoty. Zastanawiano się
m.in. nad próbą zwerbalizowania i odkrycia na nowo
charyzmatu oraz celu jej funkcjonowania z utrwaleniem
miejsca WF Tau w strukturach Rodziny Franciszkańskiej. Szukano również odpowiedzi na pytania dotyczące
potrzeb w związku z kontynuowaniem programu formacyjnego. Dużo miejsca podczas dyskusji zajęła tematyka
dotycząca otwierania się na Słowo Boże i pracy z Pismem Świętym. Duże wrażenie na obradujących wywarła otwartość uczestników odbywających się rozmów i ich
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PRZYSTANEK PRACA
traci się dom, nietrudno o brak wiary we własne możliwości i umiejętności, dlatego osoby bezdomne podejmują prace poniżej swoich kwalifikacji.
W Dziele Pomocy św. Ojca Pio osobom bez domu towarzyszy się na każdym etapie poszukiwania pracy,
a także wspiera w utrzymaniu zatrudnienia. Doradcy zawodowi pomagają przygotować dokumenty aplikacyjne,
motywują i dają wskazówki przy wyborze odpowiedniej
oferty. Grupa wsparcia „Przystanek Praca” daje uczestnikom przestrzeń do rozmowy o radościach, ale też
o trudach, które zawsze napotyka się na zawodowej
ścieżce.
Tylko w 2015 r. dzięki wsparciu Działu Aktywizacji
Zawodowej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio pracę podjęło 98
osób bez domu. Proces wychodzenia z bezdomności wymaga wiele sił i determinacji, dlatego wszystkie - i te małe, i te duże - sukcesy podopiecznych Dzieła Pomocy św.
Ojca Pio są powodem do radości.

Wszystko odmienia, dodaje pewności siebie, daje poczucie bezpieczeństwa, jest nagrodą za lata spędzone
na ulicy... PRACA. Dla osób bezdomnych stanowi milowy krok w drodze do samodzielnego życia.
- Chciałbym mieć normalne proste życie, bez niespodzianek. Chcę być aktywny dopóki jeszcze mogę i mam
siłę – opowiada pan Adam. Swoje marzenie może zrealizować dzięki pracy, którą znalazł przy wsparciu Działu
Aktywizacji Zawodowej w Dziele Pomocy św. Ojca Pio.
W procesie wychodzenia z bezdomności znalezienie
stałego zatrudnienia jest jednym z najważniejszych kroków. Nie tylko pozwala uzyskać finansową samodzielność, ale pokazuje osobie bezdomnej, jak cenne są jej
umiejętności. Obiegowe opinie głoszą, że osoby bezdomne nie chcą podjąć pracy i to ich wybór sprawił, że nie
mają za co żyć. Nic bardziej mylnego. Osoby doświadczające bezdomności często mają pracę, ale okresową
i nisko płatną, bo zwyczajnie brakuje im wiedzy o funkcjonowaniu rynku pracy. Nie umieją np. obsługiwać
komputera, który pozwala znaleźć ciekawe oferty. Gdy
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SPOTKANIE KONFERENCJI
PROWINCJAŁÓW FRANCISZKAŃSKICH
cjałowie pochylili się nad wspólnie realizowanymi projektami. Jednym z nich jest organizacja tzw. Wioski
Franciszkańskiej, która powstanie podczas Światowych
Dni Młodzieży 2016. Gośćmi spotkania byli: br. Adam
Gęstwa OFMCap - dyrektor Szkoły dla Spowiedników,
br. Krzysztof Czeczko OFMCap i br. Andrzej Rudnik
OFMCap dyrektorzy kapucyńskiego wydawnictwa Serafin oraz przedstawiciele Rady Narodowej Młodzieży
Franciszkańskiej odpowiedzialni za organizację Wioski
Franciszkańskiej podczas ŚDM.
Kolejne spotkanie Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich odbędzie się w dniach 9-10 października
2016 roku.

W dniach 8-9 maja 2016 roku, odbyło się spotkanie
Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich. W kapucyńskim klasztorze w Krakowie - Olszanicy zebrali się
wyżsi przełożeni Braci Mniejszych, Braci Mniejszych
Konwentualnych i Braci Mniejszych Kapucynów.
Pierwszy dzień spotkania był okazją do braterskiego
dialogu i dzielenia się doświadczeniami, nabytymi
podczas pełnienia posługi przełożonego. Tego dnia
prowincjałowie zebrali się na wspólnych nieszporach,
adoracji Najświętszego Sakramentu, oraz nabożeństwie
majowym.
Drugi dzień spotkania rozpoczął się Eucharystią, której przewodniczył i słowo wygłosił br. Tomasz Żak OFMCap. Podczas obrad, nad którymi pieczę sprawował przewodniczący KPF, o. Jan Maciejowski OFMConv, prowin-
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ŚWIĘCENIA DIAKONATU I PREZBITERATU
z Polski, Bułgarii i Ukrainy. Obecny był Minister Prowincjalny br. Tomasz Żak oraz Wikariusz Generalny
brat Štefan Kožuh, który w tych dniach przeprowadza
wizytację generalską naszej Prowincji.
Kandydatów przedstawił biskupowi magister Postnowicjatu i rektor Wyższego Seminarium Duchownego br.
Łukasz Stec. Święcenia prezbiteratu przyjęli bracia: Artur Władek i Piotr Kucharzewski, natomiast nowymi
diakonami zostali bracia: Sergij Woroniuk, Bartosz Tkaczyk, Grzegorz Dziedzic i Mateusz Włosiński.
Niech dobry Bóg błogosławi naszym nowym diakonom i prezbiterom, by nigdy nie ustali w posłudze głoszenia Słowa i sprawowania sakramentów.

Spójrzcie na waszą godność, bracia kapłani
i bądźcie świętymi, bo On sam jest święty.
I jak Pan Bóg uczynił was przez tę służbę
ponad wszystkich ludzi, tak i wy,
więcej od innych miłujcie Go, szanujcie i czcijcie.
Z listu św. Franciszka do całego Zakonu
W przeddzień niedzieli Zesłania Ducha Świętego, 14
maja 2016 roku, wspólnota świętego Kościoła rzymskokatolickiego oraz Prowincja Krakowska Kapucynów, jej
córka, otrzymała czterech nowych diakonów i dwóch
prezbiterów. Sakramentu święceń udzielił biskup pomocniczy Krakowa Jan Zając. W koncelebrze uczestniczyli kapłani diecezjalni, znajomi naszych braci, oraz
wielu braci Kapucynów przybyłych na te uroczystości
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SPOTKANIE FORMACYJNE BRACI KAPŁANÓW
W KRAKOWIE
Wykładowcy i tematyka:
ks. prof. dr hab. Dariusz Oko: Gender jako główne
współczesne zagrożenie ideologiczne Kościoła, rodziny
i kultury
br. dr Mateusz Hinc: Kontekst psychologiczny sakramentu pojednania
o. dr Kazimierz Fryzeł: Kierownictwo duchowe
br. mgr lic. Marek Miszczyński: Święci Leopold Mandic i Ojciec Pio - świadkowie i słudzy miłosierdzia

W dniach 16 – 19 maja 2016 roku, w Krakowie, odbyło
się spotkanie formacyjne braci kapłanów (od pięciu
do dziesięciu lat po przyjęciu Sakramentu Święceń Prezbiteratu) z Prowincji Krakowskiej. Na spotkaniu zostały podjęte w formie wykładów, warsztatów i dyskusji, zagadnienia z teologii moralnej, teologii duchowości, filozofii oraz psychologii. Oprócz wykładów, spotkanie formacyjne było dobrym czasem dla pielęgnowania życia
braterskiego oraz wymiany doświadczeń.
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III PROWINCJALNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ LSO
I miejsce (kategoria średnia) - LSO Tenczyn
II miejsce (kategoria średnia) - LSO Piła
III miejsce (kategoria średnia) - LSO Skomielna
Czarna
I miejsce (kategoria starsza) - LSO Tenczyn
II miejsce (kategoria starsza) - LSO Piła
IIImiejsce (kategoria starsza) - LSO Wołczyn
Wyróżnienie dla najlepszych zawodników: Mateusz
Sadłowski, Mateusz Matlak, Łukasz Kluska, Dominik
Pindel, Marcin Książka
Wyróżnienie dla najlepszych bramkarzy: Bartosz
Janke, Jakub Słonina, Damian Rozpędzik

W dniach 27 - 29 maja 2016 roku w Krakowie - Olszanicy odbył się III Prowincjalny Turniej Piłki Nożnej Liturgicznej Służby Ołtarza zorganizowany przez Referat
Powołań Prowincji Krakowskiej. Wydarzenie to zgromadziło ministrantów z Piły, Wołczyna, Krakowa - Olszanicy, Tenczyna i Skomielnej Czarnej. Turniej ten odbył się
w dniu finału Ligi Mistrzów i stał się dobrą okazją do integracji grup ministranckich, nawiązania nowych znajomości, poznania kapucyńskiej wspólnoty, zdrowej rywalizacji i aktywnego spędzenia wolnego czasu.
Poniżej prezentujemy wyniki oraz odznaczenia zarówno całych zespołów, jak i poszczególnych graczy:
I miejsce (kategoria młodsza) - LSO Skomielna Czarna
II miejsce (kategoria młodsza) - LSO Tenczyn
III miejsce (kategoria młodsza) - LSO Wołczyn
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SPOTKANIE BRACI ZAKONNYCH
rym gościli, okazał się być miejscem szczególnie temu
sprzyjającym.
Codzienna Eucharystia, wspólna modlitwa brewiarzowa, modlitwa myślna, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz konferencja wygłoszona przez br. Janusza
składały się na głębokie, duchowe przeżycia, które radowały braci także podczas wspólnotowych rekreacji. Choć
trudno jest w artykule oddać iście niebiańską atmosferę
panującą na tegorocznym spotkaniu braci zakonnych, to
jednak autor niniejszego artykułu z wdzięcznością spogląda na zamieszczone przy nim zdjęcia, świadom, że
nie tylko na nich bracia dobrze wyszli.

W dniach 30 V - 02 VI 2016 roku w Korbielowie, nieopodal Żywca, odbyło się kolejne spotkanie formacyjne
braci zakonnych z Prowincji Krakowskiej. Zebrani
w malowniczej, górskiej scenerii Beskidu Żywieckiego,
pod wodzą Wikariusza Prowincjalnego, br. Tomasza
Protasiewicza OFMCap, bracia zakonni mogli spotkać
się razem, w prawdziwie rodzinnej atmosferze, by wspólnie rozważyć kwestie związane z ich tożsamością oraz
misją w Kościele. Ojcem Duchownym spotkania, wprowadzającym braci w poruszaną tematykę był br. Janusz
Pałka OFMCap, wieloletni dyrektor junioratu.
Jak zawsze, podczas podobnych spotkań bracia dzielili wspólny czas modlitwy, budujących rozmów i wypoczynku. Dom rekolekcyjny Ojców Dominikanów, w któ-

br. Wojciech Czywczyński OFMCap
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CECOC W DUBROVNIKU
szony na to spotkanie również Ekonom Generalny – br.
Alejandro Núnez.
Konferencja podejmowała różne zagadnienia. Bracia
rozmawiali m.in. o ważnym dla przyszłości Zakonu „Projekcie Europa”, o wydaniu nowych Konstytucji, czy też
o zbliżającym się spotkaniu postnowicjuszy w Pradze.
Ponadto przedstawiono owoce obrad ostatniej VIII Rady
Plenarnej Zakonu poświęconej łasce pracy i zastanawiano się nad tym, w jaki sposób przełożyć te owoce na konkretne życie braci kapucynów. Nie zabrakło też rozmowy
na temat zbliżającego się 800-lecia odpustu w Asyżu.
Miłym akcentem w czasie spotkania CECOC były odwiedziny miejscowego biskupa ordynariusza diecezji Dubrovnik, bpa Mate Uzinicia.
Zazwyczaj spotkania CECOC odbywają się dwa razy
do roku. Tak więc zaplanowane zostały już kolejne obrady.
Tym razem będą one miały miejsce w Skomielnej Czarnej
w Polsce w dniach od 9 do 13 października 2016 r.

W dniach od 30 maja do 3 czerwca 2016 r. w klasztorze
Braci Mniejszych Kapucynów w Dubrovniku (Chorwacja) miało miejsce spotkanie Konferencji Kapucynów Europy Środkowo-Wschodniej (CECOC). Opatrznościowo
w tym szczególnym czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu
Roku Miłosierdzia bracia spotkali się w pobliżu miejsca
narodzin św. Leopold Mandić (1866-1942) – znanego kapucyńskiego spowiednika, który przez papieża Franciszka został ogłoszony współpatronem tegoż Roku.
Podczas spotkania przełożeni różnych jednostek Zakonu leżących w tej części Europy mieli okazję podzielić
się doświadczeniami życia braterskiego oraz dziełami realizowanymi w podległych im wspólnotach. Rozmawiali
o radościach ale również o trudnościach, o cierpieniach
i nadziejach. W spotkaniu wzięli udział wszyscy przełożeni wyżsi następujących okręgów Zakonu: Białorusi,
Bułgarii, Chorwacji, Polski, Rumuni, Czech, Słowenii,
Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Węgier. Jak zawsze, w obradach uczestniczył także Wikariusz Generalny Zakonu br.
Štefan Kožuh. Ze specjalnym wystąpieniem został zapro-

br. Paweł Teperski OFMCap, sekretarz CECOC

RELIKWIE ŚWIĘTEGO O. PIO W POLSCE
jest też jednym z głównych ogólnopolskich spotkań
Grup Modlitwy Ojca Pio, które działają w ponad 300
parafiach i kościołach w naszej Ojczyźnie.
„Peregrynacja ta ma nam przybliżyć wielkość Bożego Miłosierdzia, którą Ojciec Pio ukazywał swoim duchowym dzieciom, abyśmy doświadczyli, jak bardzo
Bóg troszczy się o nas, jak bardzo jesteśmy kochani
przez Serce Jezusa, które jest otwarte dla wszystkich,
szczególnie dla ludzi zagubionych i dla grzeszników” –
podkreśla o. Roman Rusek OFMCap, krajowy asystent
Grup Modlitwy Ojca Pio, który osobiście odebrał relikwie z rąk o. Marciano Guarino OFMCap, przełożonego klasztoru kapucynów w Pietrelcinie i będzie ich kustoszem w czasie podróży po Polsce.
Podajemy pełny plan peregrynacji relikwii świętego
stygmatyka z Pietrelciny:

10 czerwca 2016 roku z Pietrelciny, miejsca urodzin
św. Ojca Pio, przybędą do Polski szczególne relikwie
włoskiego stygmatyka: jego habit i rękawiczka, którą
zakrywał ranę na dłoni. Przez dziesięć dni relikwie nawiedzą dwanaście parafii i klasztorów w całej Polsce.
Ojciec Pio przybędzie do miejsc, w których od wielu lat
jest żywo obecny jako orędownik u Boga i przewodnik
na duchowych drogach i gdzie działają jego Grupy
Modlitwy.
Kulminacyjnym momentem peregrynacji będzie
obecność relikwii w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie Łagiewnikach, podczas dorocznego Czuwania z Ojcem Pio, które od 14 lat organizują krakowscy kapucyni jako polskie dziękczynienie za kanonizację Świętego z Pietrelciny. Łagiewnickie czuwanie, które w tym roku odbywa się w nocy z 11 na 12 czerwca,
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z Asyżu przy klasztorze Kapucynów w Lublinie (Al.
Kraśnicka 76, Lublin)
17 czerwca od godziny 16.00 do rana 18 czerwca - Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu (Pl. Kolegiacki 1, Nowy Sącz)
18 czerwca od godziny 12.00 do godziny 22.00 - Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego przy klasztorze
Kapucynów w Krośnie (Pl. Konstytucji 3-go Maja 2,
Krosno)
19 czerwca od godziny 6.00 do rana 20 czerwca - Parafia Zwiastowania Pańskiego przy klasztorze Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie (ul. Klasztorna 27,
Stalowa Wola)
20 czerwca - Parafia Matki Bożej Fatimskiej przy
klasztorze Kapucynów w Terliczce (Terliczka 158,
Trzebownisko)
21 czerwca - pożegnanie i podróż do Włoch
Bracia kapucyni i Grupy Modlitwy Ojca Pio zapraszają gorąco do wspólnej modlitwy przez wstawiennictwo
jednego z największych świętych naszych czasów.

1 0 czerwca – Przyjazd relikwii z Pietrelciny - Dom
Rekolekcyjny Braci Mniejszych Kapucynów w Tenczynie (Tenczyn 444, Lubień)
11 czerwca od godziny 10.00 do godziny 17.00 - Klasztor
Mniszek Klarysek Kapucynek (ul. Rżącka 15, Kraków)
11 czerwca od godziny 21.00 do rana 12 czerwca Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
12 czerwca od godziny 16.00 do rana 13 czerwca Sanktuarium Polskich Męczenników w Bydgoszczy
(ul. ks. J. Popiełuszki 3, Bydgoszcz)
13 czerwca od godziny 12.00 do godziny 24.00 - Parafia św. Antoniego przy klasztorze Kapucynów w Pile
(ul. Ludowa 20, Piła)
14 czerwca od godziny 06.00 do rana 15 czerwca - Kościół św. Jakuba przy klasztorze Kapucynów w Gdańsku (ul. Wałowa 28, Gdańsk)
15 czerwca od godziny 10.00 do rana 16 czerwca Klasztor Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji
w Słupsku (ul. H. Pobożnego 7, Słupsk)
16 czerwca od godziny 16.00 do rana 17 czerwca - Parafia Niepokalanego serca Maryi i św. Franciszka

br. Tomasz Duszyc OFMCap

XIV CZUWANIE W ŁAGIEWNIKACH
W najbliższych dniach będą one peregrynować po Polsce
i odwiedzą: Bydgoszcz, Piłę, Gdańsk, Słupsk, Lublin, Nowy Sącz, Krosno, Stalową Wolę i Terliczkę.
Tuż po apelu jasnogórskim, który oficjalnie rozpoczął
czuwanie, miały miejsce dwie konferencje. Pierwsza, to
świadectwo życia p. Beaty Grzyb, Polki mieszkającej
na co dzień w San Giovanni Rotondo. Po nim, br. Marek
Miszczyński OFMCap przedstawił postać świętego kapucyna, Leopolda Mandicia.
O północy rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której
przewodniczył Minister Prowincjalny br. Tomasz Żak.
W homilii skierował do uczestników słowa pełne nadziei,
pokrzepienia i wiary w miłosierdzie dobrego Ojca.
Czuwanie trwało do wczesnych godzin rannych. Było
wypełnione modlitwą, medytacją i uwielbieniem najwyższego Boga w dziełach, które dokonał w swoich świętych.

W nocy z soboty na niedzielę (11/12 czerwca 2016 r.)
czciciele o. Pio zebrali się już po raz czternasty w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, by wspólnie
ze swoim patronem głosić chwałę najwyższego Boga.
W tym wyjątkowym Roku Miłosierdzia zebranym patronował jeszcze jeden święty kapucyn – Leopol Mandić.
Spotkanie zgromadziło kilka tysięcy wiernych z całej
Polski.
Przed oficjalnym rozpoczęciem czuwania br. Henryk
Cisowski OFMCap zaprezentował Dzieło Pomocy św.
o. Pio, które od wielu lat zajmuje się kompleksową pomocą
ludziom najuboższym. Dzięki wolontariuszom dzieła oraz
jego podopiecznym, podczas przerw w spotkaniu, pielgrzymi mogli pokrzepić się gorącą herbatą oraz
przekąską.
Jednym z ważnych elementów tegorocznego czuwania
była obecność relikwii świętego Stygmatyka: habitu oraz
rękawiczki, które przywiózł z Pietrelciny br. Roman Rusek OFMCap, krajowy asystent Grup Modlitwy Ojca Pio.
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KAPITUŁA FZŚ W NOWEJ SOLI
Podczas kapituły siostry i bracia wybrali nową radę
miejscową na najbliższe trzy lata w następującym
składzie:
przełożony - br. Tomasz Brzóz,
zastępca przełożonego - br. Zbigniew Ostrowski,
odpowiedzialna za formację - s. Ewa Krakowiak,
sekretarz - s. Zofia Mikusińska,
skarbnik - s. Grażyna Graszka,
radna - s. Stefania Międzybrodzka,
Nowo wybraną radę polecamy Bożej opiece.

18 czerwca br. w Nowej Soli odbyła się wizytacja braterska i pasterska oraz kapituła wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Wizytacji braterskiej i kapitule przewodniczyła s. Stanisława Szulikowska, zastępca
przełożonego regionu wrocławskiego. Wizytacji pasterskiej przewodniczył o. Kunibert Kubosz OFM, asystent
regionalny. Wspólne spotkanie rozpoczęło się Mszą
świętą koncelebrowaną przez o. Kuniberta i o. Grzegorza
Marszałkowskiego OFMCap, asystenta wspólnoty
miejscowej.

www.fzs.nowasol.kapucyni.pl

JUBILEUSZOWY NUMER GŁOSU OJCA PIO
Spotkania Grup Modlitwy pokazują, że coraz więcej
osób odnajduje dzięki Ojcu Pio swoje miejsce w Kościele
i przed obliczem Pana Boga. Dlatego dodatek „La Casa
Sollievo Della Sofferenza” przygotowany został jako
kompendium wiedzy na temat działalności i organizacji
tych wspólnot. Dla ludzi pragnących jeszcze bardziej zaangażować swoje życie, serce i talenty we wspólnotę wiary, przedstawiamy wybrane dzieła kapucyńskie i ich posługę w Kościele. Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszą nam od początku, jak i tym, którzy dopiero niedawno wzięli do ręki nasze czasopismo. Drodzy Czytelnicy, życzymy, aby czas tej wspólnej drogi był dla nas
wszystkich okazją do ciągłego otwierania serca, gorącej
modlitwy, a nade wszystko – na wzór Ojca Pio – dążenia
do świętości i służenia bliźnim spotykanym w naszym
życiu.
br. Krzysztof Czeczko OFMCap
redaktor naczelny

Oddajemy do rąk naszych Czytelników setny numer
„Głosu Ojca Pio” i jednocześnie pragniemy wszystkim
serdecznie podziękować za ten cały czas współtworzenia
naszego czasopisma. Przeglądając pierwszy numer dwumiesięcznika ze stycznia 2000 roku, dostrzeżemy, jak
bardzo zmieniła się szata graficzna, układ treści, nasi
autorzy oraz zespół redakcyjny. Duchowość Ojca Pio jest
ciągle żywa i aktualna. Jego patrzenie na Ukrzyżowanego, naśladowanie Go i posługa Jego miłosierdziu pozostaje inspiracją do stawiania pytań o istotę życia. W tym
numerze zebraliśmy najlepsze teksty o życiu i doświadczeniu duchowym Ojca Pio. Dodatkiem jest jego zdjęcie
z modlitwą do Anioła Stróża. Niech stanie się pomocą
w rozwijaniu modlitwy osobistej i szczególnej więzi
z tym duchowym towarzyszem danym człowiekowi
przez Boga, którego Ojciec Pio traktował jak najlepszego
przyjaciela.
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NIEMOŻLIWA MISJA MIŁOSIERDZIA - WYSTAWA
Krużganki Domku Loretańskiego przy klasztorze
Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie zapraszają Cię
do poznania kapucyńskich historii XX wieku i podjęcia
własnej misji miłosierdzia.

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów wraz z Muzeum Historii Fotografii w Krakowie zapraszają na wystawę:
Niemożliwa misja miłosierdzia. Posłani z misją - kapucyńskie historie XX wieku.
Historia XX wieku to nie jedynie losy ludzi, którzy popełniali zło i zapisali się tragicznie na kartach dziejów
świata. To przede wszystkim czas wielu bohaterów.
Pośród tej niezliczonej grupy świadków byli kapucyni,
którzy podjęli niemożliwą misję miłosierdzia. Wystawa
ukazuje sylwetki czterech z nich: sługi Bożego o. Serafina
Kaszuby, o. Kasjana Wolaka, o. Adama Rudolfa Jakubka
i o. Romualda Szczałby.

Data Godzina otwarcia
24 lipca 2016 r.
18.00-22.00
25 lipca 2016 r.
10.00-14.00; 16.00-20.00
26 lipca 2016 r.
10.00-14.00; 16.00-20.00
27 lipca 2016 r.
10.00-14.00; 16.00-20.00
WSTĘP WOLNY
www.krakow.kapucyni.pl

WIOSKA FRANCISZKAŃSKA
kapucyn z diecezji Brisbane w Australii, który dowiedziawszy się o organizowanej Wiosce Franciszkańskiej
za nic nie chciał ominąć tego wydarzenia.
Po spotkaniu z ministrami generalnymi przedstawiciele trzech rodzin franciszkańskich (zakony męskie,
żeńskie i Franciszkański Zakon Świeckich) podzielili się
swoim doświadczeniem wiary i Bożego miłosierdzia. Był
to moment dla jednych wzruszający, a dla innych umacniający w wierze.
Następnie całe spotkanie ruszyło z ogromnym impetem. Było zarówno coś do tańca, jak i różańca. Zgromadzeni uczestnicy mogli bawić się przy skocznej muzyce
kapucyńskiego zespołu Kap’Ela, oraz wysłuchać koncertu zespołu Fioretti, który tworzą bracia konwentualni.
W międzyczasie każdy mógł odwiedzić namioty, w których prezentowana była duchowość poszczególnych zgromadzeń franciszkańskich męskich i żeńskich, franciszkańskiego zakonu świeckich, Młodzieży Franciszkańskiej oraz Młodzieży Franciszkańskiej Tau. Trzy namioty przygotowali bracia franciszkanie świeccy z Chin, Pakistanu i Afryki, a dla poszukujących lektury duchowej
nieoceniony okazał się namiot kapucyńskiego wydawnictwa Serafin. W trakcie spotkania każdy uczestnik

Światowe Dni Młodzieży dobiegły końca. W bogactwie wydarzeń tego niezwykłego święta młodości miała
miejsce Wioska Franciszkańska. Jak charyzmat franciszkański ubogaca Kościół, tak spotkanie młodych franciszkanów oraz osób żyjących na co dzień ideałami św.
Franciszka z Asyżu ubogaciło spotkanie młodych w Krakowie. Odbyło się ono nieopodal domu zakonnego braci
mniejszych kapucynów w Krakowie – Olszanicy w dniu
27 lipca 2016r. Było bardzo upalnie, jednak gorliwie wypełniający swoje obowiązki brat słońce nie przeraził kilkuset młodych, którzy z ogromną radością i entuzjazmem przybyli na franciszkańskie święto.
Wioskę Franciszkańską otwarło spotkanie z ministrami generalnymi, czyli najwyższymi przełożonymi
wszystkich gałęzi Zakonu Franciszkańskiego. Wśród
nich byli obecni: br. Michael Anthony Perry z Zakonu
Braci Mniejszych, br. Marco Tasca z Zakonu Braci
Mniejszych Konwentualnych oraz br. Mauro Jöhri z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Do tego zacnego
grona dołączył również br. Nicholas Polichnowski –
przełożony Trzeciego Zakonu Regularnego, br. Tibor
Kauser przełożony Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, oraz Jego Ekscelencja Joseph Oudeman biskup –
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Wioska Franciszkańska zgromadziła wielu młodych
zachwyconych życiem św. Franciszka z Asyżu. Była czasem radości, świętowania, dzielenia się doświadczeniem
wiary oraz poznawania charyzmatu franciszkańskiego.
Każdy jej uczestnik zapewne zapamięta na całe życie to
wzniosłe wydarzenie.

mógł adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
który czekał w ciszy kapucyńskiego kościoła M. B. Częstochowskiej. Nie zabrakło też okazji do Pokuty i Pojednania. W konfesjonałach zasiedli ministrowie generalni
i prowincjalni władający wieloma językami. Po koncertach miała miejsce pantomima o św. Franciszku, oraz
prezentacja żeńskich zgromadzeń zakonnych. Całość
spotkania zakończył koncert brata Łukasza Buksy OFM.
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JUBILEUSZ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
- Duszpasterska działalność i szczególne osobowości kapucynów na tle 250 lat kościoła i klasztoru w Sędziszowie
Małopolskim – mgr lic. Bogumił Kusiak OFMCap
24 września, godz. 18.30 (w kościele) - uroczysta Msza
święta, której przewodniczyć będzie, oraz homilię wygłosi Jego Ekscelencja bp Kazimierz Górny
25 września, godz. 11.30 (w kościele) - uroczysta Msza
święta, której przewodniczyć będzie, oraz homilię wygłosi Jego Ekscelencja bp Antoni Pacyfik Dydycz
OFMCap
25 września, godz. 15.00 (ogród klasztorny) – piknik
kapucyński, w skład którego wchodzą:
- koncert Magdy Anioł z zespołem
- koncert zespołu kapucyńskiego Kap’Ela
- występ chóru dziecięcego Kwiatki św. Franciszka
z Sędziszowa Młp.
- zwiedzanie klasztornego ogrodu
- poczęstunek
- rozmaite atrakcje dla dzieci
- i wiele więcej…
Uroczystościom towarzyszy wystawa fotograficzna
i ekspozycja muzealna
Organizatorzy:
- Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
w Sędziszowie Młp.
- Urząd Miasta w Sędziszowie Małopolskim
- M-GOK w Sędziszowie Małopolskim

Kapucyni z Sędziszowa Małopolskiego mają ogromny
powód do radości - mija 250 lat od konsekracji przyklasztornego kościoła pw. św. Antoniego z Padwy. Z tej
okazji planowane są uroczyste obchody jubileuszu,
na który bardzo serdecznie zapraszamy.
Program uroczystości:
22 września, godz. 18.30 (w kościele) – uroczysta Msza
święta, której przewodniczyć będzie, oraz homilię wygłosi br. Tomasz Protasiewicz OFMCap, wikariusz
prowincjalny
23 września, godz. 18.30 (w kościele) - uroczysta
Mszaświęta, której przewodniczyć będzie, oraz homilię wygłosi ks. Ryszard Lis, proboszcz parafii Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp.
24 września (w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Sędziszowie Młp.) – sympozjum naukowe
Rozpoczęcie godz. 10.00
- Charyzmat i powołanie Kapucynów w Kościele – dr Tadeusz Starzec OFMCap
- Ogólny rys historyczny obecności Kapucynów w Polsce –
prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap
- Sędziszów Młp., historia i charakterystyka miasta – dr
Jacek Magdoń
- Początki obecności Kapucynów w Sędziszowie Młp. –
mgr lic. Jarosław Babik OFMCap
Przerwa godz. 11.30
Kontynuacja wykładów godz. 12.00
- Charakterystyka kościoła kapucynów w Sędziszowie
i jego szczególne walory – mgr Wiesława Wojdon
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REKOLEKCJE WAKACYJNE WFTAU
Wspólnota mogła uświadomić sobie jak mało kocha, jak
radykalnie musi odrzucić wszystkie systemy zabezpieczeń, jeśli pragnie opowiedzieć się za Ewangelią i przyoblec w Ducha Świętego. Ostatnie dni rekolekcji stanowiły okazję do wyrażenia pragnienia podążania franciszkańską drogą nawrócenia. Członkowie zostali naznaczeni znakiem Tau na czołach.
Nie obyło się bez spotkań o charakterze integracyjno-rekreacyjnym. Każdy dzień rozpoczynano wspólną
gimnastyką, można było również wziąć udział w grach
zespołowych, jak i spokojnie porozmawiać przy kawie.
Na zakończenie zorganizowano agapę, która wyrażała
braterstwo oraz radość.
Rekolekcje się skończyły, lecz ich owoce trwają, aby
można było się nimi dzielić w domach i miejscach pracy.
Kolejną okazją do spotkania Wspólnoty Franciszkańskiej Tau będą adwentowe dni skupienia, które odbędą
się 9–11 grudnia 2016 roku w Zduńskiej Woli. Serdecznie zapraszamy.

Wspólnota Franciszkańska Tau uczestniczyła
w dniach 14–21 sierpnia 2016 roku w rekolekcjach formacyjnych „W głąb Tau”. Łącznie 90 osób przybyło
do Krzydliny Małej, aby wspólnie słuchać Boga poprzez
codzienne rozważanie Jego Słowa, modlitwę osobistą,
katechezy, nabożeństwa, spotkania w grupkach. Centralny punkt każdego dnia stanowiła Eucharystia. Istniała
także możliwość skorzystania z sakramentu pokuty dzięki obecnym braciom kapucynom. Słowo głosili: br. Robert Rabka, br. Robert Krawiec, br. Mariusz Matejko.
Za opiekę nad dziećmi i młodzieżą odpowiedzialność
wziął br. Bartosz Tkaczyk.
Tematyka rekolekcji, czerpiąca swe źródło z dziewiątego rozdziału Księgi Ezechiela, miała na celu: przybliżenie tajemnic paschalnych, odnowienie charyzmatu
Wspólnoty, przeprowadzenie ze śmierci do życia. Po
uroczystości Wniebowzięcia NMP każdy nowy dzień rekolekcji niósł pytania o kondycję człowieka, jego relację
z Bogiem, a więc poznanie swojej słabości oraz szansę
na zbawcze działanie Jezusa. Słowo Boże daje każdemu
miłosierną obietnicę oraz nadzieję jej spełnienia. Wzywa
przy tym do cierpliwości i ufności w Bożą Opatrzność.

Adam Tchorek
WFTau

JUBILEUSZ 15-LECIA
MŁODZIEŻY FRANCISZKAŃSKIEJ TAU
dzieży Franciszkańskiej Tau — br. Błażejowi Strzechmińskiemu, br. Dariuszowi Lachowiczowi oraz br. Grzegorzowi Dudkowi, który od ubiegłego roku z br. Robertem Rabką współtworzy Referat Franciszkański mający pod swoją
opieką Młodzież Franciszkańską Tau, Wspólnotę Franciszkańską Tau oraz Franciszkański Zakon Świeckich.
Wspominając minione już rekolekcje, śmiało można
powiedzieć, że MF Tau tworzą ludzie, którzy wiedzą, czego chcą i po co są we Wspólnocie. Nasza formacja jest wymagająca, ale też uczy życia i budowania relacji, ale
przede wszystkim zbliża nas do Boga. Wierzymy, że jest
to droga, która prowadzi nas do Zbawienia.

Podczas odbywających się w tym roku rekolekcji Porcjunkula wspólnota Młodzieży Franciszkańskiej Tau
przeżywała swoje 15-te urodziny. Patrząc na nasze początki, aż po dzień dzisiejszy, można powiedzieć, że „różnie
bywało”. Były wzloty i upadki, na szczęście nie spektakularne, ale i bez nich się nie obeszło. Nie brakowało nam
kapłanów tworzących cykl formacji, a na tych materiałach
pracujemy po dziś dzień. Bogu niech będą dzięki za,
zmarłego już, br. Krzysztofa Kulczaka, który wraz z br.
Mariuszem Matejko, wsłuchiwał się w Boży głos i odpowiedział na to wołanie! Należy też podziękować braciom,
którzy w późniejszym czasie byli obecni w Referacie Mło-
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cjalnych i Lokalnych oraz Radzie Prowincjalnej, za to, że
jesteśmy dla Braci Kapucynów tak ważni.
Do zobaczenia za pięć lat na, daj Boże, kolejnym Jubileuszu i rekolekcjach Porcjunkula.
Malwina Pawska
Lider MFTau

Oby to nie był nasz ostatni Jubileusz. Niech nam Pan
Bóg błogosławi, opiekuje się nami i wylewa na nas zdroje
łask. Dziękuję też każdemu członkowi naszej wspólnoty.
Dziękuję kapłanom, którzy teraz są z nami — myślę tu
o wszystkich obecnych i przyszłych Asystentach Prowin-

JUBILEUSZ 50-LECIA ŻYCIA ZAKONNEGO
O. Serafina i O. Kasjana oraz zbiór listów misjonarzy
z Gwatemali. W 1981 roku został skierowany do Sędziszowa Młp. i mianowany zastępcą magistra nowicjatu
oraz asystentem prowincjalnym Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Rok później został przeniesiony do Stalowej Woli i mianowany wikarym domu i parafii oraz
magistrem junioratu. W tym czasie pełnił również posługę katechety a także wykładowcy i konferencjonisty
dla osób zakonnych. W 1986 roku został przeniesiony
do Piły i tam mianowany gwardianem domu i proboszczem parafii. Swoją posługę przełożonego sprawował
dwie kadencje, czyli sześć lat. W tym samym czasie Kapituła Prowincjalna z 1988 roku wybrała go na definitora prowincjalnego. W 1992 roku zostaje przeniesiony
do Bytomia, a rok później mianowany gwardianem domu i proboszczem tamtejszej parafii. Sześć lat później
trafia do Nowej Soli gdzie zostaje wikarym domu, wikarym parafii oraz asystentem FZŚ. W roku jubileuszowym 2000 powraca do Stalowej Woli, by pełnić posługę
gwardiana i proboszcza, asystenta FZŚ, opiekuna Kręgu
Rodzin oraz Grupy Modlitwy O. Pio. Po trzech latach
trafił do Gdańska by posługiwać jako rekolekcjonista,
spowiednik sióstr zakonnych, asystent FZŚ przy parafiach: pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszczu
Gdańskim, Świętego Jakuba Apostoła w Gdańsku, NMP
Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu,
Świętego Józefa w Tczewie oraz jako asystent Regionu
Gdańskiego FZŚ. Od 2006 roku przebywa we wspólnocie
braterskiej w Tenczynie posługując w tamtejszej parafii.
Od wielu lat jest również Asystentem Prowincjalnym
Grup Modlitwy Ojca Pio.

Nasz współbrat Bolesław Konopka świętuje złoty jubileusz życia zakonnego. 28 sierpnia 2016 roku odprawił
uroczystą Mszę świętą jubileuszową w kapucyńskim kościele w Tenczynie. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z tej
uroczystości, oraz krótki życiorys jubilata.
Brat Bolesław Konopka urodził się 27 listopada 1947
roku we wiosce Blizne koło Brzozowa. Uczęszczał
do siedmioklasowej szkoły podstawowej w swojej rodzinnej miejscowości. Po jej ukończeniu przez rok uczył się
w Szkole Rzemiosł Budowlanych w Brzozowie, następnie
przeniósł się do Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Stalowej Woli.
W 1965 roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. 29 sierpnia 1965 roku rozpoczął nowicjat
pod kierunkiem brata Apolinarego Borkowskiego. Okres
próby zwieńczył pierwszą profesją zakonną, którą złożył
na ręce ówczesnego ministra prowincjalnego brata Hieronima Warachima. W 1969 roku podjął studia filozoficzno – teologiczne na początku w WSD Kapucynów
w Sędziszowie Małopolskim, później kontynuował naukę w WSD Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie. 10 września 1972 roku złożył na ręce ministra generalnego brata Paschalisa Rywalskiego profesję wieczystą. Dwa lata później, 18 maja 1974 roku, przyjął święcenia prezbiteratu przez posługę biskupa Tadeusza Błaszkiewicza w kościele Kapucynów pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Krośnie.
Jako neoprezbiter został skierowany do posługi
w klasztorze i parafii w Krośnie, gdzie pracował jako katecheta. W 1977 przełożeni wysłali go do Rzymu, by studiował na Fakultecie Filozoficznym (Sekcja Pedagogiki)
„Antonianum”. Studia ukończył uzyskaniem stopnia licencjata filozofii ze specjalizacją z pedagogiki. Po zakończeniu studiów opracowywał publikacje biograficzne
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ZAKOŃCZENIE GENERALSKIEJ
WIZYTACJI PASTERSKIEJ
go prawa własnego. W czasie wizyty niech ministrowie
lub inni bracia do niej delegowani prowadzą szczery dialog z braćmi, zarówno indywidualnie, jak też na spotkaniu wspólnoty, na temat wszelkich spraw duchowych
i doczesnych, które służą ochronie i wzrostowi życia braci. Niech też nie zaniedbują przeglądu domów. Niech
działają z właściwym zrozumieniem i rozwagą, dostosowując się do czasu i warunków różnych regionów, tak aby
bracia przedstawiali własne zdanie z ufnością, w wolności i szczerze, a także aby wspólnie szukali tego, co prowadzi do nieustannej odnowy naszego życia i do rozwoju
działalności” (Konst. 164).

5 września 2015 roku miało miejsce zakończenie generalskiej wizytacji pasterskiej Prowincji Krakowskiej Kapucynów. Minister Generalny br. Mauro Jöhri i Wikariusz Generalny br. Štefan Kožuh spotkali się z braćmi
by podsumować czas wizytacji.
W naszych Konstytucjach oraz Ordynacjach Kapituł
Generalnych możemy przeczytać: „Minister generalny
w czasie swego urzędowania niech zwizytuje wszystkich
braci, osobiście lub przez innych, nade wszystko za pośrednictwem radnych generalnych” (Ord. 10/1.1). „Wizyta pasterska, przepisana przez Regułę i przez prawo powszechne, bardzo sprzyja ożywieniu naszego życia, odnowie oraz jedności braci. Ministrowie przeto niech oddają się jej ze szczególnym zaangażowaniem, osobiście
lub przez innych, zgodnie z przepisami Kościoła i nasze-

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska

WSZYSTKO JEST MOŻLIWE
Trudne początki
Pani Beata swoją historią mogłaby obdzielić kilka
osób. Prawdziwego domu — takiego, który dawałby akceptację i bezpieczeństwo — nie miała nigdy. Tam, gdzie
się wychowała, był alkohol, przemoc i rodzice, którzy dla
zabawy upili ośmioletnią wtedy córkę.
Nikt nie wspierał dorastającej dziewczyny. Matka i ojczym wyśmiewali ją, gdy chciała rysować albo uczyć się
angielskiego. Czuła się brzydka, głupia i wiecznie przestraszona. Kilkunastoletnia Beata znalazła sposób, aby
przezwyciężyć towarzyszący jej lęk — sięgnęła po wódkę
i narkotyki.
Czarne dwa lata
Nałogi pozwalały zapomnieć o ogromnej samotności.
Przez nie straciła pracę, mieszkanie, syna, córkę i trzydzieści lat życia. Trafiła do meliny. — A tam się tylko piło.
No to i ja piłam. Nie interesowały mnie wtedy dzieci
— wspomina z żalem.

Z wielką radością możemy powiedzieć „Udało się! Pani Beata ma swój dom!”. Fundusze ofiarowane przez darczyńców kapucyńskiego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio pozwoliły na remont i wyposażenie mieszkania socjalnego
pani Beaty — kobiety, która dzięki wyjątkowej sile ducha i pomocy Dzieła, wyszła z bezdomności na życiową
prostą.
Pani Beata krok po kroku odbudowuje życie, które
jeszcze niedawno było w zupełnej rozsypce. Zależy jej,
by nie zmarnować już ani minuty. Na nowo nawiązała
kontakt z dziećmi — dorosłym już synem oraz nastoletnią córką, z którą chciałaby zamieszkać w nowym domu.
Jeszcze kilka miesięcy temu otrzymany lokal socjalny
nadawał się jedynie do gruntownego remontu. Otwartość darczyńców Dzieła Pomocy św. Ojca Pio pozwoliła,
by prace sprawnie posuwały się do przodu: wymieniono
okna, podłogi, pokrycie ścian oraz kafelki w łazience.
Wymarzone „cztery kąty” udało się również wyposażyć.
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Wielka motywacja i otrzymane wsparcie sprawiły, że
pani Beacie udało się osiągnąć to, czego nie mogła zaznać w domu rodzinnym — normalne życie, na które
w pełni zasłużyła. W lipcu 2016 r. pani Beata na dobre
przeprowadziła się do mieszkania socjalnego, gdzie sama wybrała kolor ścian. — Udało się, bo zamieniłam słowa
„nie dam rady” na „dam radę”; słowa „nie ma takiej możliwości” na „jest możliwe” — mówi pani Beata.
W Dziele Pomocy św. Ojca Pio osób z historiami podobnymi do pani Beaty jest bardzo wiele… Niejednokrotnie wielką radość z przyznanego mieszkania socjalnego studził lęk przed kosztami remontu. Dlatego powstał specjalny FUNDUSZ REMONTOWY. Środki
z tego funduszu są w CAŁOŚCI przeznaczane na wsparcie osób bezdomnych w ostatnim, bardzo ważnym etapie
drogi do samodzielnego mieszkania.

Po dwóch latach takiego życia, podczas jednej z imprez pani Beata poczuła ogromny ból. Pogotowie zabrało
ją do szpitala. Szczęście w nieszczęściu — spędzone tam
dwa tygodnie były początkiem ogromnych zmian, jakie
później nastąpiły. — Po wypisie wyszłam na ulicę, rozejrzałam się wokoło i uświadomiłam sobie, że jestem sama jak
palec. Stałam i stałam przed szpitalem, aż dotarło do mnie,
że nie mam dokąd pójść. Wróciłam na melinę.
Powrót do życia
Tam ktoś wspomniał o przytulisku u sióstr albertynek dla bezdomnych kobiet. Udała się do niego ostatkiem sił i została na rok. — Nikt mnie nie oceniał. Nikt nie
wyzywał. Otuliła mnie serdeczność i troska — wspomina.
W tym czasie rozpoczęła terapię abstynencką — już od 5
lat nie pije. Podjęła pracę na pełny etat, a w 2013 r. przeprowadziła się do mieszkania wspieranego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, które było dla niej prawdziwą szkołą życia w domu.

www.dzielopomocy.pl

SPOTKANIE BRACI W PRADZE
dą. Jednak najważniejsze było spotkanie braci z różnych
krajów, wymiana wspólnych doświadczeń, myśli, przeżywania charyzmatu. Dzień zaczynaliśmy wspólną medytacją Pisma Świętego i Eucharystią z modlitwą psalmami w różnych językach. W piątek, dzień przed wyjazdem, odbyło się spotkanie z generałem naszego zakonu,
br. Mauro Jöhri.
Wszystkim spotkanym braciom dziękujemy, niech
Pan Wam błogosławi!

Prawie tydzień, a dokładnie od 29 sierpnia do 3 września, trwało spotkanie braci w formacji początkowej,
czyli CECOC. Skrót ten oznacza Konferencję Kapucynów Europy Środkowo-Wschodniej. W planach, które
oczywiście zostały z powodzeniem zrealizowane, znajdowały się konferencje — m.in. s. Racheli o modlitwie kontemplacyjnej i br. Pacyfika o św. Agnieszce Praskiej, które odbyły się w pierwszych dwóch dniach do południa.
W porze poobiedniej zaplanowane zostało zwiedzanie
miasta: katedry św. Wita na Hradczanach, klasztoru św.
Agnieszki czy Zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiaz-

br. Paweł Dubiel OFMCap
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REKOLEKCJE WAKACYJNE MFTAU
Każda ze 170 osób przyjechała z własną historią życia,
problemami i oczekiwaniami. Wielu z nas zastanawiało
się nad dalszą drogą życia. Dla każdego Pan Bóg przygotował coś wyjątkowego, a tydzień rekolekcji minął nadspodziewanie szybko. Według opinii wielu osób była to
najlepsza Porcjunkula ze wszystkich trzech, które do tej
pory się odbyły. Wyjątkowe zwieńczenie 15 lat działalności MF Tau.
Dobre przeżycie rekolekcji nie byłoby możliwe bez
trwających rok przygotowań, które wzięła na siebie Rada
MFTau wraz z braćmi asystentami Grzegorzem Dudkiem i Robertem Rabką. Całe przedsięwzięcie nie doszłoby do tak wspaniałego finału, gdyby nie ofiarna służba odpowiedzialnych, których część zakończyła formację wiele lat temu oraz pomocy braci kapucynów.
Z całą pewnością był to czas łaski. Po intensywnym
tygodniu spędzonym razem nadszedł moment by powrócić do domu, szkoły, pracy… codzienności życia. I tylko
w głowie ciągle pozostaje pytanie: Panie, co chcesz,
abym czynił?

Rekolekcje wyjątkowe i kropka. Tym jednym zdaniem
można by podsumować tydzień spędzony na rekolekcjach o wymownej nazwie „Porcjunkula”. Tylko ten jeden raz podczas całej naszej formacji mamy możliwość
zobaczyć się wszyscy. Cała nasza wspólnota w jednym
miejscu. Tak jak Franciszek spędzał czas ze swoimi
braćmi w Porcjunkuli, tak my, wspólnota Młodzieży
Franciszkańskiej Tau, spotkaliśmy się w dniach 18–26
sierpnia 2016 roku w Lesku.
Głównym tematem rekolekcji było powołanie. Dodatkowo szczególny nacisk kładliśmy na zagadnienia związane z życiem we wspólnocie. Nie zabrakło czasu na modlitwę, wyciszenie się, przemyślenie wielu spraw, jak
również przebywanie ze sobą oraz zabawę. W przeciągu
tygodnia mieliśmy możliwość zapoznać się z różnymi
drogami życia: od małżeństwa, przez kapłaństwo, po samotność, m.in. dzięki świadectwom wyjątkowych gości,
wśród których byli: Pani Wanda Półtawska, Państwo
Wiesława i Mirosław Strumińscy, br. Mariusz Leszczak
OFMCap i inni. Podczas tego spotkania, wraz z ministrem prowincjalnym br. Tomaszem Żakiem OFMCap
i licznie zgromadzonymi braćmi kapucynami, świętowaliśmy 15-lecie istnienia naszej wspólnoty.

Justyna Janosz
MFTau Kraków

Z WIZYTĄ W STARYM OSTROPOLU
Ukraina” przekazali wspólnocie w Ostropolu ofiary pieniężne zebrane w ciągu roku od wspólnot FZŚ i WF Tau
w Polsce, a także podczas rekolekcji franciszkańskich
w parafii w Krakowie–Olszanicy. Dotację przeznaczono
na remont kaplicy, domów używanych w trakcie rekolekcji i zakup materiałów budowlanych.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom,
zwłaszcza członkom FZŚ i WF Tau w Polsce!
Wspólnota stała FZŚ w Ostropolu jest zaangażowana
we Franciszkańską Szkołę Ewangelizacji, misje ewangelizacyjne w różnych miejscach Ukrainy i przyjmuje
za najniższą opłatą wszystkich, którzy tylko chcą wziąć
udział w prowadzonych tam rekolekcjach i poznać Chry-

W dniach od 5 do 12 września 2016 r. ośmioosobowa
grupa z Polski wzięła udział w „Projekcie Ukraina”
w Starym Ostropolu, w centralnej Ukrainie. Wśród wyjeżdżających znalazło się dwóch kapucynów, dwoje
członków FZŚ, troje członków WF Tau oraz jedna pracownica Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Przez kilka wcześniejszych miesięcy uczestnicy projektu podejmowali
pewne wyrzeczenia w swoim osobistym, codziennym życiu, aby za odłożone w ten sposób pieniądze móc wyjechać do stałej wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich w Ostropolu i tam, pracując własnymi rękami,
pomagać lokalnej wspólnocie sióstr z FZŚ w remontach
domów i pracach polowych. Zaangażowani w „Projekt
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sposób pomocy. Znów jakby sam Bóg cieszył się z małej,
dobrej woli człowieka i nagradzał ją po stokroć.
O czym przede wszystkim należy wspomnieć, to
o świadectwie braci i sióstr w związku z ich ‘misją’.
Wspólnota w Ostropolu wysyła małe grupy osób, według
natchnień Ducha Świętego, w różne, czasem bardzo odległe miejsca Ukrainy. Celem jest ewangelizacja. Co
ważne: jest to ewangelizacja swoim życiem, przykładem
postępowania, czyli coś, co dla mnie jest najtrudniejsze,
chociaż wydaje się najskuteczniejszą formą świadectwa
i głoszenia Boga… Bo jak żyć, aby ci, którzy patrzą,
uwierzyli i chwalili Ojca, który jest w Niebie? Do takiego zadania jest tak naprawdę powołany każdy z nas. Mogę sama sobie teraz odpowiedzieć, na ile to realizuję
w swoim życiu. Natomiast FZŚ na Ukrainie rozumie tę
misję i podejmuje bardzo konkretnie, przez co ewangelizuje nie tylko niewierzących, ale i tych, którzy za wierzących się uważają. Każda wspólnota ‘misyjna’ składa się
z co najmniej kilkorga sióstr i braci, którzy dobrowolnie,
w imię miłości do Boga i człowieka, zrezygnowali ze
swojego ‘lepszego’ — czyli zabezpieczonego i dostatniego — życia, aby poświęcić je Bogu. Swoją postawą odpowiadają Stwórcy, że jest dla nich ważniejszy niż kariera
zawodowa, a swoją pracą czynią okazywanie konkretnej
miłości i troski o zbawienie drugiego człowieka. Wspólnota własnymi siłami pracuje także w polu, aby dzięki
zgromadzonym zapasom żywności umożliwić uczestnictwo we Franciszkańskiej Szkole Ewangelizacji ludziom
niezamożnym, a obecnie coraz biedniejszym. Przy tym
właśnie miałyśmy okazję trochę pomóc.
Podczas pobytu w Ostropolu mogłam usłyszeć także
trzy historie ‘przejścia’ osób prawosławnych na katolicyzm. W każdym z tych przypadków argumentem było
poczucie, że jest się wreszcie we właściwym miejscu,
a także możliwość nawiązania kontaktu z Bogiem i drugim człowiekiem poprzez wspólną modlitwę i pracę.
Bóg okazał się być bliski. Nie mam wątpliwości, że
także to ciepłe przyjęcie przez członków tej stałej wspólnoty FZŚ jest magnesem i świadectwem żywej wiary dla
innych.
Doświadczenie Ostropola… wpadło prosto do serca.
Teraz chyba potrzeba trochę czasu, aby je ‘przetrawić’,
przyjąć, pozostawić, aby mogło rozlać się wewnątrz, pozwolić się zmienić od środka i już zawsze pamiętać».
Sylwester Cudziło ze Stalowej Woli (WF Tau): «Czas
pobytu w Ostropolu wspominam bardzo mile. Przez ten
cały tydzień zapomniałem o pracy w Polsce. Ucieszyłem

stusa. Otwartość na ludzi, szczera radość, głęboka modlitwa, prostota życia franciszkańskiego, gościnność,
niesamowity duch rodziny, wspólnoty, miłości i ciepła —
to atuty tego miejsca. Siostry żyjące w Ostropolu porzuciły swoje dotychczasowe życie, by iść za wezwaniem Jezusa i w skromnych warunkach bytowych świadczyć
o Bogu oraz Jego wielkiej miłości. Ostropol to miejsce
wielu nawróceń osób dotychczas niewierzących. To dom,
w którym panuje klimat franciszkańskiej wspólnoty życia i pracy. Zapraszamy do przeżycia tam „franciszkańskiej przygody”, spotkania z Panem, a może i radykalnego nawrócenia.
br. Robert Rabka OFMCap
Kilka świadectw:
Agnieszka Wolan z Krakowa (WF Tau): «Podsumowanie z Ostropola?... chyba nie jest to możliwe. Można
spróbować opisać, co się tam robiło, można zobaczyć
zdjęcia i nagrania, ale tego, co się tam przeżyło, nie da
się przekazać słowami. Żeby zrozumieć to miejsce,
trzeba się tam udać i przeżyć to samemu, bo nie chodzi
o fakty i statystyki, ale o to doświadczenie czystej miłości, dobroci i poczucie, że to sam Bóg podejmuje cię
w swoim domu. Bo On znalazł tam niezwykle otwarte
ludzkie serca, przez które może tę miłość człowiekowi
okazać… Nawet wspólny posiłek był jakby ucztą miłości. Mimo że wspólnota z Ostropola żyje bardzo skromnie, nigdy nikt głodny od stołu nie odszedł. Przeciwnie, bracia i siostry zadbali, aby każdy kończył posiłek
z poczuciem wspaniałego obdarowania, nie tylko tego
materialnego. Ciepły uśmiech i radość bijąca z oczu gospodarzy niesamowicie napełniały serca.
Warunki życiowe i mieszkaniowe, jak na franciszkańską wspólnotę przystało, są bardzo proste i skromne, aczkolwiek przystosowane do potrzeb zawsze mile
widzianych gości. Wszystko zorganizowane na tyle,
na ile obecna sytuacja materialna pozwala, ale jednocześnie tak, że nie można było odczuć jakiegokolwiek
braku.
Praca fizyczna, jaką my, kobiety, tam wykonywałyśmy, chociaż patrzącemu z boku mogła wydawać się
ciężka, przynosiła ogromną satysfakcję, radość i wielki
pokój. Jednocześnie chciało się zawsze zrobić coś więcej. Kopanie ziemniaków, zbieranie fasoli, malowanie,
sprzątanie, porządkowanie i dekorowanie kaplicy czy
jadalni — to wszystko spotykało się z nadzwyczajnym
docenieniem, a wręcz gloryfikacją udzielonej w ten
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i w pięknie stworzenia. Franciszkanie świeccy, którzy
tam mieszkają i którzy opiekują się miejscem, stali się
dla mnie braćmi i siostrami nie tylko z nazwy. Dzięki relacji, jaką udało się nam nawiązać, tworzyliśmy rodzinę.
W ich domu każdy jest ‘u siebie’. My, pomocnicy z Polski, zostaliśmy obdarowani łaską pracy, która sprawiała
wiele radości i satysfakcji po jej zakończeniu. Ugoszczono nas stołem pełnym pyszności, między innymi raków.
Ale przede wszystkim poczęstowano nas miłością,
otwartością, życzliwością.
Bogu niech będą dzięki za ten czas! Za rok tam wrócimy! Bo Dom Zmartwychwstania na nas czeka!».

się z wyprawy już wtedy, gdy Brat po raz pierwszy napisał maila o „Projekcie Ukraina”. Na miejscu byłem
pod wrażeniem ciepła i przyjaźni ze strony ludzi, którzy
tam są. Wszyscy stanowili jedno, wzajemnie się uzupełniając. Natychmiast poczułem się jak w szczęśliwej rodzinie. Czułem się, jakby mnie znali dłużej niż samych
siebie, a dopiero później dowiedziałem się, że oni znają
się od wielu lat. Czas w Ostropolu będę długo wspominał
— mogłem fizycznie pomóc innym, trwając z nimi w atmosferze przyjaźni oraz modlitwy. Na pewno chcę jechać tam kolejny raz!»
Agnieszka Lewandowska z Krakowa (FZŚ): «Stary
Ostropol to szczególne miejsce. Przede wszystkim dlatego, że można tam doświadczyć prawdziwie braterskiej
wspólnoty, a Jezusa spotkać tak w drugim człowieku, jak

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska

PIERWSZE ŚLUBY ZAKONNE
żyć do dnia czwartego października dwa tysiące
siedemnastego roku
w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.
Jednocześnie zobowiązuję się wiernie zachowywać
życie i Regułę Braci Mniejszych,
zatwierdzoną przez papieża Honoriusza,
zgodnie z Konstytucjami Zakonu
Braci Mniejszych Kapucynów.
Przeto całym sercem oddaję się tej
braterskiej wspólnocie,
abym pod działaniem Ducha Świętego,
za przykładem Maryi Niepokalanej,
za wstawiennictwem Ojca naszego Franciszka
i wszystkich Świętych,
z pomocą braci, osiągnął doskonałą miłość w służbie
Boga, Kościoła i ludzi.
Niech dobry Bóg błogosławi naszym braciom neoprofesom, by pozostali wierni Temu, dla którego porzucili
życie światowe.

17 września Kapucyni Prowincji Krakowskiej mieli
okazję cieszyć się i uwielbiać Boga razem z czterema
młodymi braćmi, którzy w tym dniu złożyli pierwszą
profesję zakonną. Śluby trzech z nich przyjmował minister prowincjalny, br. Tomasz Żak, natomiast jeden
z braci, pochodzący z Ukrainy, ślubował przed br. Piotrem Błażejem Suską - przełożonym Kustodii Ukrainy
i Rosji. Wobec zgromadzonych braci i najbliższej rodziny każdy z nich wypowiedział następujące słowa:
Na cześć i chwałę Najświętszej Trójcy.
Ja, brat
Andrzej Buczkowski
Adrian Mrowiec
Tomasz Dziędziel
Sylwester Zawada
powołany przez Boga, aby wierniej zachowywać
Ewangelię,
naśladując naszego Pana Jezusa Chrystusa,
wobec zgromadzonych tutaj braci,
w twoje ręce, bracie Ministrze Prowincjalny
z mocną wiarą i szczerą wolą,
ślubuję Bogu Ojcu, Świętemu i Wszechmogącemu:

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska
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DPOP POMAGA NIE TYLKO W KRAKOWIE
sę na nowe życie, niezależnie od pochodzenia i wyznawanej religii. Ukraiński ośrodek obejmuje opieką terapeutyczną również członków rodzin osób uzależnionych.
Podobne ośrodki działają u naszych litewskich sąsiadów. Ich działalność również współfinansuje Dzieło.
W Kownie oraz okolicznych wsiach w trzech domach
prowadzonych przez Stowarzyszenie „Dom Miłosierdzia” bracia kapucyni oraz wolontariusze udzielają pomocy osobom bezdomnym i uzależnionym. Dzięki
wspólnemu życiu, pracy i formacji wielu podopiecznym
udaje się powrócić do samodzielnego życia.
Dodatkowo ze środków Dzieła Pomocy wspierane są
remonty i konserwacje w kapucyńskich placówkach. Odnowione budynki jeszcze lepiej mogą służyć tym, którzy
w nich pracują i wypoczywają. W tym roku udało się wyremontować kuchnię i wybudować łazienkę w domu rekolekcyjno-wypoczynkowym w Pyzówce oraz wykonać
wentylację nawiewno-wiewną kuchni charytatywnej
w Wołczynie.
Dzięki tym zamiejscowym inicjatywom wsparciem
Dzieła Pomocy św. Ojca w 2016 r. objęto ponad 1300
osób, prócz 1600 osób bezdomnych, odwiedzających nasze ośrodki w Krakowie. Jesteśmy wdzięczni wszystkim,
dzięki którym te małe i duże dzieła mogły zaistnieć.
„Pokój i dobro! W imieniu organizatorów i uczestników Oazy Nowej Drogi trzeciego stopnia przesyłam
serdeczne podziękowania i pozdrowienia z trwającego
turnusu w Przyszowej. Wsparcie ze strony Dzieła jest
dla nas wielką pomocą. Bogu niech będą dzięki!” - takie podziękowania dotarły do nas od brata Artura
Władka OFMCap.

Myśląc o potrzebujących, nie liczymy kilometrów,
które nas od nich dzielą. Na przeszkodzie nie stają nam
nawet granice państw. Chcemy docierać wszędzie tam,
gdzie pomoc jest niezbędna, a darczyńcy Dzieła Pomocy
św. Ojca Pio sprawiają, że staje się to możliwe.
Od samego początku Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
wspiera inicjatywy placówek kapucyńskich prowincji
krakowskiej, a te rozsiane są po całej Polsce, a nawet
na Litwie i Ukrainie. Bracia najlepiej wiedzą, jakie
wsparcie potrzebne jest tam, gdzie zostali posłani. Raz
w roku przysyłają plany projektów, które chcieliby realizować przy finansowym wsparciu Dzieła Pomocy.
W 2016 roku Dziełowa komisja dofinansowała 16 projektów na łączną kwotę 88000 zł. Dzięki temu podobnie
jak w ubiegłych latach i tym razem wielu młodych mogło
skorzystać z zimowego i letniego wypoczynku – takiego
dla ciała i dla ducha. Na rekolekcje i kursy oazowe wyjechali uczniowie m.in. z Piły i Stalowej Woli. Bez finansowego wsparcia z zewnątrz dzieci z najuboższych rodzin
nie mogłyby pozwolić sobie na takie wakacje. Wierzymy,
że już wkrótce wielu z tych młodych wykorzysta zdobytą
wiedzę, będąc animatorami dla młodszych oazowiczów.
Dzieło wspiera również całoroczne świetlice dla dzieci i młodzieży – „Aniołów Stróżów” w Nowej Soli i „Arkę” w Bytomiu. Nawet kilkudziesięciu uczniów, znajduje
tam bezpieczną przestrzeń do nauki i zabawy, którą nie
zawsze mają w swoim domu rodzinnym.
Już od wielu lat dzięki środkom Dzieła Pomocy może
działać centrum socjalnej i duchowej rehabilitacji dla
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz zainfekowanych HIV w ukraińskim Starokonstantynowie. Osoby bezdomne, uzależnione, niepełnosprawne, ubogie
i wykluczone – im wszystkim pobyt w Centrum daje szan-

www.dzielopomocy.pl
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NARODOWA KAPITUŁA WYBORCZA FZŚ
Joanna Berłowska — przełożona narodowa FZŚ
Jolanta Bogdanów — zastępca przełożonej narodowej
FZŚ
Zygfryd Smarzyk — sekretarz narodowy FZŚ
Anna Jagosz — skarbnik narodowy FZŚ
Janina Iwanicka-Przybysz — radna do spraw formacji
FZŚ
Agnieszka Przybylska — radna do spraw kontaktów
z Młodzieżą Franciszkańską
Barbara Lis — radna FZŚ, odpowiedzialna za materiały formacyjne FZŚ
Ewa Krawczyk — radna FZŚ, odpowiedzialna za sprawy organizacyjne
Maria Teodorowicz — delegat do spraw kontaktów
z Radą Międzynarodową FZŚ
Barbara Bogusławska de la Grange — zastępca delegata do spraw kontaktów z Radą Międzynarodową
FZŚ.
Podczas sesji niedzielnej Kapituła Narodowa FZŚ poruszyła kwestie zmian w Statutach Wspólnoty Narodowej FZŚ. Zagłosowano za przyjęciem modyfikacji w Statutach z wyjątkiem jednego punktu, który został usunięty z projektu. Na zakończenie kapituły złożono podziękowania starej Radzie Narodowej FZŚ za ich posługę
oraz uczestnikom za przybycie. Członkom nowej Rady
życzono błogosławieństwa Bożego i aby z Bożą pomocą
podejmowali trud pracy dla dobra całej wspólnoty. Prowadzący kapitułę delegaci spotkali się osobiście ze starą
i nową Radą, omawiając kilka linii przewodnich pracy
na najbliższe trzechlecie.
Cała Kapituła Narodowa przebiegła w duchu franciszkańskiej, braterskiej jedności i radości, za co wszystkim
uczestnikom składam serdeczne podziękowanie.

W dniach od 16 do 18 września 2016 r. w Centrum
Franciszkańskim, znajdującym się przy klasztorze Braci
Mniejszych przy ul. Modzelewskiego 98 w Warszawie,
odbyła się X Narodowa Kapituła Wyborcza Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Kapitule przewodniczyła
Ana Fruk z Chorwacji, delegatka Ministra Generalnego
FZŚ, oraz br. Robert Rabka OFMCap z Krakowa, delegat Międzynarodowej Konferencji Asystentów FZŚ.
W kapitule uczestniczyli odchodząca Rada Narodowa
FZŚ, delegaci z wszystkich 18 regionów FZŚ (57 obecnych) w Polsce oraz ponad dziesięciu asystentów regionalnych i prowincjalnych FZŚ. Obsługę organizacyjną
(kuchnia, sprzątanie, przyjmowanie gości, sprawy organizacyjne i noclegowe) przyjęły na siebie warszawskie
wspólnoty lokalne FZŚ. Wywiązały się z podjętych zadań wspaniale.
Piątkowe godziny przedpołudniowe poświęcono
na spotkanie Konferencji Asystentów Prowincjalnych
i Regionalnych FZŚ, w której uczestniczyło 12 braci
z Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego. Główną konferencję wygłosił Prowincjał Braci Mniejszych Prowincji
Matki Bożej Anielskiej, o. Rufin Maryjka OFM. Kapituła FZŚ rozpoczęła się oficjalnie po obiedzie 16 września.
Na spotkaniu piątkowym kapituły przedstawione zostały dwa referaty: siostra Ana Fruk mówiła o miejscu Młodzieży Franciszkańskiej w FZŚ oraz o pracy z młodzieżą, natomiast br. Robert Rabka wygłosił konferencję poświęconą art. 36 Konstytucji Generalnych FZŚ.
Podczas sobotniej przedpołudniowej sesji zebrani
członkowie kapituły usłyszeli sprawozdania z ostatniego
trzechlecia działalności Rady Narodowej FZŚ i poszczególnych jej referatów. W godzinach popołudniowych dokonano wyboru nowej Rady Narodowej FZŚ. W jej grono
weszli następujący członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich:

br. Robert Rabka OFMCap
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POŚWIĘCENIE KLASZTORU W UŻHORODZIE
lickiej diecezji. Dziś wspólnota ma swój klasztor, klauzurę i może funkcjonować w zwyczajnej dla kapucynów
strukturze zakonnej. To wielka radość dla wspólnoty lokalnej i całej kustodii.
Jest nadzieja, że funkcjonowanie kapucynów w strukturze klasztornej jeszcze bardziej ubogaci braci i przyczyni się do rozwoju powierzonej im parafii, w której dotychczas posługiwali, dojeżdżając z seminarium.

18 września 2016 roku pierwszy klasztor kapucyński
obrządku bizantyjskiego odwiedził zarząd Kustodii
Ukrainy i Rosji. Kustosz – brat Błażej Suska, wraz z radnymi – Adamem Wróblem i Aleksandrem Mogilnym,
spotkali się ze wspólnotą domową na modlitwie, rekreacji i Liturgii. Wzruszającym momentem było poświęcenie kaplicy domowej, kuchni, refektarza, cel braci, pokoi
gościnnych, a także pomieszczeń duszpasterskich.
Dotychczas wspólnota braterska mieszkała gościnnie
w seminarium diecezjalnym mukaczewskiej greckokato-

Bracia Kapucyni z Użhorodu

FESTIWAL MŁODZIEŻY W BUŁGARII
Nie zgasił on jednak ognia łaski rozpalonego w sercach
uczestników.
Warto nadmienić, że obecna w czasie Festiwalu młodzież z Austrii, pod duchową opieką br. Marka Króla,
czynnie włączyła się w pomoc przy organizacji spotkania. Za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Także nasza
kapucyńska obecność nie ograniczyła się do braci z Kustodii Bułgarii, ale została wzmocniona br. Grzegorzem
Skrzelą oraz braćmi postnowicjuszami z zespołu „Kapela”, którzy nie tylko na scenie, ale i na zapleczu pozytywnie wspierali sztab organizacyjny.

W terminie od 22 do 27 sierpnia w Bełozem odbył się
kolejny Festiwal Młodzieży, który przebiegał pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”. 174 uczestników (w tym 10
osób z Austrii i 29 z Polski) miało okazję pogłębiać tematykę Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Każdego dnia,
oprócz spotkań w grupach, Eucharystii i konferencji,
młodzież brała udział w warsztatach: wokalnych, instrumentalnych, tanecznych, fotograficznych i plastycznych.
Wieczorem odbywały się koncerty i występy lokalnych zespołów tanecznych. W tym roku gościliśmy zespół „Kana” z Ukrainy oraz naszą kapucyńską grupę
„Kapela”.
Od niepamiętnych czasów podczas Festiwalu padał
deszcz (ale tylko pierwszego dnia), tak było i tym razem.

br. Marcin Grec OFMCap
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KONGRES GRUP MODLITWY W TENCZYNIE
2 0.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel
Jasnogórski
15 października 2016 – sobota
7.30 Jutrznia
8.00 Śniadanie
9.30 Konferencja IV - Wdzięczność drogą do szczęścia
- dr Piotr Kwiatek OFMCap, Kraków
Przerwa
10.45 Konferencja V - Wdzięczność cnotą piękna człowieka - dr Piotr Kwiatek OFMCap, Kraków
12.00 Eucharystia - przewodniczy Tomasz Żak OFMCap, prowincjał kapucynów
13.00 Obiad
15.00 Koronka do Bożego miłosierdzia
15.15 konferencja VI - Ojcowska troska o duchowe
dzieci Ojca Pio – dr Roman Rusek OFMCap, Tenczyn
Czas na rozmowy i modlitwę
18.00 Kolacja
20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski
16 października 2016 – niedziela
7.30 Jutrznia
8.00 Śniadanie
9.30 Spotkanie podsumowujące, świadectwa, uwagi
11.00 Eucharystia
12.30 Obiad
Zakończenie i rozesłanie

Zapraszamy na 17. Ogólnopolski Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio, który odbędzie się w Tenczynie
w dniach 13-16 października 2016 pod hasłem: „Ojcostwo św. Pio jako dar miłosierdzia Bożego dla ludzi”.
Są jeszcze wolne miejsca!
PROGRAM:
13 października 2016 – czwartek
16.00 Otwarcie recepcji Kongresu, przyjmowanie
uczestników
18.00 Kolacja
20.00 Eucharystia
21.00 Apel Jasnogórski
14 października 2016 – piątek
7.30 Jutrznia
8.00 Śniadanie
9.30 Konferencja I - Kryzys ojcostwa we współczesnej
społeczności - prof. Mario Salisci, Rzym
Przerwa
11.30 Konferencja II - Ojcostwo w życiu św. Ojca Pio
(cz. 1) - prof. Mario Salisci, Rzym
13.00 Obiad
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.15 Konferencja III - Ojcostwo w życiu św. Ojca Pio
(cz. 2) - prof. Mario Salisci, Rzym
Czas na osobistą modlitwę
17.00 Eucharystia
18.30 Kolacja

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska

Z HISTORII I ŻYCIA NASZEGO WSD
RZECZY STARE I NOWE
lozoficzno-teologicznych dla kandydatów do kapłaństwa w Prowincji Krakowskiej kapucynów. Wcześniej
studia tego typu istniały w okresie międzywojennym.
Po raz pierwszy zostały one zainicjowane dnia 15 lutego
1927 roku w ówczesnym Krakowskim Komisariacie
Prowincjalnym. Zajęcia prowadzone były kolejno
w Krakowie, Rozwadowie i Sędziszowie Małopolskim.
Zostały zawieszone w 1971 roku przez ówczesny zarząd

Trwający w Kościele Rok Miłosierdzia oraz rozpoczynający się nowy rok formacyjny i akademicki 2016/17
wzywają nas do uwielbienia i dziękczynienia Bogu,
a także są stosowną okazją do podsumowań, weryfikacji
oraz układania planów na przyszłość, zawierających nowe rozwiązania i zmiany, wynikające z wyzwań jakie
stawiają przed nami życie. 1 października 2016 r. minęło dokładnie 25 lat od momentu wznowienia studiów fi-
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w Krakowie, która dokonała się 16 czerwca 2016 roku.
Wdzięczni za wieloletnią współpracę z Uniwersytetem
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, wyraziliśmy wolę
zacieśnienia współpracy i pomocy w zakresie dydaktycznym, naukowym i wydawniczym. Nasza prośba została
przyjęta przez władze UPJPII i w ten sposób WSD Kapucynów zostało wcielone do struktur Uniwersytetu, jako jego autonomiczna część.
Kolejną nowością, a zarazem oznaką żywotności oraz
rozwoju, jest pogłębienie dotychczasowej współpracy
na polu kształcenia alumnów naszej Prowincji z Prowincją Krakowską Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Współpraca między naszymi Seminariami została
określona specjalną umową i rozpoczyna się od dnia 1
października bieżącego roku akademickiego. Polegać
ona będzie na częściowym łączeniu zajęć dydaktycznych
alumnów obydwu Seminariów w ramach studiów filozoficzno-teologicznych.
Czas nowych wyzwań, w obliczu których staje nasze
Seminarium, zbiega się opatrznościowo z obchodzonym
w 2017 roku w Polsce i na świecie Rokiem św. Bonawentury. Siedemsetna rocznica jego urodzin to okazja
do przemyślenia na nowo i do pogłębienia dziedzictwa,
jakie pozostawił nam Doctor Seraphicus, wierny naśladowca św. Franciszka.
br. Łukasz Stec OFMCap
Rektor WSD Kapucynów w Krakowie

Prowincji ze względu na spadek liczby powołań i małą
liczbę alumnów.
Po dwudziestu latach, realizując wolę Kapituły prowincjalnej odbytej w Krakowie w dniach od 2 do 6 kwietnia 1991 roku, ówczesny minister prowincjalny, br. Józef
Mizera, wydał dekret o reerekcji Wyższego Seminarium
Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie.
Patronem Seminarium został ogłoszony bł. Apolinary
z Posat, kapłan i męczennik naszego Zakonu. Pierwszym rektorem nowo erygowanego WSD został br. dr
Ludwik Kalinowski. 25 lat działalności Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów to
czas harmonijnego rozwoju tej instytucji w dziedzinie
kształcenia alumnów oraz tworzenia środowiska naukowego. W ciągu minionego ćwierćwiecza nasze WSD
ukończyło 171 absolwentów. Ten czas zaowocował również dobrą współpracą ze środowiskiem wykładowców
zarówno duchownych, jak i świeckich, zapraszanych
z zewnątrz do naszego Seminarium oraz wciąż wzrastającą liczbą braci wykładowców należących do naszej Prowincji. Na uwagę zasługuje także bardzo cenny wkład
wychowawców w kierunku integrowania wymogów formacji intelektualnej z pozostałymi jej wymiarami: ludzkim, duchowym oraz charyzmatycznym.
Jedną z oznak rozwoju jest także agregacja naszego
Wyższego Seminarium Duchownego do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

SYMPOZJUM O NIEZWYKŁYM KAPŁANIE
Z ROZWADOWA
by”) i prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv („Prawno-kanoniczne wymogi procesów beatyfikacyjnych kandydata na ołtarze”). Słowo pasterskie skierował do uczestników spotkania obecny na konferencji ks. bp Krzysztof
Nitkiewicz, Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej.
O godz. 12.00 celebrowano uroczystą Mszę Świętą dziękczynno-błagalną za życie i posługę Ojca Hieronima Ryby, pod przewodnictwem br. Tomasza Żaka, Ministra
prowincjalnego. Następnie kapłani, bracia i licznie zebrani wierni udali się na pobliski cmentarz rozwadowski, aby na grobie zmarłego zakonnika złożyć kwiaty, zapalić znicze i pomodlić się.

W sobotę, 8 października 2016 roku, odbyło się
w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej
Woli–Rozwadowie sympozjum naukowe poświęcone życiu i działalności Ojca Hieronima Ryby (1850–1927) —
jego charakterystycznych cechach duchowych.
W czasie spotkania jako prelegenci przemawiali: dr
Tomasz Żak OFMCap, Minister prowincjalny (otwarcie
sympozjum i wprowadzenie w temat), prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap, („Życie i działalność Ojca Hieronima Ryby”), prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap
(„Charakterystyczne cechy duchowości franciszkańsko-kapucyńskiej w życiu i posłudze Ojca Hieronima Ry-
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wadowie), magister nowicjatu, wieloletni wikary klasztorów (w Sędziszowie Młp., Olesku, Rozwadowie), przez
pięć kadencji definitor prowincji, socjusz prowincjała
w wizytacjach kanonicznych kilku klasztorów, ceniony
kaznodzieja, rekolekcjonista i spowiednik, Kustosz
Rzymski, Ojciec Prowincji Galicyjskiej, współbudowniczy trzech kościołów (Rozwadów, Wola Rzeczycka i Chyły). Był kapłanem niezwykle dyspozycyjnym wobec potrzeb duszpasterskich wiernych i różnych okolicznych
parafii. Zawsze gotowy nieść posługę kapłańską, nawet
gdy trzeba było udać się w dalekie okolice.
Najwybitniejszą cechą jego życia kapłańskiego było
bezustanne słuchanie spowiedzi świętej. Uznanie budziła jego działalność kaznodziejska, rekolekcyjna i charytatywna na rzecz potrzebujących. Bezustannie krzewił
kult Matki Bożej, której dedykował trzy współbudowane
świątynie. Rozpowszechniał idę Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego i duchowo opiekował się oraz wspierał
wspólnoty franciszkańskie. Wierni okoliczni znając Ojca
Hieronima Rybę, otaczali jego osobę za życia jakąś serdeczną czcią, a po jego śmierci licznie nawiedzali jego
grób na cmentarzu rozwadowskim, prosząc o potrzebne
łaski za jego przyczyną.

Dla szczególnych zasług Ojca Hieronima Ryby w podtrzymaniu życia zakonnego Prowincji Galicyjskiej
i ogromu prac dokonanych przy budowie kościoła parafialnego w Rozwadowie Kapituła Prowincjalna nadała
Ojcu Hieronimowi zaszczytny tytuł Ojca Prowincji Galicyjskiej. Ojciec Hieronim zmarł 17 grudnia 1927 roku.
Kronikarz rozwadowski zapisał: „Dzisiaj o godzinie
11.45 rano po kilkunastotygodniowej chorobie, opatrzony świętymi sakramentami i całkowicie na śmierć przygotowany, czekając jej – zmarł o. Hieronim Ryba, długoletni kapłan i pracownik w Rozwadowie, o którym pisze
kronika diecezjalna”. Został pochowany dwa dni później
na cmentarzu parafialnym w Rozwadowie. Pod datą tą
w kronice diecezji przemyskiej czytamy: „Zmarł Ojciec
Hieronim Ryba, kapłan niepospolitej miary, chluba zakonu, bardzo ceniony przez duchowieństwo i lud z najdalszych stron, ogromnych zasług dla parafii rozwadowskiej, człowiek wprost opatrznościowy”. Pogrzeb Ojca
Hieronima Ryby odbył się 20 grudnia 1927 roku. Pod datą tą zapisał kronikarz: „Zmarł mąż prawdziwie Boży,
kapłan – zakonnik, który całe życie pracował dla chwały
Bożej”.
Ojciec Hieronim Ryba przeżył 77 lat, 56 lat był zakonnikiem, 52 lata kapłanem, 29 lat posługiwał w klasztorze
w Rozwadowie. Wieloletni gwardian (w Krośnie i Roz-

www.stalowawola.kapucyni.pl

BRATERSKIE SPOTKANIE POSTNOWICJATÓW
się snajperzy. Jako pierwsi do bramki trafili „krakowiacy”. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać.
„Warszawiacy” trafili i wyrównali 1:1. Taki wynik
utrzymał się do końca pierwszej połowy. Po krótkiej
przerwie bracia wrócili na boisko. W drugiej połowie
„warszawiacy” stracili nieco na szybkości i skuteczności,
co wykorzystali „krakowiacy”, strzelając 5 kolejnych goli. Nietrudno znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy.
Krakowski smog, który wdychali bracia z Lublina,
a do którego nie są przyzwyczajeni, spowodował ich
ospałość w grze. Zatem spotkanie zakończyło się wynikiem 6:1 dla Braci z Krakowa.
Jednak to nie sam mecz zgromadził braci z dwóch
prowincji na kolejnym spotkaniu postnowicjatów, lecz
przede wszystkim nasz Pan — Jezus Chrystus!

W dniach 7–9 października odbyło się tradycyjne braterskie spotkanie postnowicjatów dwóch polskich prowincji kapucyńskich. Tym razem gospodarzami byli
bracia z prowincji krakowskiej.
Podczas tego wydarzenia rozegrano mecz piłki nożnej, w którym zmierzyły się dwie potęgi europejskiej piłki. Na przeciwko siebie na orliku w Krakowie–Olszanicy
stanęli Bracia z postnowicjatu z Lublina oraz postnowicjusze z Krakowa. Na meczu sędziował br. Paweł Orłowski. Od początku walka była zacięta. Pogoda nie rozpieszczała graczy. Lekka mżawka powodowała, że piłkarze mogli popisać się umiejętnością bezpiecznego upadania na murawę po efektownych tańcach na śliskiej powierzchni. Oba zespoły grały szybko, według wytycznych, jakie otrzymały od swoich trenerów. Wynik bezbramkowy nie utrzymał się długo, gdyż do roboty wzięli

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska
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NOWY LIDER MŁODZIEŻY FRANCISZKAŃSKIEJ TAU
nie przeprowadzono zgodnie z punktami zawartymi
w statucie naszej wspólnoty. Po naradzie nowa Rada i Referat wybrali na członka nadzwyczajnego Erykę Sitko.
W drugiej części obrad wysłuchaliśmy sprawozdań
wspólnot lokalnych. Mieliśmy także okazję zadać pytania
i wspólnie wyszukać rozwiązań zaistniałych we wspólnotach problemów.
Po obradach, w czasie nieszporów, w obecności Prowincjała, br. Tomasza Żaka, i Wikariusza Prowincjalnego, br.
Tomasza Protasiewicza, nowa Rada złożyła swoje przyrzeczenia.
Wieczorem podczas krótkiego programu artystycznego
podziękowaliśmy byłej już Radzie za trud, jaki włożyli
w budowanie naszej wspólnoty. Bez cienia wątpliwości
minione dwa lata były bardzo ważnym czasem nie tylko
dla uczestników Kapituły Namiotów, ale także dla każdego członka Młodzieży Franciszkańskiej Tau.
Fundamentem każdej wspólnoty jest modlitwa, pamiętajmy w niej zatem o osobach wchodzących w skład nowej
Rady i razem budujmy to, do czego zostaliśmy powołani.
Kapitułę Namiotów zakończyła wspólna Eucharystia
w kościele parafialnym.
Paulina Kasprzak i Eryka Sitko
MFTau

W dniach 14–16 października 2016 roku w Krakowie–
Olszanicy odbyła się Kapituła Namiotów, podczas której
spotkały się osoby zaproszone do pełnienia funkcji Odpowiedzialnego naszej wspólnoty Młodzieży Franciszkańskiej Tau wraz z Asystentami Prowincjalnymi oraz funkcjonującą do tej pory Radą i gośćmi.
Swoją obecnością ubogacili nas Mateusz Pudlik —
członek poprzedniej Rady MF Tau, oraz Celina Biegańska — liderka Wspólnoty Franciszkańskiej Tau. Spotkanie rozpoczęliśmy od nieszporów i Mszy Świętej, aby
przygotować się do ważnych wydarzeń, które miały nastąpić kolejnego dnia.
W sobotę rano miała miejsce uroczysta Eucharystia,
podczas której 30 członków MF Tau, wypowiadając słowa:
„Oto ja, poślij mnie!”, zdecydowało się podjąć wyzwanie,
jakim jest służba wobec całej wspólnoty. Następny punkt
programu stanowiły obrady, na których obserwatorem był
br. Piotr Podoba. Pierwsza część obrad poświęcona została sprawozdaniom ustępującego Lidera MF Tau oraz Asystenta Prowincjalnego MF Tau. Później wszystkie uprawnione do głosowania osoby wybrały spośród 19 kandydatów nowego lidera i dwóch członków zwyczajnych. Zaufaniem Kapituły Namiotów obdarzeni zostali Sebastian
Ośka (lider), Patrycja Szmyd i Maciej Smyksy. Głosowa-

DZIEŃ WSPÓLNOTY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
Pan mówi: „tych, których kocham, doświadczam”. Ale
czy doświadczanie ma się łączyć tylko z bólem, tylko z próbą? Czy radość i miłość, wspólnota i cała jej siła, oddziaływanie Ducha Świętego, czy te doświadczenia nie pochodzą
od Boga? Jestem pewna, że tylko od Niego, że tylko On był
powodem, dla którego się spotkaliśmy. On i chęć doświadczenia Jego Miłości i Miłosierdzia. – wspomina Anna, jedna
z uczestniczek spotkania.
Bóg, który będąc Trójcą sam jest wspólnotą, zgromadził wielu młodych ludzi, by przemawiać do ich serc
i obdarzać pełnią życia. Oby jak najwięcej osób, zarażonych przykładem oazowiczów, usłyszało Jego głos
i otwarło się na działanie łaski!
Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska

Prowincjalny Dzień Wspólnoty to bardzo ważne wydarzenia dla członków Ruchu Światło – Życie popularnie
nazywanego OAZĄ. W tym roku młodzież oazowa, zgromadzona przy kościołach i parafiach kapucyńskich spotkała się w dniach 30 września – 2 października 2016 roku w Zduńskiej Woli. Do domu rekolekcyjnego prowadzonego przez Księży Orionistów zjechało się ponad 180
osób. Młodzi wsłuchani w głos Ojca Świętego Franciszka, oraz posłuszni radom, których udzielił im podczas
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, porzucili wygodne kanapy i przez dwa dni zarażali okolicznych
mieszkańców swoim wigorem. Dla lokalnej społeczności
był to znak, że młody Kościół nieustannie tętni życiem
i świeżością wiary.
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KONSEKRACJA KOŚCIOŁA W KIJOWIE
wspólnot Kustodii Ukrainy i Rosji oraz liczni kapłani
i wierni parafii z Kijowa.
Ta wyjątkowa uroczystość jest dla nas – Braci Kustodii Ukrainy i Rosji, okazją do tego, aby oddać chwałę Bogu za jego wierność i prowadzenie. Dziękujemy również
wszystkim tym, którzy wspierali nas w budowie naszego
klasztoru i kościoła w Kijowie. Przede wszystkim Kurii
Generalnej Zakonu Kapucynów za błogosławieństwo
oraz pomoc finansową, bez których nie bylibyśmy dziś
obecni w stolicy Ukrainy. Dziękujemy również prowincjałom i zarządom naszej Krakowskiej Prowincji oraz
wszystkim braciom, którzy wspierali nas przez te lata.
Składamy wyrazy wdzięczności wszystkim naszym Darczyńcom, a przede wszystkim organizacjom Kirche In
Not oraz Renovabis.
Modlimy się z dziękczynieniem za wszystkich naszych Dobrodziejów.

Pierwsi Bracia Mniejsi Kapucyni przybyli do Kijowa
w 1993 roku z misją stworzenia parafii i budowy klasztoru. Stawianie budynku tymczasowej kaplicy i mieszkania dla braci rozpoczęto w 1996 roku, natomiast budowę
kościoła zainicjowano w 1999 roku.
Po 23 latach od przybycia braci do Kijowa, 15 października, przeżywaliśmy uroczystość konsekracji naszej kijowskiej świątyni. Mszy św. przewodniczył ordynariusz Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej, ks. bp Stanisław Szyrokoradiuk. Liturgię upiększył swoim śpiewem
chór naszej parafii z Dnipra. Po Eucharystii oraz agapie
odbył się koncert zespołu KANA.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością: br. Marek
Miszczyński - delegat ministra prowincjalnego Prowincji Krakowskiej oraz radny zarządu prowincji, br. Marek
Król - delegat ministra prowincjalnego Prowincji Austrii i Południowego Tyrolu, br. Aleh Szenda - przełożony Kustodii Białorusi oraz br. Marek Pasiut i br. Andrzej
Żylewicz z Kustodii Białorusi. Przybyli także bracia ze

Bracia Kapucyni z Kijowa

SPOTKANIE OJCA ŚWIĘTEGO
Z UBOGIMI I WYKLUCZONYMI
dwa prawdziwe bogactwa, które nigdy nie zanikną: Pan
i bliźni. Wszystko inne - niebo, ziemia, najpiękniejsze rzeczy,
nawet ta bazylika - przemija; ale nie możemy wykluczać
z życia Boga i innych ludzi (…). Osoba ludzka, umieszczona
przez Boga na szczycie stworzenia jest często odrzucana, ponieważ przedkładane są nad nią rzeczy, które mijają. Nie
można tego zaakceptować, ponieważ człowiek jest najbardziej cennym dobrem w oczach Boga, a przyzwyczajenie się
do tego rodzaju odrzucenia jest rzeczą groźną.
To niezwykłe spotkanie Ojca Świętego z ubogimi już
przynosi piękne owoce. Wielkie przeżycie, najwspanialsza
przygoda, jaka mogła mnie spotkać: zobaczyć na żywo papieża i to w Watykanie (…). Duchowo, to jakbym się odbudował. Po słowach papieża wiem, że nasze życie też może być
piękne – mówił na antenie Radia Watykańskiego pan Romuald, podopieczny Dzieła. Myślałem, że nic lepszego na mnie

13 listopada, zakończyły się Europejskie Rekolekcje
Radości i Miłosierdzia – pierwsza część naszej pielgrzymki do Włoch. Mając w pamięci słowa papieża, by
ubodzy i wykluczeni zawsze pamiętali o swojej godności
i nie przestawali marzyć, kontynuujemy nasze pielgrzymowanie.
Podczas trzydniowych rekolekcji papież, zwracając się
do ponad 6000 ubogich, bezdomnych, wykluczonych
i bezrobotnych z całej Europy, przeprosił za tych chrześcijan, którzy odwracają się od nich plecami. Przypomniał, że ci najbardziej potrzebujący noszą w sobie tę samą godność, jaką miał sam Jezus, który urodził się i żył
jako ubogi.
W niedzielę podczas Mszy św. na zakończenie Jubileuszu ubogich i wykluczonych, Ojciec Święty, nawiązując
do Ewangelii (Łk 21,5) przypomniał, że na świecie są
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skich patronów. W czwartek 17 listopada pielgrzymi
wrócili do Krakowa.
Pomysł na Europejskie Rekolekcje Radości i Miłosierdzia zrodził się w stowarzyszeniu Fratello, które zajmuje się organizowaniem wydarzeń dla osób wykluczonych. W październiku 2014 mała grupa ubogich pielgrzymów pojechała do Rzymu spotkać się z papieżem.
Wielka radość uczestników i przemiany życia, jakie miały wtedy miejsce, przekonały organizatorów, że warto powtórzyć to spotkanie dla dużo, dużo większej grupy.
Więcej informacji o wydarzeniu na stronie:
fratello2016.org.
www.dzielopomocy.pl

nie czeka. A tu zobaczyłem, że innym ludziom na mnie zależy – dodał pan Jacek, również z Dziełowej grupy.
Na naszych pielgrzymów czekało w Rzymie wiele
atrakcji – nie tylko tych duchowych. Z dumą kibicowali
polskim piłkarzom podczas zwycięskiego meczu z Rumunią, a pod przewodnictwem o. Henryka, dyrektora
Dzieła, zwiedzali rzymskie bazyliki i słynne place. Nie
ominęła ich również prawdziwa włoska kawa.
W poniedziałek 14 listopada z żalem trzeba było pożegnać Wieczne Miasto. Na szczęście Dziełowa pielgrzymka jeszcze nie dobiega końca. Następnym przystankiem
jest San Giovanni Rotondo, a później Asyż – miejsca
związane z życiem i działalnością naszych franciszkań-

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI DLA KAPUCYNA
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 krzewienia polskości trwała nadal.
Przekazał także podziękowania i pozdrowienia od prezydenta Andrzeja Dudy.
www.tvp.info

10 listopada 2016 r., w przededniu rocznicy uzyskania
przez Polskę niepodległości, w pałacu Belwederskim 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

ŚWIĘCENIA NA UKRAINIE
Kandydata przedstawił biskupowi kustosz Ukrainy
i Rosji brat Piotr Błażej Suska, natomiast w przygotowanie uroczystości włączyła się cała kijowska parafia.
Niech dobry Bóg błogosławi naszemu neoprezbiterowi, aby zawsze pomny na słowa świętego Franciszka
z Asyżu: „Spójrzcie na waszą godność, bracia kapłani
i bądźcie świętymi, bo On sam jest święty” swoją własną
świętością dzielił się z Ludem Bożym!

W sobotę, 12 listopada 2016 roku, wspólnota Prowincji Krakowskiej Kapucynów, oraz jej córka Kustodia
Ukrainy i Rosji, otrzymała nowego prezbitera. Sakramentu święceń udzielił bratu Wadymowi Sztogrynowi
biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej
Jan Sobiło. Na to ważne wydarzenie do nowokonsekrowanego kościoła kapucynów w Kijowie przyjechało wielu braci z Ukrainy, Polski oraz Rosji.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska
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SPOTKANIE FORMACYJNE PRZEŁOŻONYCH
ły czas poświęcony był na dyskusje dotyczące teraźniejszości i przyszłości naszej Prowincji, a także sprawozdania braci przewodzących różnym dziełom. Jedną z ważniejszych kwestii była refleksja nad listem ministra generalnego, brata Mauro Jöhri, który skierował do nas
na podsumowanie generalskiej wizytacji pasterskiej.
Każda wolna chwila poświęcona była zacieśnianiu
braterskich więzi oraz wymianie myśli.

W dniach 21-24 listopada 2016r., w domu rekolekcyjnym w Skomielnej Czarnej, odbyło się spotkanie formacyjne przełożonych lokalnych Krakowskiej Prowincji
Kapucynów. W spotkaniu uczestniczyli również bracia
kustosze: Piotr Błażej Suska (Ukraina i Rosja) oraz Jarosław Babik (Bułgaria). Delegaturę na Litwie reprezentował brat Tomasz Pilch.
W pierwszym pełnym dniu spotkania bracia gwardiani oraz pozostali uczestnicy przeżywali dzień skupienia.
Modlitwie i refleksji przewodniczył brat Roman Rusek –
krajowy moderator Grup Modlitwy św. Ojca Pio. Pozosta-

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska

SPOTKANIE W STALOWEJ WOLI
łym i widocznym charakterze Wspólnoty Franciszkańskiej Tau w Kościele katolickim, o jej tożsamości i charyzmacie.
W sobotę Rada WF Tau wraz ze wspólnotą lokalną
WF Tau ze Stalowej Woli uczestniczyła we mszy świętej
odprawionej w intencji śp. Jerzego Nowakowskiego, taty
Sebastiana – lidera wspólnoty lokalnej z okręgu bielsko-tyskiego.
Po wspólnej mszy i kolacji cała wspólnota wybrała się
na kręgle.
Uczestnicy dziękują gwardianowi klasztoru w Stalowej Woli – br. Dariuszowi, oraz wszystkim braciom
za ciepłe przyjęcie.
Rada Wspólnoty Franciszkańskiej Tau

W dniach 25–27 listopada 2016 roku w Stalowej Woli
odbyło się spotkanie Rady Wspólnoty Franciszkańskiej
Tau. W czasie obrad zostały omówione kwestie organizacyjne, m.in. roczne kalendarium z akcjami prowincjalnymi oraz najbliższe dni skupienia. Najwięcej czasu poświęcono omówieniu i poprawieniu kolejnej części Statutu Wspólnoty Franciszkańskiej Tau. Obecnie trwają intensywne prace legislacyjne nad statutem. Projekt koordynowany jest przez Referat, który przesyła poszczególne rozdziały do konsultacji prawnej. Koniec prac zaplanowano na marzec 2017 roku. Wtedy to gotowy dokument zostanie oddany do zatwierdzenia przez Ministra
Prowincjalnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
Prowincji Krakowskiej. Statut będzie stanowił o trwa-
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FALA MIŁOSIERDZIA - PODZIĘKOWANIA
się na miłosierdzie, aby potem nim żyć i z mocą ogłaszać
je światu, jako dar, którym Bóg pragnie obdarzyć stworzonych na Jego obraz i podobieństwo. Inicjatywa ta wpisuje się w nasz franciszkańsko-kapucyński charyzmat,
który wyraża się także w pielgrzymowaniu drogą wiary
wraz z Ludem Bożym, wraz z Wami, oraz w szczególnej
dla nas posłudze Sakramentu Pojednania. Wszyscy potrzebujemy owego wolnego, łaskawego zwrócenia się Boga ku nam w Jego Synu, Jezusie Chrystusie i w Duchu
Świętym zamieszkującym nasze serca.
Odpowiedzią na Wasz dar jest nasza codzienna modlitwa za braci i dobrodziejów, wśród których szczególne
miejsce zajmują Ci, którzy z nami i za nas się modlą.
Niech to doświadczenie Kościoła-Komunii owocuje
w Waszym życiu otwartością na to wszystko, co On, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, chce zdziałać
w Was i przez Was.
br. Łukasz Stec OFMCap
Magister postnowicjatu i Rektor WSD

„Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego,
Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia
i Bóg wszelkiej pociechy,
Ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku,
byśmy sami mogli pocieszać tych,
co są w jakimkolwiek ucisku,
tą pociechą, której doznajemy od Boga” (2Kor, 3-4).
Kochani, Siostry i Bracia, niech Pan obdarzy Was
pokojem!
W imieniu własnym, Ministra Prowincjalnego - brata
Tomasza Żaka oraz wszystkich braci naszej Prowincji
pragnę serdecznie podziękować Wam za dar modlitwy
Koronką do Miłosierdzia Bożego w trakcie trwania tego
szczególnego dla całego Kościoła, ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia.
W inicjatywę Fali Miłosierdzia włączyło się ok. 300
osób. My kapucyni poczytujemy to sobie za wielką łaskę.
Jesteśmy świadomi tego, że sami potrzebujemy otworzyć

NOWA FALA MIŁOSIERDZIA
ną „Fala Miłosierdzia”. To okazja, by kontynuować modlitwę Koronką do Bożego miłosierdzia w różnych intencjach, które każdy będzie mógł zaproponować, pamiętając też o osobach wysyłających intencje.
br. Adam Stramski OFMCap

Skończył się Rok Bożego Miłosierdzia,
ale nie kończy się miłosierdzie Boże!
Bracia postnowicjusze Prowincji Krakowskiej zachęcają, by nie ustawać we wspólnej modlitwie. Zapraszają
wszystkich chętnych do włączenia się w grupę modlitew-
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WSPÓLNE DZIĘKCZYNIENIE ZA 70 LAT
POBYTU I POSŁUGI KAPUCYNÓW W GDAŃSKU
Prowincjalego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
Prowincji Krakowskiej oraz braci Tomasza Protasiewicza - wikariusza prowincjalnego i Piotra Tokarza - ekonoma prowincji. Na uroczystościach jubileuszowych byli
obecni księża i zakonnicy z diecezji gdańskiej oraz
przedstawiciele wspólnot i przyjaciele naszego kościoła.
Brat Tomasz w wygłoszonym słowie przypomniał historię pobytu braci kapucynów w Gdańsku.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przyjaciołom
i sympatykom za wspólne świętowanie i dziękczynienie
Panu Bogu za 70 lat pobytu i posługi wspólnoty Braci
Mniejszych Kapucynów w Gdańsku przy Kościele pw.
św. Jakuba Apostoła.
br. Zdzisław Duma OFMCap

W 1946 r. Kapucyni otrzymali kościół pw. św. Jakuba
Apostoła jako rekompensatę za utratę klasztoru i kościoła we Lwowie. 22 grudnia 1946 r. ks. Andrzej Wronka
uroczyście poświęcił świątynię. Bracia Kapucyni przeprowadzili tu później niezbędne prace remontowe: zamontowano ołtarz główny, ołtarze NMP, św. Antoniego
oraz ambony.
13 czerwca 1948 r. ks. Andrzej Wronka w obecności
prowincjała krakowskiego, o. Alojzego Wojnara, dokonał
uroczystego otwarcia kościoła i poświęcenia ołtarza św.
Antoniego.
W niedzielę 11 grudnia br. o godz. 11.30 została odprawiona w ramach Jubileuszu 70-lecia Msza święta
pod przewodnictwem brata Tomasza Żaka - Ministra

DLA NAS STAŁ SIĘ UBOGIM…
Dziełowych Darczyńców. Dla niejednej osoby były to
pierwsze takie życzenia od wielu lat…
Krótko przed Wigilią kuchnię sióstr felicjanek przy
ul. Smoleńsk opanowali bracia z krakowskiego seminarium Braci Mniejszych Kapucynów. Stało przed nimi
nie byle jakie wyzwanie: oprawienie 100 kg karpia i tołpygi, a do tego ugotowanie barszczu z fasolą, pierogów
z kapustą i grzybami, góry ziemniaków, surówek oraz
kapusty z grzybami i grochem. Jak co roku ze swojego
zadania wywiązali się wzorowo i każdy z 266 gości mógł
uwierzyć, że te Święta są także dla niego…
Wigilia to czas wzruszeń – na tej „Dziełowej” jak
w prawdziwym domu był opłatek i życzenia. Wspominano też tych, których nie ma już z nami. Jednak największe wzruszenie ogarnęło organizatorów, gdy goście zaczęli głośno skandować „Dziękujemy!”.
A Dzieło i bracia kapucyni są wdzięczni wszystkim
tym, dzięki którym dla 266 osób bezdomnych i samotnych po raz kolejny udało się przygotować wigilijną
wieczerzę.

Boże Narodzenie to dla wielu najbardziej rodzinny
okres w roku. Tych, którzy nie mają ciepłego domu
i ukochanych bliskich, Dzieło Pomocy św. Ojca Pio co
roku zaprasza na Wigilię do kapucyńskiego klasztoru.
Pan Jezus przyszedł na świat jako ubogie Dzieciątko.
Dlatego w Święta tym najuboższym zespół Dzieła stara
się przekazać najważniejszą prawdę: ubodzy zajmują
szczególne miejsce w Bożym planie. Jak to zrobić? Po
ludzku, najprościej: zasiadając przy wspólnym stole.
Już kilka tygodni przed wigilijnym wieczorem bracia
kapucyni wraz z pracownikami Dzieła układali plan,
w jak sposób 24 grudnia ugościć przybyłych na wieczerzę, tak by każdy poczuł się „u siebie”. Już wtedy było
wiadomo, że nikt nie odejdzie od stołu głodny. Dodatkowo dla wigilijnych gości przygotowano prezenty –
w paczkach znalazły się produkty żywnościowe o długim terminie przydatności oraz kartki ze świątecznymi
życzeniami przekazane przez uczniów krakowskich
szkół, przewodników Kopalni Soli w Wieliczce oraz
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nym, zagrożonym bezdomnością oraz skrajnie ubogim
w okresie zimowym 2016.
www.dzielopomocy.pl

Organizacja wieczerzy wigilijnej została współfinansowana przez Wojewodę Małopolskiego w ramach projektu: Zimowe święta 2016 – pomoc osobom bezdom-
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