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Z BRATERSKICH WSPÓLNOT
ODSZEDŁ DO PANA BP STANISŁAW PADEWSKI
na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. Egzamin
magisterski złożył 22 czerwca 1966 roku w oparciu o pracę: „Sprawy słowiańskie w piśmiennictwie polskim i łacińskim czasów Zygmunta Starego”. W lipcu 1964 roku
został skierowany do Wrocławia i mianowany duszpasterzem akademickim. Rok później przeniesiono go
do klasztoru i parafii w Krośnie, gdzie posługiwał jako
katecheta szkół średnich. W latach 1970 – 1973 pełnił
funkcję gwardiana klasztoru krakowskiego oraz spowiednika Sióstr Bernardynek i Sióstr Służebniczek. Po
zakończeniu kadencji gwardiańskiej trafił do Rozwadowa i pełnił funkcje wikarego domu i katechety, a od 1976
roku przez 9 lat sprawował urząd gwardiana i proboszcza tamtejszego klasztoru i parafii. W tym samym czasie
Kapituła Prowincjalna powierzyła mu funkcję Wikariusza Prowincjalnego, która została podtrzymana przez
dwie kolejne kadencje.
W 1988 roku wyjechał do posługi katolikom w zachodniej części ZSRS, na terenie Ukraińskiej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej. W tym czasie pełnił funkcje
duszpasterza w parafiach: Bar, Połonne, Kijów, Starokonstantynów i Szepetówka. Po rocznej tułaczce, w 1989 roku
zamieszkał w Starokonstantynowie i rozpoczął starania
o odzyskanie klasztoru i kościoła. W 1990 roku został
proboszczem w tymże mieście. 7 czerwca 1991 roku został mianowany przez Ministra Prowincjalnego, o. Józefa
Mizerę, delegatem Prowincjała Prowincji Krakowskiej
na Ukrainie i w ZSRS. Do jego kompetencji należało:
przyjmowanie kandydatów do postulatu i nowicjatu, reprezentowanie Prowincjała i Prowincji wobec władz kościelnych i państwowych, koordynowanie apostolstwa
i życia zakonnego braci. W 1992 roku trafił do Winnicy,
gdzie został mianowany gwardianem domu oraz proboszczem. W tym samym czasie pełnił posługę duszpasterza
w okolicznych miejscowościach: Teplik, Graczów, Kuna
i Samczyńce.

29 stycznia 2017 roku w wieku 84 lat,
67 roku życia zakonnego, 60 kapłaństwa
i 22 biskupstwa odszedł do Pana
Stanisław Padewski
Biskup z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
Prowincji Krakowskiej
Biskup Stanisław Padewski urodził się 18 września
1932 roku w Hucie Nowej pow. Buczacz (dawne województwo Tarnopolskie, obecnie część Ukrainy). Po wojnie, 1 grudnia 1945 roku, został wraz z rodziną przesiedlony z terenów Rzeczypospolitej włączonych do ZSRS
do Nowego Miasteczka k. Nowej Soli. Swoją edukację
rozpoczął jeszcze w rodzinnej miejscowości, jednak ze
względu na tzw. „repatriację” i przymus osiedlenia się
na „ziemiach odzyskanych”, szkołę podstawową ukończył w Nowym Miasteczku. W późniejszych latach
kształcił się w Liceum Pedagogicznym oraz w Liceum
Ogólnokształcącym w Nowej Soli.
27 sierpnia 1949 roku rozpoczął nowicjat w klasztorze
kapucynów w Sędziszowie Małopolskim, pod kierunkiem magistra o. Apolinarego Borkowskiego. W Zakonie
przyjął imię Wenanty. 28 sierpnia 1950 roku złożył
pierwszą profesję zakonną. Dwa lata później rozpoczął
studia filozoficzno – teologiczne w Krakowie. Dnia 19
września 1953 roku złożył profesję wieczystą, a 24 lutego
1957 roku przyjął z rąk biskupa Stanisława Rosponda
święcenia kapłańskie.
Po otrzymaniu święceń został skierowany do pracy
w kapucyńskiej parafii w Bytomiu, gdzie pełnił obowiązki wikarego oraz katechety. Dwa lata później wrócił
do Krakowa, by od kwietnia 1959 roku katechizować
w szkołach oraz uczyć śpiewu młodych braci z kapucyńskiego seminarium. Od 1961 do 1964 roku studiował
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale
Nauk Humanistycznych (Instytut Filologii Polskiej),
ukończył trzy lata studiów, następnie kontynuował je
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Po zakończeniu posługi ordynariusza diecezji wyraził
wolę powrotu do Polski oraz posługiwania w kapucyńskiej wspólnocie prowincjalnej. Na jego prośbę Zarząd
Prowincji skierował go do wspólnoty braterskiej w Kielcach. Widząc jednak wielką potrzebę posługi pasterskiej
na wschodzie, po kilku miesiącach pobytu w Kielcach,
wrócił na Ukrainę, by resztkami sił, mimo nękających go
chorób, służyć Kościołowi w potrzebie. 1 lipca 2012 roku
powrócił do Polski i został skierowany do klasztoru w Sędziszowie Małopolskim.
29 stycznia 2017 roku, ze swojej celi zakonnej w klasztorze sędziszowskim, odszedł do Pana, by razem ze świętymi oczekiwać dnia zmartwychwstania umarłych.

13 kwietnia 1995 roku, z nominacji Papieża Jana Pawła II, został mianowany biskupem tytularnym Diecezji
Tigia i biskupem pomocniczym diecezji Kamieniecko –
Podolskiej. 10 czerwca 1995 roku przyjął z rąk abpa Antonio Franco, nuncjusza apostolskiego na Ukrainie,
świecenia biskupie w katedrze w Kamieńcu Podolskim.
10 października 1998 został sufraganem w Archidiecezji
Lwowskiej przy metropolicie kard. Marianie Jaworskim.
4 maja 2002 roku został mianowany ordynariuszem nowoutworzonej Diecezji Charkowsko–Zaporoskiej. 10 lipca 2002 roku miał miejsce uroczysty ingres w katedrze
Wniebowzięcia NMP w Charkowie. Swoją funkcję ordynariusza diecezji Charkowsko–Zaporoskiej pełnił do
19 kwietnia 2009 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę.

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

RELACJA Z POGRZEBU
BPA STANISŁAWA PADEWSKIEGO
Buczek – biskup senior diecezji charkowsko–zaporoskiej
oraz bp Jan Sobiło – sufragan charkowsko–zaporoski.
Po Mszy Świętej ciało zmarłego współbrata oprowadził na sędziszowski cmentarz br. Tomasz Żak – minister prowincjalny. Za życia nasz drogi Ojciec Biskup Stanisław Padewski był blisko braci, również po śmierci razem z nimi oczekuje zmartwychwstania umarłych.
Niech w jego drodze na spotkanie z Panem Życia towarzyszy mu nasza modlitwa i wdzięczna pamięć.

W środę, 1 lutego 2017 roku, pochowaliśmy o. Stanisława Padewskiego, biskupa z naszego Zakonu. Uroczystej Eucharystii pogrzebowej, która zgromadziła wielu
żałobników z Polski i Ukrainy, przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki – metropolita lwowski oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy. Na uroczystości pogrzebowe przybyli również: abp Adam Szal – metropolita przemyski, bp Jan Wątroba – ordynariusz rzeszowski, bp Antoni Pacyfik Dydycz – biskup senior diecezji drohiczyńskiej, bp Leon Mały – sufragan lwowski,
bp Leon Dubrawski – ordynariusz w Kamieńcu Podolskim, bp Jan Niemiec – sufragan kamieniecki, bp Jan

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

KAPUCYNI NA WOJNIE
gach chrześcijan różnych wyznań – protestantów, prawosławnych i katolików obydwu obrządków. Oprócz osób
świeckich zaangażowani są też duchowni – kapelani.
Wśród nich w ostatnich tygodniach na terenach przyfrontowych przebywało trzech naszych braci. Pierwszy
udał się tam br. Błażej Suska (w okresie Bożego Narodzenia), Nowy Rok witał „szarej strefie” br. Wadym

Na wschodzie Ukrainy nadal trwa wojna. W rejonie
przyfrontowym (zwanym „szarą strefą”), czyli w pasie
kilku kilometrów od linii starć, od kilku miesięcy przebywa na stałe małżeństwo z naszej parafii w Kijowie.
Do tej strefy docierają też z pomocą dla miejscowej ludności wolontariusze wchodzący w skład powstałej Chrześcijańskiej Służby Pomocy. Zrzesza ona w swoich szere-
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niż pomoc materialna – choć ludzie żyją tu bardzo
skromnie, a sroga zima tylko pogarsza warunki. Bracia
zgodnie twierdzą, że ludzie potrzebują kapłana, mimo iż
często są daleko od Boga.
Te wyjazdy były bardzo potrzebne i dla samych braci.
Pozwoliły przebywać z tymi, którzy czują się porzuceni
i zapomniani. Wydaje się, że nie były to ostatnie wyprawy. Oprócz wymienionych braci, jest też kilku innych
chętnych do takiego wyjazdu. Wymaga to jednak uzyskania specjalnych dokumentów zezwalających na pobyt
w strefie przyfrontowej.
W naszej kapucyńskiej historii nie brakowało braci,
którzy oddawali się posłudze kapelanów, a obecnie z potrzeby serca nawiązujemy do tych pięknych tradycji.

Sztogryn, a Boże Narodzenie według wschodniego kalendarza świętował br. Grzegorz Romanowicz. Stałą bazę
ich pobytu stanowił dom w wiosce oddalonej kilka kilometrów od linii okopów w okolicach Mariupola. Czas
wypełniony był od rana do późnych godzin wieczornych.
Bracia razem z wolontariuszami odwiedzali żołnierzy
stacjonujących w wiosce i w okolicy, rodziny, które pozostały na tych terenach, a także szkoły.
Tutejsi mieszkańcy pozbawieni zostali podstawowych
środków do życia, przeważnie nie ma tu żadnego kościoła czy cerkwi – kto mógł, to wyjechał. Pozostali ci, którzy
nie mają gdzie się udać, w tym osoby starsze oraz często
rodzice z niepełnosprawnymi dziećmi. Odwiedzając
tych ludzi, bracia spotkali się z wielką otwartością
i wdzięcznością za to tylko, że ktoś o miejscowych pamięta. Ważniejsze były spotkania i wspólna modlitwa

Bracia Mniejsi Kapucyni z Ukrainy

NAPAD NA MISJĘ
W REPUBLICE ŚRODKOWOAFRYKAŃSKIEJ
nam nie przyszedł z pomocą. Pojawili się, jak już było po
wszystkim, mówiąc ludziom, że zadbają o ich bezpieczeństwo. Jednak tym żołnierzom nikt już nie ufa” –
podkreśla kapucyn.
„Celem ataku było zniszczenie ekonomii naszego
miasta i zepchnięcie ubogiej ludności do jeszcze większej nędzy” – uważa misjonarz. Zniszczono 30 sklepów
i spalono dwie ciężarówki. Ludzie schronili się na sawannie. Noc wciąż spędzają w buszu bojąc się, że oprawcy jeszcze powrócą. Instytucje państwa, poza stołecznym
Bangi, nigdzie nie działają, nie obowiązuje żadna władza. „Nikt nam nie pomaga. Kobiety rodzą w buszu, bez
najmniejszej opieki. Sytuacja jest dramatyczna” – mówi
polski kapucyn. Zapewnia jednocześnie, że mimo napiętej sytuacji misjonarze zostaną przy cierpiącej ludności.
„Nasza obecność dodaje im odwagi i nadziei, a dzwon bijący codziennie na Anioł Pański jest znakiem tego,
że nie są sami” – podkreśla br. Robert Wnuk.

„To była prawdziwa apokalipsa ognia; oenzetowskie
siły pokojowe nie stanęły w obronie bezbronnej ludności”. Tak w rozmowie z włoskim pismem Tempi br. Robert Wnuk OFMCap opisuje atak 60 uzbrojonych po zęby muzułmańskich rebeliantów na miasto Bocaranga
w Republice Środkowoafrykańskiej i tamtejszą misję kapucynów. Po pierwszych, szczątkowych informacjach
o czterogodzinnej napaści, 18 zabitych i dziesiątkach
rannych dochodzą kolejne szczegóły. Podkreśla się, że
atak był tym większym zaskoczeniem, iż północno–zachodni rejon kraju, gdzie leży Bocaranga, uważany był
dotąd za stosunkowo spokojny, w przeciwieństwie
do wschodu, który pozostaje wciąż w rękach rebelii.
„Po tym, jak usłyszałem kule uderzające w bramę naszej misji, wyszedłem naprzeciw napastnikom. Oczywiście bałem się, ale pozostanie w pokoju na nic by się nie
zdało. Liczyłem, że przyszli przede wszystkim kraść,
i tak też było” – opowiada polski misjonarz od 15 lat pracujący w tym kraju. Z misji zrabowano pieniądze, komputer, telefony i motocykl. „Apokalipsa ognia trwała
cztery godziny i przez ten czas z oenzetowskiej bazy sił
pokojowych MINUSCA, gdzie jest 10 tys. żołnierzy, nikt

bz / rv
Za: Radio Watykańskie, 8 lutego 2017 r.
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NAMIOT PEŁEN DOBROCI W KRASIŁOWIE
ły. Niewielkim kosztem można czynić dobro i ewangelizować: ludzie sami przybywają” — opowiada br. Zbigniew Sawczuk, wikary domu i parafii w Krasiłowie, odpowiedzialny i codziennie obecny w Namiocie. Pomagają w tym dziele parafianie oraz uczestnicy Szkoły Misyjnej św. Pawła Apostoła, która działa przy Szkole Chrześcijańskiego Życia i Ewangelizacji. Ciepłe posiłki przygotowuje kucharka Domu Rekolekcyjnego. Przeważają
osoby w starszym wieku, które otrzymują tutaj nie tylko
pożywienie i odzież, na jaką często nie mają pieniędzy,
ale i osobliwe „lekarstwo na samotność”.

W Krasiłowie od 17 stycznia działa Centrum Pomocy
Potrzebującym, przy poparciu lokalnych władz. Codziennie w godzinach 12–14 w ogrzewanym namiocie
można otrzymać pomoc humanitarną, ciepły posiłek
i pomoc duchową.
„Namiot przekazała władza miejska. Jeden z miejskich radnych zakupił jednorazowe naczynia. Piekarnia
przywozi codziennie 4 bochenki chleba. Każdego dnia
przychodzi tu 12–15 osób; oprócz posiłku jest czas
na modlitwę, rozmowę, czytanie Słowa Bożego, oglądanie filmu. Dwóch mężczyzn wyjechało do Centrum dla
osób uzależnionych w Starym Konstantynowie. Przychodzą ludzie różnych wyznań oraz dzieci z sąsiedniej szko-

Bracia Kapucyni z Kustodii Ukrainy i Rosji

WYJĄTKOWE SPOTKANIE MIĘDZYZAKONNE
zją do podsumowania osiągnięć oraz wyznaczenia dalszych kierunków rozwoju. Na spotkanie przybyli wszyscy zaproszeni, poza dyrektorem Ośrodka Studiów Franciszkańskich, a więc przedstawiciele pierwszego Zakonu
Świętego Franciszka, Bracia Albertyni, a także Ojcowie
Karmelici. Ministrowie i wikariusze prowincjalni, rektorzy seminariów oraz formatorzy, zgromadzeni na spotkaniu byli zgodni, że współpraca formacyjna i naukowa
jest potrzebna i możliwa. Na spotkaniu podjęto konkretne plany i decyzje.
Wymiana doświadczeń połączona ze wzajemną otwartością może zaowocować w przyszłości jeszcze większym
pogłębieniem współpracy na polu formacyjno–dydaktycznym.

W sobotę 18 lutego w klasztorze w Krakowie przy ulicy Loretańskiej 11 odbyło się wyjątkowe spotkanie dotyczące międzyzakonnej współpracy formacyjnej i seminaryjnej zainicjowanej w tym roku przez Prowincję Krakowską Braci Mniejszych Konwentualnych oraz Prowincję Krakowską Braci Mniejszych Kapucynów.
Współpraca między naszymi Seminariami została
określona specjalną umową i rozpoczęła się od dnia
1 października bieżącego roku formacyjnego i akademickiego. Polega ona na częściowym łączeniu zajęć dydaktycznych braci obydwu Seminariów w ramach studiów filozoficzno–teologicznych oraz wymianie doświadczeń formacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu autonomii i niezależności obu struktur.
Pomyślne zakończenie pierwszego wspólnego semestru formacyjnego i akademickiego stało się dobrą oka-

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska
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POSŁUGI LEKTORATU I AKOLITATU
Ten uroczysty moment w formacji poprzedziły rekolekcje, w czasie których br. Tomasz Łakomczyk wskazywał na istotę przyjmowanych funkcji, jaką jest służba.
Warto dodać, że w tym dniu miało miejsce również
spotkanie profesorów, którzy wykładają w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Wszystko to w trosce
o jak najwyższy poziom naukowy.
Wszystkim braciom, którzy przyjęli posługi, życzymy
wierności i gorliwości w ich wypełnianiu!

W sobotę, 18 lutego bieżącego roku, w naszej klasztornej świątyni odbyła się uroczysta Msza Święta, w trakcie
której dziesięciu braci z rąk brata Ministra Prowincjalnego, Tomasza Żaka, przyjęło posługi przygotowujące ich
bezpośrednio do święceń kapłańskich. Posługę lektoratu
otrzymali bracia: Rafał Ciurej, Miłosz Dawid, Bartosz
Hejnig, Kuba Haracz, Maciej Podolec, natomiast posługę
akolitatu przyjęli: Przemysław Andrys, Filip Jaros, Mirosław Burzyński, Bartosz Ekert, Antoni Małeta.

br. Rafał Ciurej OFMCap

SPOTKANIE FORMACYJNE PRZEŁOŻONYCH
ski, który przybliżył braciom postać Sługi Bożego Ojca
Serafina Kaszuby, oraz przedstawił historię jego procesu
beatyfikacyjnego. Pozostały czas poświęcony był na dyskusje dotyczące teraźniejszości i przyszłości naszej Prowincji. Jedną z ważniejszych kwestii była refleksja nad
statutami naszej Prowincji.
Każda wolna chwila poświęcona była zacieśnianiu
braterskich więzi oraz wymianie myśli.

W dniach 20–23 lutego 2017 roku, w domu rekolekcyjnym w Tenczynie, 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 Ryszard Model-

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

XIV SYMPOZJUM BIBLIJNE
nas do konkretnego powołania – do czynienia sobie ziemi poddaną, a nie do podbijania jej i niszczenia. Następnie, o tym, że raj trwa na ziemi przez miłość, która jak
ogród wymaga pielęgnacji, przypomniała dr Danuta
Piekarz. Trzeci wykład przedstawiała dr Maria Zboralska – swoją wypowiedź oparła na katechezach Jana Pawła II, nazywanego Papieżem Rodziny.

Stworzył ich mężczyzną i kobietą – te słowa, przypominające o zamyśle Pana Boga, były mottem XIV Sympozjum biblijnego, które odbyło się 23 lutego 2017 roku
w murach krakowskiego klasztoru przy ulicy Loretańskiej 11.
Jako pierwszy swój referat wygłosił ks. prof. Tomasz
Jelonek, zaznaczył on w nim, że płeć jest nie tylko darem
od Boga, ale także zadaniem, czymś, co predysponuje

5

2017

Czas sympozjum podsumowany został panelem dyskusyjnym, podczas którego słuchacze i prelegenci mogli ubogacić się refleksjami dotyczącymi tak ważnego tematu.

Po przerwie głos zabrali ks. dr Paweł Gałuszka oraz
br. dr Ksawery Knotz, którzy podkreślali, że sfera płci
wymaga nie tylko intelektualnych rozważań na jej temat,
ale przede wszystkim formacji.

br. Piotr Graumiler OFMCap

POŚWIĘCENIE DOMU ZAKONNEGO W WAŁCZU
budowy oraz przedstawicielem firmy Tombud, będącej
głównym wykonawcą domu i Panem Januszem Bieleniem
– projektantem dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Następnie br. Tomasz poświęcił wszystkie pomieszczenia nowego domu zakonnego.
Całość świętowania zwieńczył posiłek w gronie braci, duchownych, dobrodziejów, sympatyków i wszystkich ludzi związanych z naszą duchowością franci
szkańsko–kapucyńską.
Bogu niech będą dzięki!

Piękny, słoneczny dzień 25 lutego 2017 roku zostanie
z pewnością zapisany w wałeckich annałach, ale także
w historii naszej Prowincji. Po ponad trzech latach budowy dokonano oficjalnego poświęcenia naszego domu zakonnego.
W samo południe w kościele parafialnym pw św. Antoniego sprawowaliśmy Eucharystię dziękczynną, której
przewodniczył br. Tomasz Żak – minister prowincjalny.
Msza święta zgromadziła lokalne duchowieństwo, przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich.
Po niej przeszliśmy pod dom, gdzie br. Tomasz Żak
wraz z br. Markiem Metelicą – gwardianem domu wałeckiego, Panem Wiesławem Czerwińskim – kierownikiem

br. Sebastian Majcher OFMCap

BRATERSKIE SPOTKANIE W SĘDZISZOWIE
ski, br. Andrzej Pecyna, br. Sergiej Gubicki, br. Dariusz
Korman, br. Grzegorz Ogórek, br. Piotr Kuczaj, br. Janusz Mędrygał, br. Piotr Blum, br. Igor Mularski,
br. Igor Gumeniuk, br. Darek Ciszek, br. Ryszard
Ślusarz. Uczestniczyło także 4 braci kapłanów: br. Tomasz Protasiewicz – wikariusz prowincjalny, który prowadził spotkanie, oraz wykład pt.: Formacja permanentna
a nasze powołanie; br. Janusz Pałka – ojciec duchowny;
br. Błażej Strzechmiński i br. Marek Miszczyński – którzy głosili konferencje tematyczne: Tożsamość i powołanie
brata zakonnego oraz Kapucyńska praktyka modlitwy myślnej. W programie formacyjnym przewidziany został także dzień skupienia, który w Środę Popielcową poprowadził br. Janusz Pałka. W trakcie tego dnia bracia przeżywali rozpoczęcie Wielkiego Postu w rytmie słowa

W poniedziałek, 27 lutego 2017 r., w Sędziszowie Małopolskim, odbyło się pierwsze spotkanie formacyjne dla
braci zakonnych do dziesiątego roku po ślubach wieczystych, które trwało do czwartku 2 lutego. Ideę tego typu
spotkań stanowiła troska o jeszcze większe odkrywanie
i pogłębianie specyfiki naszego powołania. Całość została zaplanowana na wzór spotkań formacyjnych, które corocznie odbywają nasi młodzi bracia kapłani, a tematykę
i dynamikę dostosowano do specyfiki powołania brata
zakonnego. Z tej nowej formy formacyjnej mogą skorzystać także, według możliwości i uznania, starsi bracia zakonni – po dziesięciu latach od ślubów wieczystych.
W minionym spotkaniu wzięło udział 16 braci zakonnych, tj: br. Adam Rycek, br. Robert Kotowski, br. Stanisław Borczuch, br. Bogusław Starzec, br. Artur Aliszew-
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Kolejne tego typu spotkanie już za rok. Mamy nadzieję, że w trosce o osobistą formację brata zakonnego inicjatywa znajdzie zainteresowanie w jeszcze szerszym
gronie naszych braci zakonnych.

Bożego, rozważając je metodą lectio divina. Na zakończenie dnia każdy z braci mógł się podzielić usłyszanym
słowem i owocami modlitwy. Oprócz możliwości wspólnej modlitwy i wysłuchania wykładów był to także czas
dobrego spotkania braterskiego.

br. Piotr Kuczaj OFMCap

REKOLEKCJE WSPÓLNOTY ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
stym i pokornym człowiekiem? Jak można wędrować poprzez trudy codziennego życia z radosnym sercem?
Gdzie jest źródło naszej radości oraz czym jest prawdziwa adość? Takich właśnie postaw, z pomocą Brata Roberta, poszukiwaliśmy w życiu Franciszka. Odkrywaliśmy
także, jak przykład świętego możemy zastosować dzisiaj
w naszej konkretnej rzeczywistości.
W programie rekolekcji nie zabrakło oczywiście czasu
na osobistą modlitwę, na rozważanie słowa Bożego,
wspólny Różaniec i uwielbianie Pana w Najświętszym
Sakramencie.
Zwieńczeniem pierwszego dnia rekolekcji była Eucharystia, w trakcie której Jezus wzywał nas do stania się
jak dzieci (Mk 10,13–16). „Na dobranoc”, po Eucharystii,
uczestnicy rekolekcji wzięli udział w nabożeństwie przyjęcia „Tauki” jako symbolu zewnętrznego oddania swego
życia Jezusowi, przyjęcia Go jako swego Pana i Zbawiciela oraz przynależności do Rodziny Franciszkańskiej.
Natomiast w niedzielnej Eucharystii Pan Jezus
w Ewangelii potwierdził, że czuwa nad nami każdego
dnia i możemy czuć się w Jego rękach tak bezpieczni, jak
ptaki i lilie, które nie muszą martwić się o jutro, bo każdy dzień ma dosyć swojej biedy (Mt 6,24–34).
Rekolekcje zakończyły się serdecznym podziękowaniem bratu Robertowi nie tylko za konferencje, ale także
osobiste świadectwo. Podziękowaliśmy również siostrom
elżbietankom za ich serdeczną gościnę. A po smacznej
kolacji rozjechaliśmy się do domów.
W sumie w rekolekcjach wzięło udział 11 członków
wspólnoty w wieku od 22 do 60 lat, w tym: 3 małżeństwa,
jedna tłumaczka z języka polskiego na litewski, 3 braci
kapucynów: brat Robert Rabka, jako prowadzący, oraz
bracia Waldemar Michałowski (pierwszego dnia) i brat
Andrzej Biniek (drugiego dnia). W czasie formacji doro-

W parafii św. Wincentego à Paulo w Kownie (jedynej
kapucyńskiej parafii na Litwie) od pewnego czasu (około
roku) spotyka się Wspólnota Świętego Franciszka. Grupa wyrosła na gruncie cotygodniowych spotkań modlitewnych w duchu Taize, które to modlitwy w naszym kościele odbywają się już od wielu lat.
Początkowo wspólnota nie miała konkretnego programu ani nazwy. Jej inspiratorzy i członkowie obrali sobie
jednak od początku jako patronów: świętą Faustynę Kowalską i świętego Franciszka z Asyżu. A w miarę upływu
czasu „na czoło” wysunął się właśnie święty Franciszek,
dlatego też zapadła wspólna i zgodna decyzja, że grupa
będzie miała Biedaczynę z Asyżu nie tylko za patrona,
lecz także zagości on w nazwie. I tak się stało – od kilku
miesięcy oficjalna nasza nazwa, to: Wspólnota Świętego
Franciszka.
Pierwszy franciszkański dzień skupienia we wspólnocie przeżywaliśmy 3 grudnia 2016 r. Konferencje na temat modlitwy w duchu świętego Franciszka głosił wtedy
Brat Waldemar Michałowski OFMCap, wieloletni duszpasterz w kowieńskiej parafii braci kapucynów.
Natomiast w sobotę i niedzielę 25 i 26 lutego 2017 r.
przeżywaliśmy po raz pierwszy franciszkańskie rekolekcje (wprawdzie krótkie, ale bardzo intensywne i piękne).
Bardzo otwarcie i serdecznie przyjęły nas pod swój dach
i ugościły siostry Elżbietanki, które dom zakonny prowadzą w kowieńskiej dzielnicy Aleksota.
Do głoszenia konferencji zaprosiliśmy brata Roberta
Rabkę OFMCap, który specjalnie na tę okazję przyjechał do nas z Krakowa.
Podczas rekolekcji staraliśmy się w skupieniu przyglądać, jaki przykład daje nam święty Franciszek. Czy
w dzisiejszym świecie Franciszek może być dla nas przykładem w czynieniu miłosierdzia? Czy warto być pro-
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Po składzie Wspólnoty można wnioskować, że jest ona
rozwojowa i ma piękną przyszłość, zwłaszcza z takim patronem, jakim jest święty Biedaczyna z Asyżu.

słych w dziecięcym gronie, pod okiem opiekunek, bawiło
się 5 dzieci, tylko najmłodszy, 10–miesięczny Simonas,
towarzyszył cały czas mamie i tacie. Dwie osoby, małżonkowie Audra i Rolandas, w trakcie niedzielnej Eucharystii zostali przyjęci do grona pełnoprawnych członków Wspólnoty.

br. Andrzej Biniek OFMCap
opiekun Wspólnoty Świętego Franciszka

BRATERSKIE SPOTKANIE W SĘDZISZOWIE
diom i przyjaciołom misji, którzy mówili o akcji w swoich
środowiskach, osiągnęliśmy taki wynik. Wierzymy, że
uda nam się zebrać całą potrzebną kwotę. Jesteśmy bardzo wzruszeni zaangażowaniem tak wielkiej rzeszy ludzi
i wdzięczni wszystkim ofiarodawcom za ich hojność.
Dziękujemy wolontariuszom w szkołach, w przedszkolach i w parafiach, nauczycielom i wszystkim zaangażowanym za trud i poświęcenie. Akcja jeszcze się nie zakończyła, potrwa przez cały Wielki Post w ramach jałmużny wielkopostnej. Wtedy to, poznamy ostateczny rezultat wspólnego pączkowania w 2017 roku”.

W Tłusty Czwartek już po raz piąty Fundacja Kapucyni i Misje przeprowadziła akcję „Wyślij pączka do Afryki”. Do akcji włączyło się 207 szkół i przedszkoli oraz
50 cukierni i parafii oraz tysiące osób indywidualnych.
Prezentujemy podsumowanie czwartkowej akcji:
„Pączkowaliśmy w całej Polsce. Chcemy się podzielić
pierwszymi uzyskanymi rezultatami. Do akcji włączyło
się 207 szkół i przedszkoli oraz 50 cukierni i parafii. Tysiące osób indywidualnych, odmawiając sobie zjedzenia
prawdziwego pączka, złożyło ofiary na konto Fundacji.
Dzisiaj licznik akcji pokazuje, że zebraliśmy 283 tyś. zł,
tj. 71 % kwoty, która jest potrzebna do zrealizowania projektów misyjnych przez kapucynów w Afryce. Dzięki me-

br. Jerzy Steliga OFMCap

NOWY DOM W PAULIAI
niczący Konferencji Zakonów Męskich na Litwie
– br. Algis Malakauskas OFM, kapłani zakonni i diecezjalni, siostry zakonne oraz tłum wiernych, „którego
nikt nie mógł policzyć”.
Uroczystość rozpoczęła się od Eucharystii, następnie
udaliśmy się przed budynek w celu poświęcenia przydrożnego krzyża. Spod krzyża, ze śpiewem na ustach,
przeszliśmy do budynku byłej szkoły, której część zaadaptowano na potrzeby wspólnoty braci kapucynów.
Uroczystego otwarcia domu poprzez przecięcie wstęgi
dokonali wspólnie: Minister Prowincjalny – br. Tomasz
Żak, p. Egidijus – dobrodziej, który sfinansował prace
remontowe, oraz br. Gintaras – odpowiedzialny za przygotowanie nowego domu. Po wejściu do pomieszczeń

10 marca 2017 r. Minister Prowincjalny, br. Tomasz
Żak, dokonał poświęcenia domu w Pauliai, który – mamy nadzieję – w niedalekiej przyszłości stanie się kolejnym domem obecności kapucynów na Litwie.
Zanim jednak pojechaliśmy do Kowna i Pauliai, jadąc
z wileńskiego lotniska, odwiedziliśmy brata Ariusza
z Kustodii Białorusi, który od roku posługuje wspólnocie Białorusinów w Wilnie. W spotkaniu tym uczestniczyli także kustosz Białorusi, br. Aleh Shenda, oraz sekretarz kustodii, br. Andrzej Żylewicz.
Wraz z Ministrem Prowincjalnym na uroczystość poświęcenia domu przybyli także Wikariusz Prowincjalny
– br. Tomasz Protasiewicz, cała wspólnota braci z Kowna, Minister Prowincjalny Braci Mniejszych i przewod-
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ku zamieszkają już w Pauliai, posługując tamtejszej
wspólnocie Centrum Rehabilitacyjnego dla ubogich
i uzależnionych oraz tworząc podwaliny nowej wspólnoty domowej, która, mamy nadzieję, wkrótce zostanie
ustanowiona przez Kapitułę prowincjalną.
Deo gratias!

br. Tomasz uroczyście poświęcił dom, po czym bracia
kapucyni zaintonowali Błogosławieństwo św. Franciszka. Następnie dziękowaliśmy dobrodziejom, wręczając
im okolicznościowe dyplomy. Naszej radości dopełniła
wspólna agapa.
Decyzją Ministra Prowincjalnego, od przypadającej
w tym roku 20 marca uroczystości św. Józefa Oblubieńca
NMP i Patrona Prowincji Krakowskiej, do domu w Pauliai oddelegowani zostali dwaj bracia przebywający dotychczas w Kownie. Bracia ci od przyszłego poniedział-

br. Tomasz Pilch OFMCap
Gwardian wspólnoty w Kownie

ŚLUBY WIECZYSTE
łę 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 oraz z pomocą braci, osiągnął doskonałą miłość w służbie Boga, Kościoła i ludzi”.
Poprzez ten ważny akt zawierzenia się dobremu Ojcu
wyrazili oni wolę trwania w zakonnym sposobie życia
do końca swoich dni. Wydarzenie to jest powodem
ogromnej radości całej kapucyńskiej rodziny, którą Bóg
raczył ubogacić i przyozdobić tak cennym darem, jakim
są bracia neoprofesi. Módlmy się za nich, aby z Bożą pomocą wytrwali na tej drodze dającej życie oraz prośmy
Pana aby dopełni tego dobrego dzieła, które zapoczątkował w nich we Chrzcie świętym, a pogłębił przez profesję
rad ewangelicznych.

W tym roku liturgiczna uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny przypadła 20 marca.
Dla naszej Prowincji, której patronuje święty Józef, jest
to czas wyjątkowy. Radość stała się jeszcze większa, bowiem w kapucyńskiej świątyni przy ul. Loretańskiej
w Krakowie, siedmiu braci z postnowicjackiej wspólnoty
złożyło wieczystą profesję zakonną. Każdy z nich wypowiedział przed Ministrem Prowincjalnym, bratem Tomaszem Żakiem, następujące słowa:
„Na cześć i chwałę Najświętszej Trójcy. Ja, brat Daniel
Kowalewski, Wojciech Sokołowski, Ryszard Dorda,
Adam Stramski, Wojciech Czywczyński, Wojciech Pawłowski, Mateusz Skoczylas, 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 Regu-

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

KAPITUŁA LOKALNA W PILE
A Jezus rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich
i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego”. (J 20, 21–22)
Spotkanie kapitulne było owocne i bogate w doświadczenia, czego potwierdzenie odnajdujemy w słowach
uczestnika:

W drugą niedzielę Wielkiego Postu przy diecezjalnym
Sanktuarium Maryjnym w Skrzatuszu miała miejsce kapituła lokalna, która zgromadziła wszystkich członków
Wspólnoty Franciszkańskiej Tau z Piły. Kierowana potrzebą ożywienia wspólnoty i jej charyzmatu rada lokalna
przyjęła za inspirację poniższe słowa z Pisma Świętego:
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Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. (Mt 17,1)
Po liturgii miała miejsce wymiana spostrzeżeń co
do funkcjonowania wspólnoty. Kapituła lokalna była także okazją do prowadzenia swobodnych rozmów przy kawie. Na koniec spisano „robocze” postanowienia na najbliższy czas: przygotowanie grafiku spotkań i oprawy modlitewnej, potrzeba dialogu, większej otwartości i przełamywania osobistych barier, organizowanie spotkań w domach, wprowadzanie postanowień i ich wypełnianie.
Cieszymy się, że udało nam się poświęcić dzień
na wspólną modlitwę, słuchanie słowa Bożego i siebie
nawzajem”.
Adam Tchorek, WFTau

„Zgromadziliśmy się o godzinie dziewiątej na jutrzni. Następnie nasz asystent, br. Tomasz Wołoszyn OFMCap, wygłosił konferencję: «Wspólnota jako miejsce
świadectwa i misji». Opisał szczegółowo cechy zgromadzeń franciszkańskich, którymi są: jedność, pokój,
radość, ubóstwo.
Centralny punkt dnia stanowiła Eucharystia. Liturgia słowa zachęcała do wyjścia, szukania Jezusa. Ze
szczególną mocą wybrzmiały poniższe perykopy:
Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca
do kraju, który ci ukażę. (Rdz 12,1)
Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla
Ewangelii według mocy Boga! (2Tm 1,8b)

NADALI WIĘKSZY SENS BIEGANIU
Bezdomny to nie tylko leniwy, brudny alkoholik, ale często
zagubiony Człowiek, który nie ma pomysłu na swoje życie.
Chętnie przyłączę się do akcji.” – napisał w swoim zgłoszeniu do drużyny pan Zbigniew. W barwach Dzieła Pomocy
pobiegli m.in. trzej bracia kapucyni, ksiądz Piotr, rzecznik
archidiecezji krakowskiej, co najmniej jedno małżeństwo
oraz ekipy istniejących już klubów biegaczy: Parkrun
Chrzanów i Klub Biegacza Fartlek.
Głównym wyróżnikiem biegaczy Dzieła Pomocy były
jednakowe koszulki z hasłem „Ulica dobra do biegania,
nie do mieszkania”, których wzór przygotowany został
specjalnie na tę edycję biegu. Każdy z zawodników dostał także upominek od osób bezdomnych – uczestnicy
grupy wsparcia „Loretanin” przygotowali własnoręcznie
robione medale. Zawodnicy cieszyli się nie tylko pięknym słońcem, ale i dopingiem wolontariuszy Dzieła Pomocy św. Ojca Pio! Z transparentami: „Biegam po ulicy,
śpię w domu – nie każdy ma tyle szczęścia”, „Bieg dla
osób bez domu hitem półmaratonu”, „Wiosna nie kończy
problemów osób bez domu” czy „Dzielni kibice sercem
z dzielnymi zawodnikami” towarzyszyli maratończykom przy krakowskich Błoniach, Moście Dębnickim
oraz na Rynku Głównym.
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio dziękuje wszystkim biegaczom i już teraz zaprasza do startu za rok!

W niedzielę 19 marca, w 14. Półmaratonie Marzanny
już po raz piąty, wystartowała drużyna Dzieła Pomocy
św. Ojca Pio. Rekordowa jak dotąd liczba – 97 sportowców – pobiegła dla osób bezdomnych. Dali tym samym
znak, że wraz z końcem zimy wcale nie kończą się trudności osób bez domu.
Okazuje się, że czasem pomoc osobom bezdomnym,
można nieść biegając. O tym, od pięciu, przekonuje
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, które i w tegorocznym Półmaratonie Marzanny wystawiło drużynę, biegnącą
pod hasłem: „Ulica dobra do biegania, nie do mieszkania”. Biegowa inicjatywa miała dwa główne cele: zwrócić
uwagę kibiców, zawodników i przechodniów na problem
jakim jest bezdomność oraz pokazać osobom bez domu,
że pomimo końca zimy nadal dostrzegamy ich potrzeby
i problemy z jakimi się borykają.
W tym roku do drużyny Dzieła Pomocy zgłosiła się
rekordowa ilość 97 biegaczy – w poprzednich edycjach
drużyna liczyła około 30 osób. Wśród biegaczy byli zarówno ubiegłoroczni uczestnicy, jak i osoby, które
z Dziełem pobiegły po raz pierwszy.
– W wiadomościach od kandydatów czytaliśmy wiele
miłych słów: że biegną już po raz kolejny, że jest to świetna
inicjatywa. Pytają też o to, jak w inny sposób można pomóc Dziełu – wspomina Ewa Korbut z Dzieła, która koordynowała akcję. „Uważam, że zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem osób bezdomnych jest warty poparcia.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
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WIZYTACJA W POZNANIU
Po obradach zarządu zaproponowano krótkie zwiedzanie Poznania, w tym m.in. Rynku Głównego oraz Bazyliki Archikatedralnej na Ostrowie Tumskim – najstarszej polskiej katedry. Całość zwieńczyła Msza św., której
przewodniczył br. Robert Rabka.
I Niedziela Wielkiego Postu przypadła na następny
dzień wizytacji. Tym razem liturgii eucharystycznej
przewodniczył ks. Radosław. Na koniec br. Robert zachęcił mieszkańców do przychodzenia na spotkania
Wspólnoty Franciszkańskiej Tau.

Asystent Prowincjalny wraz z zarządem świeckim
Wspólnoty Franciszkańskiej Tau spotkali się 4 marca
w Poznaniu, by omówić nadchodzące wydarzenia w życiu wspólnoty. Pierwsze z nich to zaplanowane na 24–26
marca Wielkopostne Dni Skupienia.
Wspólnota poznańska gromadzi się w salce Parafii
Garnizonowej przy ul. Szamarzewskiego. Na spotkanie
z Asystentem Prowincjalnym dołączył także Asystent
Lokalny, ks. Radosław, który mimo licznych obowiązków ściśle współpracuje z przedstawicielem wspólnoty
lokalnej – Tomaszem. Odbyło się z nimi odrębne spotkanie robocze w duchu braterstwa.

Adam Tchorek, WFTau

WIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA WFTAU
na koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po niej zebrani
dzielili się Słowem w małych grupach, a także spędzili
wspólnie czas na spotkaniu braterskim. Dzień zakończył
się wieczornym nabożeństwem drogi krzyżowej.
Czwarta niedziela Wielkiego Postu rozpoczęła się
Jutrznią. Po śniadaniu br. Robert wygłosił kolejną konferencję, po której nastąpiło indywidualne rozważanie
Słowa. Centralnym wydarzeniem była Eucharystia, po
niej obiad i wyjazd uczestników do domów.
Wielkopostne dni skupienia są otwarte dla wszystkich członków i sympatyków Wspólnoty Franciszkańskiej Tau. Odbywają się co roku w wybrany weekend
Wielkiego Postu.

W dniach 23–26 marca 2017 r. w Ligocie Polskiej odbyły się dni skupienia pod hasłem „Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa”. W tym roku zgromadziły one
35 osób dorosłych oraz 11 dzieci z 8 wspólnot lokalnych.
Przewodniczył im br. Robert Rabka OFMCap – asystent
prowincjalny Wspólnoty Franciszkańskiej Tau.
Pierwszy dzień spotkań stanowił zaproszenie oraz wezwanie do słuchania słowa Bożego, powrotu do przyjaźni z Bogiem. W sobotę przypadła Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Poranna konferencja nawiązała do tej
tajemnicy oraz była wprowadzeniem w misterium Męki
i Śmierci Chrystusa. Rozważanie Pisma Świętego zostało oparte głównie na 15. rozdziale Ewangelii wg św. Marka, czyli na wydarzeniach z Golgoty. W południe wszyscy uczestniczyli w Eucharystii. O godzinie 15 był czas

Adam Tchorek, WFTau
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KAPUCYN
MIŁOSIERNYM SAMARYTANINEM
miłosierne spojrzenie na mnie, pomaga mi spojrzeć
INACZEJ na samego siebie, przede wszystkim, na innego człowieka…”. Dodatkowo brat podzielił się z zebranymi na gali swoją refleksją na temat całego Dzieła Pomocy: „Dzieło uosabia w pewien sposób tego Miłosiernego
Samarytanina! Dzieło pochyla się nad całym człowiekiem, nad jego ranami, jego biedą, jego pragnieniami:
materialnymi, psychicznymi czy duchowymi. Każdy
z nas (pracowników i wolontariuszy) w pewien sposób
towarzyszy osobom bez domu na tej drodze, aby tego
cierpienia było jak najmniej.”
Monika Łącka, dziennikarka Gościa Niedzielnego,
która po raz pierwszy w tym roku znalazła się w kapitule
konkursowej, mówi, że inicjatywa odbywa się po to, by
„pokazać społeczeństwu, że da się robić więcej i lepiej –
wychodzić ponad przeciętną”. Dla redaktor Łąckiej temat jest bardzo bliski. Już od dziesięciu lat relacjonuje
coroczne gale przyznania nagród oraz spotyka się z laureatami, by opisywać ich sylwetki i inspirować kolejnych
do czynienia dobra. Jak sama mówi laureaci „rozkładają
ją na łopatki”. – Te osoby nie tylko nie siedzą na kanapie,
z założonymi rękami, ale nawet nie wiedzą, że jest coś takiego jak kanapa – puentuje dziennikarka. Na to samo
zwrócił uwagę o. Stanisław Wysocki OCarm – założyciel
i opiekun Wolontariatu św. Eliasza. Nakreślając ideę
konkursu przypomniał, że papież Franciszek w Krakowie kazał nam się „ruszyć, bo przykleiliśmy się do kanap… Wyjdźcie, bo tam na zewnątrz można być miłosiernym, tam na zewnątrz jest plac budowy królestwa
niebieskiego” – wołał.
Przypomnijmy, że za rok 2015 wyróżnienie otrzymała
Elżbieta Cisowska, wolontariuszka Dzieła Pomocy św.
Ojca Pio. Pisano o niej, że „potrafi pochylić się nad człowiekiem bezdomnym, którego każdy omija z daleka, nawiązać kontakt z ludźmi, z którymi inni nie chcą mieć
nic wspólnego”.

W piątek, 31 marca, brat Piotr Kuczaj, na co dzień posługujący w łaźni Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, odebrał
statuetkę Miłosiernego Samarytanina roku 2016. Plebiscyt już po raz XIII zorganizowało Stowarzyszenie Wolontariat św. Eliasza.
Wręczenie statuetek odbyło się podczas uroczystej gali, która zgromadziła ponad 400 osób. Do udziału w plebiscycie swojego kandydata mógł zgłosić każdy, podając
uzasadnienie swojego wyboru. W sumie wpłynęło
95 zgłoszeń, a na kandydatów oddano ponad 1507 głosów, które spłynęły z całej Polski. Ostatecznie laureatów
w dwóch kategoriach: pracownik służby zdrowia oraz
osoba bezinteresownie niosąca pomoc drugiemu człowiekowi, wyłoniła kapituła konkursu.
W kategorii drugiej statuetkę Miłosiernego Samarytanina roku 2016 przyznano bratu Piotrowi z Dzieła Pomocy. W przesyłanych uzasadnieniach do oddawanych
głosów można było znaleźć między innymi takie:
Człowiek wśród osób ubogich, bez domu, bez relacji... ten
uśmiech jest znany i działa CUDA.
To niezwykły człowiek – bardzo serdeczny, wrażliwy
na drugiego człowieka, niezwykle inteligentny i dojrzały,
a przy tym niesamowicie SKROMNY! Działa dwutorowo:
opatruje na co dzień rany... również złamanych na Duchu.
Swoją pracą myjąc i pielęgnując przychodzące osoby bezdomne, jednocześnie niesie słowem Dobrą Nowinę. Swoim
działaniem przywraca nie tylko godność fizyczną osobom bez
domu ale pokazuje im, że nigdy nie utracili godności Dziecka
Bożego.
Jest niewiarygodnie skupiony na osobie której pomaga,
której słucha całym sobą.
Pochyla się nad tymi, którymi świat pogardza – brudnymi, śmierdzącymi, z poranionymi ciałami. Potrafi swoim
uśmiechem przełamać największe lody i dotrzeć do tych, których inni się boją. Mówi do osób bezdomnych zawsze po imieniu: Józiu, Stasiu, Krzysiu.
Znają i kochają go setki krakowskich bezdomnych.
Brat Piotr, odbierając nagrodę, mówił o swoim sposobie na bycie miłosiernym samarytaninem: „Moja recepta
jest taka: codziennie stawać ze swoją biedą, z prawdą
o sobie przed Miłosiernym Ojcem. To Jego spojrzenie,

Konkurs „Miłosierny Samarytanin” odbywa się już
od trzynastu lat. Jego głównym celem jest doceniane
osób szlachetnych, dla których pomoc drugiemu czło-
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podczas wolontariatu w Boliwii. W kategorii pracownik
służby zdrowia nagrodzono lek. med. Andrzeja Cyganka
z Myślenic.

wiekowi jest czymś naturalnym, wypływającym z potrzeby serca. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach, w każdej z nich oprócz statuetki przyznawane są
wyróżnienia. W tym roku specjalną statuetkę przyznano
śp. Helenie Kmieć, świeckiej misjonarce zamordowanej

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

XXIX KAPITUŁA PROWINCJALNA ZWYCZAJNA
wyznaczenie pewnych konkretnych kierunków, w których
Prowincja chce zmierzać w najbliższych latach.
KAPITUŁA PROWINCJALNA w Konstytucjach Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Najwyższa władza
w prowincji należy do kapituły prowincjalnej. Kapituła
prowincjalna zwyczajna powinna być zapowiedziana
i zwołana przez ministra prowincjalnego, za zgodą ministra generalnego i po wysłuchaniu jego rady. Kapitułę należy sprawować zgodnie z częstotliwością określoną przez
Ordynacje kapituł generalnych. Poza kapitułą zwyczajną,
ze względu na szczególne potrzeby, minister prowincjalny, za zgodą swej rady i po zawiadomieniu ministra generalnego, może zwołać kapitułę nadzwyczajną, która nie
może być kapitułą wyborczą. Na kapitule, zarówno zwyczajnej, jak i nadzwyczajnej, należy podejmować zagadnienia odnoszące się do życia oraz działalności prowincji
i kustodii, które powinny zostać uprzednio skonsultowane
ze wszystkimi braćmi (Konst. 129)

W krakowskim klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy ulicy Loretańskiej 11, rozpoczęła się XXIX
KAPITUŁA PROWINCJALNA ZWYCZAJNA ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW – PROWINCJI KRAKOWSKIEJ. Bracia kapitulni obradować
będą w dniach 18–21 kwietnia 2017 roku. Kapituła ta jest
zwoływana raz na 3 lata, a biorą w niej udział: minister
prowincjalny wraz z zarządem, bracia delegaci w liczbie
50, kustosz Ukrainy i Rosji oraz Bułgarii, a także zaproszeni współbracia z innych krajów. Obecnemu zgromadzeniu przewodzi minister generalny br. Mauro Jöhri,
natomiast ojcem duchowym kapituły jest wikariusz generalny br. Štefan Kožuh.
Celem kapituły jest podsumowanie ostatniego trzechlecia oraz wybór nowego ministra prowincjalnego wraz
z radą (4 radnych) na kolejne 3 lata. Dla Prowincji jest to
pora szczególnej łaski – kapituła jest wyjątkowym czasem
otwierania się na działanie Ducha Świętego. Będąc również wydarzeniem charyzmatycznym, kapituła ma na celu

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

XXIX KPZ – NOWY ZARZĄD PROWINCJI
nych Prowincji. Zostali nimi: br. Tomasz Protasiewicz –
Wikariusz Prowincjalny oraz pierwszy radny (druga kadencja), br. Waldemar Korba – drugi radny, br. Augustyn Chwałek – trzeci radny oraz br. Marek Miszczyński
– czwarty radny (druga kadencja).

W krakowskim klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy ulicy Loretańskiej 11 trwa XXIX KAPITUŁA
PROWINCJALNA ZWYCZAJNA ZAKONU BRACI
MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW – PROWINCJI KRAKOWSKIEJ. W drugim dniu kapituły, 19 kwietnia 2017
roku, bracia kapitulni wybrali ministra prowincjalnego.
Został nim (na drugą kadencję) br. Tomasz Żak. W trzecim dniu kapituły, 20 kwietnia, kapituła wybrała rad-

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska
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XXIX KAPITUŁA PROWINCJALNA ZWYCZAJNA
PODSUMOWANIE
i Czadu. Kapituła wysłuchała relacji z Kustodii Ukrainy
i Rosji oraz Kustodii Bułgarii, które przedstawili bracia
kustosze Piotr Błażej Suska oraz Jarosław Babik. Delegat ministra prowincjalnego na Litwę, br. Tomasz Pilch,
ukazał zgromadzonym jak wygląda życie i posługa bracia w tamtejszym kraju.
W drugim dniu kapituły, 19 kwietnia, wybrany został
(na drugą kadencję) minister prowincjalny br. Tomasz
Żak. 20 kwietnia zgromadzenie wyłoniło pozostałych
członków Zarządu Prowincji w składzie: br. Tomasz Protasiewicz – wikariusz prowincjalny oraz pierwszy radny
(druga kadencja), br. Waldemar Korba – drugi radny, br.
Augustyn Chwałek – trzeci radny oraz br. Marek Miszczyński – czwarty radny (druga kadencja).
Swój czas kapituła poświęciła głównie na pracę nad
nowymi Statutami Prowincji. Nie zabrakło również spotkań poza sesjami kapituły oraz braterskiego dialogu.

W dniach 18–21 kwietnia 2017 roku miała miejsce
XXIX KAPITUŁA PROWINCJALNA ZWYCZAJNA
ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW –
PROWINCJI KRAKOWSKIEJ. Odbyła się ona w auli
seminaryjnej krakowskiego klasztoru przy ulicy Loretańskiej 11. Każdy dzień rozpoczynał się od jutrzni,
konferencji ojca duchowego kapituły – br. Štefana Kožuha oraz modlitwy myślnej. Punktem centralnym każdego dnia była Eucharystia, podczas której bracia kapitulni karmili się słowem Bożym oraz Ciałem i Krwią Chrystusa. W pierwszy dzień spotkania odbyła się tylko jedna sesja kapituły, w pozostałe dni dwie lub trzy.
Zgromadzeniu przewodził przybyły z Rzymu minister generalny Zakonu br. Mauro Jöhri. Towarzyszył mu
wspomniany wcześniej br. Štefan Kožuh – wikariusz generalny. Wśród zaproszonych gości znaleźli się bracia:
Adrian Curran – minister prowincjalny z Irlandii, Lech
Siebert – minister prowincjalny z Austrii i Południowego Tyrolu, Serge Mbremandji kustosz z Kustodii RCA

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

WIELKANOC W DZIELE POMOCY ŚW. OJCA PIO
chody Triduum Paschalnego do kościoła Braci Mniejszych Kapucynów oraz na wspólną Eucharystię w Niedzielę Zmartwychwstania.

Święta, choć większości z nas kojarzą się z dobrym, radosnym czasem, w bezdomności są szczególnie trudne
i… samotne. Dlatego od lat w Dziele Pomocy również
w Wielkanoc jesteśmy z osobami bez domu.

Wielki Wtorek – W świetlicy i w Zielonej Mili
Świąteczne spotkanie mieli także uczestnicy świetlicy
działającej w Dziele Pomocy. 11 kwietnia przy pięknie
udekorowanych stołach z osobami bez domu zasiedli wolontariusze i pracownicy Dzieła wraz z całym Zarządem.
Wszystkie dekoracje zrobiono podczas świetlicowych zajęć – były baranki z waty i oklejane jajka w papierowych
uplecionych koszyczkach. Nie zabrakło wielkanocnych
bab i innych przysmaków.
– Chrystus Zmartwychwstał – to jedno. (…) ale Pan
Jezus z tych grobów wyprowadza także nas! (…) odsuwa
ten kamień i mówi „wyjdź!” – mówił br. Henryk Cisow-

Wielki Poniedziałek – Filmowo
Do każdego wielkiego wydarzenia trzeba się dobrze
przygotować. Dlatego przygotowania do Świąt Wielkanocnych rozpoczęły się w Dziele już w Wielki Poniedziałek… 10 kwietnia grupa Loretanin zaprosiła na seans
w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Wyświetlono film „Zmartwychwstały” – przedstawiający historię
śledztwa w sprawie „rzekomego” zmartwychwstania
oraz poszukiwania zaginionego ciała Jezusa z Nazaretu.
– Cieszę się, że tak dużo osób skorzystało z naszego
zaproszenia! – przywitał zebranych na seansie br. Grzegorz. Zaprosił on również wszystkich przybyłych na ob-
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Na twarzach zebranych rysowało się skupienie i… poruszenie – brat wykorzystał zdjęcia z filmu „Pasja”. Po katechezie na wszystkich zebranych czekało coś dla ciała –
zastawiony smacznymi potrawami stół.
W Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę
i Wielką Niedzielę osoby bez domu również były razem.
Wszyscy podopieczni Dzieła Pomocy zostali bowiem zaproszeni na Triduum Paschalne do kościoła Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Część z nich była zaangażowana w posługi – niesienie pochodni i baldachimu
w procesji rezurekcyjnej. Podczas liturgii Wieczerzy
Pańskiej bezdomnym panom celebrans obmył nogi
na znak Chrystusowej pokory i służby. Osoby bez domu
spotkały się także na Mszy Świętej i spotkaniu wielkanocnym w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

ski. – Niech te Święta będą czasem wychodzenia z grobu,
wychodzenia ku życiu – życzył.
Wielkanocne spotkanie miała także grupa Zielona Mila – skupiająca osoby bezdomne borykające się z problemem alkoholowym. W świątecznej atmosferze rozmawiano o przeżywaniu tego czasu i o relacjach rodzinnych. –
Mówiliśmy też o samotności w święta i jak sobie z nią radzić pod kątem problemu uzależnienia – mówi Iwona
Surmaj kierownik działu socjalnego Dzieła Pomocy św.
Ojca Pio. Wraz z grupą przy stole pełnym makowców
obecni byli br. Henryk i br. Grzegorz z Zarządu Dzieła.
Wielka Środa – Świąteczne spotkanie przy wspól﹣
nym stole
W środę osoby bez domu spotkały się w największej
z Dziełowych sal, by wysłuchać katechezy br. Grzegorza
wprowadzającej w obchody Triduum Paschalnego.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

BIEG DO PUSTEGO GROBU
kowie. Krótka informacja o naszym biegu pojawiła się
także w głównych wiadomościach TVP w Poniedziałek
Wielkanocny.
Przed startem proboszcz Parafii św. Antoniego, br. Kazimierz Golec, poprowadził modlitwę, pobłogosławił biegaczy i pokropił ich wodą święconą. Wszyscy uczestnicy
i kibice wysłuchali na początku słów Ewangelii wg św. Jana o tym, jak św. Jan i św. Piotr biegli do pustego grobu,
by ujrzeć i uwierzyć. Następnie wszyscy zawodnicy, prawie 1000 gardeł, trzykrotnie krzyknęli do nieba radosne
ALLELUJA!!! Oj, było naprawdę głośno.
Br. Mirosław Dudzis wystrzałem z pistoletu dał znak
do startu. Na trasie znajdowały się dwa oficjalne punkty
z napojami oraz wiele miejsc z życzliwymi mieszkańcami Nowej Soli. Do mety dotarło 921 osób w tym 301 kobiet. Na zwycięzców czekał medal z wizerunkiem Jezusa
Zmartwychwstałego, a z drugiej strony patrona tegorocznej edycji, św. Ojca Pio, który urodził się 130 lat temu, 25 maja w Pietrelcinie we Włoszech.
Bieg wygrał w kategorii „Open” bardzo wytrwały zawodnik, który na poprzednich edycjach zawsze stawał
na podium, ale wreszcie dopiął swego i zajął najwyższy

17 kwietnia 2017 roku, przy cudem słonecznej pogodzie i ponad 10°C, w Nowej Soli odbył się jubileuszowy
V Bieg do Pustego Grobu na dystansie 10 km. Na przekór złowrogim prognozom pogody zjechało do Nowej Soli w Poniedziałek Wielkanocny prawie 1000 biegaczy.
I stał się wielkanocny cud – pomimo zapowiadanych
deszczów i huraganów piękne okno pogodowe, idealnie
2 godziny na sam bieg. To wszystko za sprawą wyjątkowego patrona tegorocznej edycji – św. Ojca Pio. Rada dla
wszystkich organizatorów Biegów – wybrać sobie dobrego patrona.
W Biurze Zawodów czekali na gości wolontariusze
z: kawą, herbatą, ciastem, sklepikiem, szatnią, depozytem, prysznicem, pakietem startowym. Można było zrobić sobie zdjęcie przy dużym i pięknym banerze V Biegu. Popularność naszego wydarzenia okazała się tak
wielka, że na miesiąc przed startem nie było miejsc,
gdyż wyczerpał się limit ustalony najpierw na 900, a potem na 999 osób. Tegoroczna edycja miała także aspekt
charytatywny. Z każdego wpisowego 5 zł zostanie przekazane na Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, które swoją
opieką obejmuje prawie 2000 osób bezdomnych w Kra-
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Msza św. w intencji zmarłych szczególnie związanych
z naszym Biegiem. Podczas kazania przypomniano osoby, które już odeszły do Pana: + o. Medarda Parysza, który przeżył blisko 100 lat, z czego ponad 35 w Nowej Soli,
+ o. Jana Marię Sochockiego, charyzmatycznego i wyjątkowego kapłana, + p. Romana Terlikowskiego, trenera
i nauczyciela WF–u oraz + p. Zdzisława Malczuka, właściciela firmy MALPOL i Parku Krasnala, dobrodzieja
Biegu. „Oni już dobiegli do mety, a my jeszcze jesteśmy
ciągle w drodze” – mówił celebrans. „Obyśmy wszyscy
na końcu życia i biegu mogli powtórzyć za św. Pawłem
słowa – W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem… (2 Tm 4, 7)” – kontynuował.
Jak widać, powstała nowa świecka tradycja obchodzenia
Świąt Wielkanocnych w Nowej Soli z Biegiem do Pustego
Grobu. Jak Bóg da to, zapraszamy na następną edycję. Data przyszłorocznego Poniedziałku Wielkanocnego i VI
Biegu do Pustego Grobu wypada 2 kwietnia 2018 roku.
Dziękujemy raz jeszcze wszystkim miłym gościom,
biegaczom, kibicom, wolontariuszom, służbie zdrowia,
policji, patronom medialnym i honorowym patronom
naszej imprezy oraz sponsorom za pomoc i wszelkie
wsparcie. Liczymy na Waszą pomoc również za rok.
Chrystus Zmartwychwstał!
ALLELUJA!

jego stopień: Adam Marysiak z czasem 33:03. Drugi
u celu był zeszłoroczny zwycięzca – Marcin Zagórny
(33:22), a trzeci Jacek Stadnik (33:35). W kategorii
„Open kobiet” wygrała Patrycja Drozd z czasem 39:37.
Druga była Anna Pogorzelska (39:44), a trzecia – Sandra Nowak (40:08). W kategorii „Osoby duchowne” wygrał, podobnie jak w poprzednich edycjach, ks. Michał
Dekiert z czasem 36:56, drugi był Josef Seda ze wspólnoty Braci Morawskich, a trzeci ks. Marian Augustyn
z Morynia. W tym roku pobiegła rekordowa liczba Braci
Kapucynów – aż 6. W kategorii „Osoby duchowne”
w sumie pobiegło aż 9 osób. W kategorii „Rodzina” wygrali państwo Kajder z Nowej Soli, drudzy byli Olszewscy z Wolsztyna i rodzina Gołębiewskich ze Świdnicy
na trzecim miejscu. W tej kategorii wystartowały w sumie aż 22 rodziny. Dodatkowo w tym roku, dzięki Staroście i ufundowanym przez niego nagrodom, uhonorowani zostali najszybsi w powiecie nowosolskim.
Po biegu nastał czas odpoczynku, napoje, prysznic,
żurek wielkanocny z chlebem, rozmowy w dobrym towarzystwie. Chcemy podziękować wszystkim wolontariuszom za pomoc na trasie i w Biurze Zawodów. Ponad
150 osób zaangażowało się w to dzieło.
Dekoracja zwycięzców odbyła się o godz. 17.00 w niesamowitej scenerii kościoła parafialnego św. Antoniego
w Nowej Soli. Wśród istotnych elementów był ten najważniejszy – Pusty Grób Jezusa. Po dekoracji i losowaniu
bardzo wielu dodatkowych nagród została odprawiona

br. Grzegorz Marszałkowski OFMCap

WSPÓLNOTA FRANCISZKAŃSKA TAU W NORWEGII
Duchową opiekę nad nami sprawował asystent lokalny o. Hallvard Hole OFM. Tematem Dni Skupienia było
Boże Miłosierdzie. Pierwszy dzień, piątek, spędziliśmy
na rozważaniu ułomności ludzkiej i pogłębianiu świadomości naszej grzeszności, a tym samym ciągłej potrzeby
Bożej Miłości i Miłosierdzia. W odpowiedzi na to pragnienie sobotnim tematem było: „Nawrócenie — mały
konkret codzienności”. Dzień od strony duchowej ubogacili br. Hallvard dwiema konferencjami i br. Robert homilią oraz Adam, który podzielił się swoim doświadczeniem wspólnoty — jako członek Rady opowiadając o wymiarze prowincjalnym i najbliższych planach. Na wie-

W dniach 21–23 kwietnia 2017 r. Wspólnota Franciszkańska Tau w Larvik przeżywała Lokalne Dni Skupienia, na których zaszczyt miała gościć asystenta prowincjalnego br. Roberta Rabkę i przedstawiciela Rady Adama Tchorka. Wspólne spotkanie miało nie tylko charakter zapowiedzianej dużo wcześniej wizytacji, ale przepełnione było duchem wzajemnej miłości, modlitwy
i braterstwa. W wynajętym przez wspólnotę ośrodku
spędziliśmy razem trzy dni, choć na zakończenie pozostał niedosyt i pragnienie przedłużenia wspólnego świętowania. W spotkaniu wzięło udział łącznie 12 osób dorosłych i troje dzieci.
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Bożego Miłosierdzia. Ten dzień był też niestety dla nas
czasem pożegnania i rozjazdów. Myślę jednak, że każdy
z nas napełniony Bożą Obecnością wrócił radosny i pełen Ducha Świętego do swoich codziennych obowiązków,
by dawać świadectwo swojej przynależności do Jezusa.
Bratu Robertowi i Adamowi raz jeszcze serdecznie
dziękujemy za ubogacenie nas swoim słowem i obecnością oraz za podjęty trud przyjazdu do Norwegii. Ojcu
Hallvardowi składamy podziękowanie za poprowadzenie naszych Dni Skupienia.

czornej komplecie 6 osób wyraziło „Pragnienie podążania za Jezusem” drogą Ewangelii we Wspólnocie Franciszkańskiej Tau. Otrzymali oni przy tym szczególne
Boże błogosławieństwo przez ręce br. Roberta do wytrwania w powziętej decyzji. W chwili obecnej WF Tau
Larvik liczy 7 członków plus osoby sympatyzujące ze
wspólnotą.
Niedziela była dla nas długo wyczekiwaną uroczystością Miłosierdzia Bożego, do której wspólnota przygotowywała się, odmawiając nowennę i Koronkę. Sakrament
pojednania, Eucharystia oraz konferencja na temat św.
Faustyny pomogły nam głębiej przeżyć i doświadczyć

Tomasz, WFTau

BEZ DOMU, ALE Z PASJĄ
podopiecznych jest to pierwszy raz na takim koncercie.
Pierwszy raz, kiedy mogą poczuć, że koncert na naprawdę dobrym poziomie jest dla nich!” – podsumował muzyczne spotkanie br. Henryk Cisowski, dyrektor Dzieła
Pomocy św. Ojca Pio.
W kolejnym miesiącu przestrzeń Centrum Dzieła Pomocy przy ul. Loretańskiej wypełniła muzyka gospel.
Chór Gospel Voice wyśpiewał energiczne utwory z nurtu
muzyki chrześcijańskiej, która u swej genezy miała kierować wzrok ku Niebu i dawać nadzieję osobom najbardziej wykluczonym. Jak mówi jeden ze słuchaczy – p.
Roman: „Nie tylko dla ciała, ale dla ducha też trzeba coś
stworzyć. Myślę, że to człowieka wzmacnia – przynajmniej mnie!”
Kulturalny kalendarz jest zapełniony także na kolejne
miesiące. W maju dla osób bezdomnych wystąpi Chór
Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, a w czerwcu
Gwiezdne Szyszki – dziecięcy teatr o św. Franciszku.

Były filmy, teraz czas na koncerty. W czwartek 27
kwietnia w Dziele Pomocy św. Ojca Pio dla osób bezdomnych zaśpiewał kolejny już chór. Było to drugie z cyklu kulturalnych wydarzeń, jakie Dzieło przygotowało
we współpracy z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży. W organizację koncertu włączyli się też podopieczni Dzieła.
Pomysł, by zapewnić osobom ubogim stały kontakt
z kulturą, zrodził się w Dziele Pomocy już jakiś czas temu – bo bez domu wcale nie oznacza bez pasji. 5 lat temu
z inicjatywy samych osób bezdomnych powstał dyskusyjny klub filmowy. Kolejny kulturalny krok udało się
wykonać dzięki wsparciu grupy Góra Dobra, gromadzącej wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży. To oni koordynują cykl koncertów w ramach projektu „Żyjmy razem a nie obok siebie”, zapewniają zaplecze techniczne
i zapraszają artystów.
26 kwietnia uczniowie i absolwenci krakowskiego V
LO pod batutą p. Ewy Kieres wykonali m.in. pieśni Moniuszki, Schumanna, Fauré’a i Whitacre’a. – „Dla wielu

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
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ŚWIĘCENIA BRATA SERGIJA
Następnego dnia brat neoprezbiter odprawił swoją
Mszę świętą prymicyjną.
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, 13 maja 2017 roku, wspólnota Prowincji
Krakowskiej Kapucynów, oraz jej córka Kustodia Ukrainy i Rosji, otrzymała nowego prezbitera. Sakramentu
święceń udzielił bratu Sergijowi Woroniukowi biskup
pomocniczy diecezji kamienieckiej Radosław Zmitrowicz OMI. Na to ważne wydarzenie do kościoła kapucynów w Krasiłowie przyjechało wielu braci z Ukrainy,
Polski oraz Rosji.

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

SPOTKANIE KONFERENCJI
PROWINCJAŁÓW FRANCISZKAŃSKICH
Drugi dzień wizyty w Kalwarii rozpoczął się Eucharystią, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił
o. Teofil Czarniak. Podczas obrad prowincjałowie pochylali się nad wspólnie realizowanymi projektami.
Po obiedzie franciszkańscy ministrowie prowincjalni
udali się do Częstochowy na zebranie wyższych przełożonych zakonnych.

W dniach 14–15.05.2017, odbyło się spotkanie Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich. W kalwaryjskim
klasztorze zebrali się wyżsi przełożeni Braci Mniejszych,
Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych
Kapucynów.
Pierwszy dzień spotkania był okazją do braterskich
rozmów. Tego dnia prowincjałowie zebrali się na wspólnych Nieszporach, adoracji Najświętszego Sakramentu,
konferencji (o. Edmund Świerczek) oraz Nabożeństwie
majowym.

Za: kalwaria.eu

PROJEKT EUROPA
TROCHĘ HISTORII
Pierwsze spotkanie dotyczące „Projektu Europa” odbyło się w Fatimie w 2014 roku. Zgromadziło ono wyższych przełożonych Europy. Po nim nasz Minister Generalny br. Mauro Jöhri skierował do całego Zakonu list zatytułowany Wspólnoty dla Europy. refleksje i wskazania
po spotkaniu w Fatimie. Nakreślił w nim ramy nowej

W dniach 16 – 25 maja 2017 roku odbyło się kolejne
spotkanie dotyczące braterskiej inicjatywy zwanej „Projekt Europa”. Zgromadziło ono komisję składającą się
z 6 braci nominowanych przez Ministra Generalnego br.
Mauro Jöhri. Gospodarz spotkania – Prowincja Krakowska – miała zaszczyt gościć uczestników w klasztorze
w Krakowie Olszanicy.
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DLACZEGO KRAKÓW?
Już podczas spotkania w Wenecji wielu braci zainteresowało się szczególnymi wspólnotami obecności, które
zrodziła Prowincja Krakowska, a które zostały zaprezentowane poprzez braci: Tomasza Żaka, Marka Miszczyńskiego i Pawła Paszko oraz filmy przygotowane przez
braci: Mateusza Magierę i Piotra Tokarza. Spotkanie komisji w Krakowie umożliwiło braciom wizytę we wspólnotach w Zagórzu, Katowicach i Częstochowie oraz było
okazją do odwiedzenia Polski i poznania Prowincji Krakowskiej.

braterskiej inicjatywy, która szybko otrzymała miano
«Projektu Europa». W kwietniu 2015 roku została powołana specjalna komisja, w skład której weszli: br. Pio
Murat, Radny Generalny, przewodniczący, br. Eric Bidot, Minister Prowincjalny (Prowincja Francji), br. Tomasz Żak, Minister Prowincjalny (Prowincja Krakowska), br. Eduard Rey, Radny Prowincjalny (Prowincja
Katalonii), br. Gaetano La Speme, Minister Prowincjalny (Prowincja Syrakuzy), br. Jean–Marcel Rossini (Prowincja Sardenii i Korsyki), sekretarz. Bracia odbyli spotkania swojej komisji w Rzymie i w Syrakuzach.
Drugie po Fatimie, ogólnozakonne spotkanie, w którym uczestniczyło około sześćdziesięciu braci pochodzących z trzydziestu europejskich Prowincji i Kustodii odbyło się w 2016 roku w Wenecji. Bracia zastanawiali się
nad przyszłością naszych wspólnot na Starym Kontynencie. Poprzez konferencje, świadectwa i pracę w grupach
dzielili się swoimi pragnieniami, lękami i aspiracjami

O CZYM ROZMAWIALI?
Pozostały czas spotkania bracia przeznaczyli m.in.
na refleksję nad realizującymi wytyczne „Projektu Europa” wspólnotami w Clermont–Ferrand (Francja) i Kilkenny (Irlandia). Dyskutowali również o nowych wspólnotach, które w ramach „Projektu Europa” już powstały:
w Spello (Włochy) i Lourdes (Francja) oraz o perspektywach powstania kolejnych. Każda wolna chwila poświęcona była zacieśnianiu braterskich więzi oraz wymianie
myśli i doświadczeń.

UCZESTNICY SPOTKANIA
Br. Eric Bidot, Minister Prowincjalny (Prowincja
Francji)
Br. Eduard Rey, Radny Prowincjalny (Prowincja Katalonii)
Br. Pio Murat, Radny Generalny, przewodniczący
Br. Tomasz Żak, Minister Prowincjalny (Prowincja
Krakowska)
Br. Gaetano La Speme, Minister Prowincjalny (Prowincja Syrakuzy)
Br. Jean–Marcel Rossini (Prowincja Sardenii i Korsyki), sekretarz

KIERUNEK LOURDES
Kolejne spotkanie dotyczące „Projektu Europa” zaplanowane jest w Lourdes w dniach 22–25 lipca 2017 roku.

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

ŚWIĘCENIA W KRAKOWIE
ny, br. Tomasz Protasiewicz – Wikariusz Prowincjalny,
bracia z Polski, Ukrainy, Bułgarii oraz Litwy. To szacowne grono powiększyli bracia Pio Murat – Radny Generalny Zakonu oraz Jean–Marcel Rossini z Prowincji Sardenii i Korsyki, którzy w tych dniach przebywali w Krakowie w związku ze spotkaniem dotyczącym braterskiej
inicjatywy zwanej „Projektem Europa”. Sakramentu

Matka Kościół oraz Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincja Krakowska z radością będą wspominać
dzień 20 maja 2017 roku. W tym właśnie dniu sześciu
braci przyjęło święcenia diakonatu, natomiast trzech
prezbiteratu. W sobotnie przedpołudnie kościół przy ulicy Loretańskiej 11 w Krakowie zgromadził wielu gości.
W śród nich byli br. Tomasz Żak – Minister Prowincjal-
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ski, Daniel Kowalewski, Mateusz Skoczylas i Ryszard
Dorda. Niech dobry Bóg błogosławi nowym diakonom
i prezbiterom, aby zawsze postępowali na wzór Jezusa
Chrystusa – Najwyższego i Wiecznego Kapłana!

święceń udzielił JE bp Jan Zając, któremu kandydatów
do przyjęcia daru łaski przedstawił rektor Wyższego Seminarium Duchownego br. Łukasz Stec.
Święcenia prezbiteratu przyjęli bracia: Grzegorz
Dziedzic, Mateusz Włosiński oraz Bartosz Tkaczyk. Nowymi diakonami zostali ustanowieni bracia: Wojciech
Marek Pawłowski, Adam Stramski, Wojciech Sokołow-

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

SPOTKANIE FORMACYJNE BRACI KAPŁANÓW
Wykładowcy i tematyka:
– br. dr Tadeusz Starzec: Modlitwa myślna
– br. dr Ksawery Knotz: Problematyka i dzisiejsze wyzwania w duszpasterstwie małżeństw
– ks. prof. dr hab. Andrzej Muszala: Współczesna problematyka i wyzwania stojące przed bioetyką
– br. dr Mateusz Hinc: Kontekst psychologiczny dzisiejszych małżeństw

W dniach 22 – 25 maja 2017 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, różne
zagadnienia z dziedziny teologii duchowości, teologii pastoralnej, bioetyki i psychologii. Oprócz wykładów, spotkanie formacyjne było dobrym czasem dla pielęgnowania życia braterskiego oraz wymiany doświadczeń.

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

IV PROWINCJALNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ LSO
II miejsce (kategoria młodsza) – LSO Wołczyn
I II miejsce (kategoria młodsza) – LSO Kraków
– Olszanica
I miejsce (kategoria średnia) – LSO Tenczyn
II miejsce (kategoria średnia) – LSO Piła
III miejsce (kategoria średnia) – LSO Nowa Sól
I miejsce (kategoria starsza) – LSO Tenczyn
II miejsce (kategoria starsza) – LSO Piła
III miejsce (kategoria starsza) – LSO Wołczyn

W dniach 26 – 28 maja 2017 roku, w Wołczynie, odbył
się IV Prowincjalny Turniej Piłki Nożnej Liturgicznej
Służby Ołtarza zorganizowany przez Referat Powołań
Prowincji Krakowskiej. Wydarzenie to zgromadziło ministrantów z Piły, Wołczyna, Krakowa – Olszanicy, Tenczyna i Nowej Soli. Turniej zorganizowany przy wsparciu Urzędu Miasta Wołczyna stał się dobrą okazją do integracji grup ministranckich, nawiązania nowych znajomości, poznania kapucyńskiej wspólnoty, zdrowej rywalizacji i aktywnego spędzenia wolnego czasu.
Poniżej prezentujemy wyniki:
I miejsce (kategoria młodsza) – LSO Tenczyn

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska
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SERPELICE: CECOC NAD BUGIEM
Generalnym, gdy przemierzał ówczesne „kraje demokracji ludowej”. Nasz współbrat odszukiwał wtedy braci,
którzy przeżyli komunizm i zachowali nasz charyzmat,
żyjąc w ukryciu. Prowincjał ze Słowenii np. wspominał
pierwsze spotkanie z o. Pacyfikiem jako postulant,
i do dzisiaj pamięta jak został zapytany, czy jest pewny
swojego powołania. Natomiast o. Antoni zaskakiwał
wszystkich pytaniami o konkretnych braci, szczegóły
z ich życia, ze wspólnych spotkań.
Ustalono, że następne spotkanie konferencji CECOC
odbedzie się w październiku, w Mińsku – po raz pierwszy na Białorusi.

Wiosenne spotkanie cetusu Europy Środkowo –
Wschodniej kapucynów odbywało się tym razem w Serpelicach.
Na przełomie maja i czerwca do nadbużańskiej wioski
przyjechali bracia, by nie tylko dyskutować na temat bieżących spraw zakonu, ale także znaleźć chwilę wytchnienia na łonie natury. Wymiana doświadczeń i dzielenie
się wydarzeniami z poszczególnych okręgów to stały element spotkań. Podjęto dyskusję nad aktualnymi problemami prowincji należących do cetusu.
Gościem spotkania był br. James Donegan z Kurii Generalnej, który oprócz przedstawienia aktualnej sytuacji
w Zakonie był do dyspozycji braci, odpowiadając na konkretne pytana. Był czas także na braterskie rozmowy, rekreacje. Radość braciom sprawiła wizyta bpa Pacyfika
Dydycza. Niektórzy pamiętają spotkania z Definitorem

br. Tomasz Wroński OFMCap
Sekretariat Informacji – Prowincja Warszawska

SPOTKANIE FORMACYJNE ASYSTENTÓW FZŚ
– wymiana doświadczeń i pomysłów, które mogłyby
pomóc w lepszym funkcjonowaniu wspólnot FZŚ.
W tym roku wzięło w nim udział 25 braci. Temat spotkania był następujący: „«Nade wszystko powinni pragnąć posiąść Ducha Pańskiego wraz z Jego uświęcającym działaniem» (2 Reg X,8). Duch Święty w formacji
franciszkańskiej”. Konferencje i całe spotkanie poprowadził br. Robert Rabka, asystent prowincjalny FZŚ.

W dniach od 29 do 31 maja 2017 r. w domu zakonnym
w Krakowie Olszanicy odbyło się spotkanie formacyjne
kapucyńskich asystentów wspólnot lokalnych i regionalnych Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Takie spotkanie odbywa się raz do roku, na przemian w Prowincji
Krakowskiej i w Prowincji Warszawskiej. Jego celem jest:
– ciągła formacja franciszkańska asystentów, aby mogli dobrze pełnić swoją posługę;
– wzajemne poznanie się braci odpowiedzialnych
za franciszkanów świeckich;
– rozpoznanie pozytywnych stron i wyzwań, stojących
przed wspólnotami FZŚ;

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska
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BRACIA W MIEŚCIE STAREGO MARYCHA
W tegorocznym zjeździe klimatowi modlitwy sprzyjała
niewątpliwie atmosfera miejsca, bowiem bracia gościli
w pięknym i zacisznym domu rekolekcyjnym Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej
– w dzielnicy Morasko.

W dniach 5 – 8 czerwca 2017 roku w Poznaniu odbyło
się kolejne spotkanie braci zakonnych Prowincji Krakowskiej. W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięło udział
33 braci z Polski, Włoch, Ukrainy i Rosji. Coroczne spotkania braci zakonnych są czasem przepełnionym modlitwą i serdecznymi rozmowami. Również w tym roku nie
zabrakło wielu atrakcji: spotkania z Ministrem Prowincjalnym – br. Tomaszem Żakiem, konferencji br. Jerzego
Pająka na temat św. brata Alberta Chmielowskiego,
zwiedzania Stolicy Wielkopolski oraz wspólnego grilla.

Kolejne takie spotkanie za rok, ale wspomnienia z tego pozostaną z nami niewątpliwie dłużej!
br. Wojciech Czywczyński OFMCap
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XIII–WIECZNA BIOGRAFIA ŚW. FRANCISZKA
10 czerwca br. w Auli bł. Jakuba przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie miała miejsce prezentacja książki
oraz spotkanie z tłumaczem, br. Aleksandrem Horowskim.

Odnaleziona w styczniu 2015 roku, nieznana wcześniej a licząca niemal 800 lat biografia św. Franciszka
z Asyżu, autorstwa Tomasza z Celano – dostępna również dla polskich czytelników. Dzieło przetłumaczył br.
Aleksander Horowski, kapucyn z Instytutu Studiów
Franciszkańskich.

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

XV CZUWANIE Z OJCEM PIO
wanie dotyczyło sakramentu Pokuty i Pojednania, dlatego jego temat brzmiał: „Przygotowanie do sakramentu
Pojednania w szkole Ojca Pio.
Na spotkania przyjeżdżają czciciele Ojca Pio z całej
Polski (kilka tysięcy osób), zarówno zrzeszeni w Grupach Modlitwy Ojca Pio, jak i osoby indywidualne.
W tegorocznym spotkaniu gośćmi specjalnymi byli:
prof. Domenico Crupi – dyrektor generalny Domu Ulgi
w Cierpieniu (szpital założony przez świętego stygmatyka) oraz dr Giulio Michele Siena – redaktor naczelny
czasopisma Grup o. Pio „La Casa Sollievo della Sofferenza”.

W nocy 10/11 czerwca 2017 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach miało
miejsce XV CZUWANIE Z OJCEM PIO. Idea całonocnych czuwań z Ojcem Pio w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie–Łagiewnikach wyszła od jego czcicieli. Zrodziła się z potrzeby podziękowania Panu Bogu
za dar kanonizacji Ojca Pio, której Jan Paweł II dokonał
16 czerwca 2002 roku.
Czuwania są okazją uwielbienia Boga w darach i łaskach, jakie sam rozdaje przez wstawiennictwo tego
świętego. Odbywają się one co roku w połowie czerwca.
Do stałych elementów czuwania należą: Eucharystia,
konferencje, świadectwa oraz wspólne modlitwy. Każde
ze spotkań ma swój temat przewodni. Tegoroczne czu-

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

UROCZYSTA KOMUNIA ŚWIĘTA W UŻHORODZIE
tej. Gdy osiąga ono wiek uzdalniający do rozeznania dobra i zła rodzice zapisują swoje dziecko na katechezę odbywającą się przy parafii. Nauki przygotowują także
do pierwszej spowiedzi. Po dwóch latach intensywnej,
cotygodniowej katechizacji dzieci przystępują do pierwszej spowiedzi i w uroczysty sposób przyjmują tzw.
Pierwszą Uroczystą Komunię Świętą.

W Tradycji bizantyjskiej sakramenty wtajemniczenia
chrześcijańskiego nie są rozdzielone jak w Tradycji łacińskiej. To oznacza, że w czasie chrztu dziecko, najczęściej niemowlę, przyjmuje od razu pierwszą komunię
oraz bierzmowanie. Przez kolejne lata podczas Liturgii
Eucharystycznej rodzice przynoszą albo przyprowadzają
swoje nieświadome jeszcze maleństwo do komunii świę-
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wał brat Roman Pop, proboszcz parafii, a homilię wygłosił brat Justyn Rusin.

11 czerwca 2017 roku w kapucyńskiej parafii pod wezwaniem Najświętszej Eucharystii w Użhorodzie,
na Ukrainie, do takiej Pierwszej Uroczystej Komunii
przystąpiło ośmioro dzieci. Uroczystą Liturgię celebro-

br. Adam Trochimowicz OFMCap

WSPÓLNY PROJEKT DWÓCH PROWINCJI
wyżsi przełożeni dwóch krakowskich prowincji franciszkańskich, ale również zarządy obydwu seminariów i wykładowcy.
Zakonnicy podzielili się swoimi dotychczasowymi
spostrzeżeniami i zasugerowali pewne rozwiązania
na przyszłość. Zobowiązali się do pracy nad ujednoliceniem „Ratio studiorum” (programem studiów filozoficzno–teologicznych).
Wielką radością dla rektorów: o. Łukasza Steca
OFMCap i o. Mariusza Orczykowskiego OFMConv jest
fakt, że najbardziej zainteresowani, czyli klerycy i junioryści dobrze wypowiadają się o wspólnych wykładach
przy Loretańskiej i Franciszkańskiej.
Obydwaj wiążą dodatkowe nadzieje na przyszłość,
która może objawić się we współpracy franciszkanów
i kapucynów także na innych polach działalności obydwu instytucji.

„Wspólny projekt powiódł się. Jest bardzo dobry” –
zgodnie mówili krakowscy prowincjałowie franciszkanów
i kapucynów na zakończenie roku akademickiego. Od zeszłego roku te dwie prowincje wspólnie kształcą swoich
kleryków przy zachowaniu autonomii obydwu seminariów. Z wykładów korzystają nadto karmelici i albertyni.
„Ten projekt będziemy na bieżąco oceniać i realizować. On się wciąż rodzi. To znak czasu, abyśmy łączyli
siły i szli razem w przyszłość. Chcemy jako synowie św.
Franciszka pracować dalej nad nim” – zapewniał prowincjał o. Marian Gołąb OFMConv.
„Pragnienia nasze się urzeczywistniły i dają dobre
owoce. Ten kończący się rok pokazał ogromne możliwości, jakie mamy w połączeniu sił. Możemy planować nowe rzeczy. Możemy tę drogę kontynuować” – wtórował
mu prowincjał o. Tomasz Żak OFMCap.
„To, co się dokonało, jest już nieodwracalne” – dodał
z całą mocą kapucyn.
W sobotę 24 czerwca, po pierwszym roku wspólnych
doświadczeń edukacyjnych, razem spotkali się nie tylko

o. Jan Maria Szewek OFMConv
Za: www.franciszkanie.pl

DZIEŃ RODZINY KAPUCYŃSKIEJ
chcemy docenić i pogłębić. Kapucyni, przez blisko pięć
wieków swego istnienia, towarzyszyli powstaniu licznych
instytutów życia konsekrowanego, z których wiele jest
agregowanych do naszego Zakonu, i z którymi łączą nas
braterskie więzy jednej duchowej rodziny. Ta rodzina liczy około 43 tys. osób konsekrowanych, braci i sióstr,
przynależących do prawie stu różnych kongregacji. Bliska
naszemu sercu jest również ogromna liczba wiernych

3 lipca 1528 Papież Klemens VII bullą Religionis zelus zatwierdził nową „reformę–reformy” męskiej gałęzi
zakonu franciszkańskiego. W ten sposób powstał Zakon
Braci Mniejszych Kapucynów. Na pamiątkę tego ważnego dla nas wydarzenia 3 lipca każdego roku pragniemy
świętować DZIEŃ RODZINY KAPUCYŃSKIEJ.
W wielkiej franciszkańskiej rodzinie, ta nasza – kapucyńska, ma swoją szczególną tożsamość i tradycje, które
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kich, którzy podzielają nasze ideały i nasz charyzmat.
Polecając Bogu siebie i nasze wspólnoty dziękujmy
za swoje powołanie, prosząc o dalsze błogosławieństwo.
Poniżej prezentujemy pełny tekst bulli Religionis zelus
papieża Klemensa VII oraz krótki zarys historii i duchowości naszego Zakonu.

świeckich, którzy podzielają nasze ideały i nasz charyzmat oraz współpracują z nami w wielu inicjatywach
i dziełach – tłumaczy br. Tomasz Żak, Minister Prowincjalny.
Przeżywając dzisiaj DZIEŃ RODZINY KAPUCYŃSKIEJ dziękujmy Panu Bogu za nasz Zakon, liczne instytuty życia konsekrowanego powstałe przy udziale kapucynów, wreszcie za ogromną liczbę wiernych świec-
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KARDYNAŁ SANDRI W BUŁGARII
widzialnym znakiem troski Stolicy Apostolskiej o naszą
70–tysięczną wspólnotę. Warto wspomnieć, że aktualne
prace parlamentu bułgarskiego idą w kierunku wprowadzenia prawa ograniczającego wolność religijną. Planuje
się wprowadzenie m.in. zakazu sprawowania liturgii
w innych językach niż bułgarski, ograniczenie roli obcokrajowców we wszelkich związkach wyznaniowych czy
zakazu przyjmowania pomocy finansowej z zagranicy.
W Bułgarii mieszka i posługuje 78 sióstr zakonnych
i 38 zakonników, w tym 1 biskup. W znacznej większości
są to obcokrajowcy.

W dniach od 29 czerwca do 3 lipca br. w Bułgarii
przebywał ks. kard. Leonardo Sandri. Ten argentyński
duchowny piastuje funkcję prefekta Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. Jego nazwisko możemy kojarzyć
z wydarzeniami następującymi po śmierci Jana Pawła II,
gdy 2 kwietnia 2005 roku jako substytut Sekretariatu
Stanu podał wiadomość o śmierci Papieża.
W czasie swojej wizyty kard. Leonardo Sandri spotkał
się z bułgarskim patriarchą Kościoła prawosławnego
Neofitem, udzielił sakramentu bierzmowania w największej bułgarskiej parafii w miejscowości Rakowski,
a także wziął udział w obchodach roku fatimskiego
w parafii braci mniejszych konwentualnych w Plewen.
W czwartek 30 czerwca kardynał gościł w naszej konkatedrze pw. św. Józefa w Sofii i spotkał się z osobami
konsekrowanymi. Nasz współbrat – a zarazem przewodniczący konferencji wyższych przełożonych zakonów
męskich i żeńskich obrządku zachodniego i wschodniego – br. Jarosław Babik w swojej przemowie przedstawił
charakterystykę bułgarskiego Kościoła i roli osób konsekrowanych w jego życiu. Przekazał także pamiątkową
ikonę św. Jerzego – Patrona Bułgarii, jak również w imieniu osób konsekrowanych zaprosił Papieża Franciszka
do złożenia wizyty w Bułgarii.
Wizyta kardynała Sandri, podobnie jak ubiegłoroczna
wizyta Sekretarza Stanu kardynała Pietro Parolin, jest

Kubek zimnej wody
Inspirując się niedzielną ewangelią, w naszej sofijskiej parafii po każdej Mszy św. serwowaliśmy ten życiodajny napój*.
Spotkanie przy wodopoju spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem i sprzyjało dłuższym rozmowom w gronie wiernych. Wygląda na to, że ta inicjatywa będzie
kontynuowana w każdą niedzielę lata.
* Na Bałkanach jest dosyć ciepło, np. w minioną sobotę w Sofii mieliśmy 38°C, a w Bełozem 42°C.

br. Marcin Grec OFMCap
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SPOTKANIE MŁODYCH W WOŁCZYNIE – DZIEŃ I
Spotkanie w Wołczynie rozpoczęło się o godzinie
17.30 galą otwarcia, którą przygotowali bracia: Artur
Borkowski, Piotr Kowalski oraz Bartosz Tkaczyk. Burmistrz Wołczyna, pan Jan Leszek Wiącek, uroczyście
przywitał młodych oraz symbolicznie przekazał organizatorom klucze do bram miasta.
Po gali otwarcia uczestnicy Spotkania Młodych najpierw pokrzepili swoje ciała kolacją, a następnie Nieszporami wzmocnili ducha. O godzinie 20.00 miały
miejsce dwa równoległe wydarzenia. Pierwszym z nich
był koncert zespołu „Tau”. Z kolei na tych, którzy nie
mieli nastroju do hucznej zabawy i tańca, czekało w słynnym „białym namiocie” spotkanie z misjonarzami. Bracia Andrzej Barszcz, Benedykt Pączka, Piotr Walocha
i Zenon Kapka pracujący w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie opowiedzieli nieco o swoim życiu codziennym na czarnym lądzie.
Popularne porzekadło uczy nas, że najlepszą przyprawą jest głód. Aby poczuć smak nawrócenia, trzeba zatem
najpierw uświadomić sobie, jakie rodzaje głodu w nas
drzemią. Święty Franciszek przez lata nosił w sobie głód
relacji, głód akceptacji i głód przygody. Dopiero gdy spotkał w swoim życiu Boga, wszystkie te głody zostały zaspokojone. Podczas wieczornego nabożeństwa br. Maciej
Jabłoński pomógł uczestnikom uświadomić sobie, jakie
głody noszą we własnym wnętrzu. Odpowiedzią na różne głody, które nosimy w sobie było Boże słowo ofiarowane każdemu uczestnikowi do medytacji na kolejne dni.
Pierwszy dzień spotkania zakończył się modlitewnym
podsumowaniem poprowadzonym przez brata Szymona
Mrowca. Po nim wszyscy udali się na spoczynek, by nabrać sił przed kolejnym dniem pełnym wrażeń.

Jak dobrze wstać. Skoro świt. Jutrzenki blask. Duszkiem
pić! Tą piosenką 28 czerwca 1974 roku ujął publiczność
XII Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu zespół Grupa I. Dzisiaj słowa te każdy z uczestników XXIII Spotkania Młodych w Wołczynie mógł zanucić sobie podczas pakowania bagażu przed podróżą ku przygodzie.
Od lat spotkanie w Wołczynie tworzą młodzi ludzie z całej Polski, a nawet z zagranicy. Wielu z nich, zamieszkujących najodleglejsze zakątki naszego kraju, musiało zerwać się o rosie, by dotrzeć do tętniącego życiem Wołczyna. Od dzisiaj wnętrze tego urokliwego miastecka zaczęło bić setkami serc młodych ludzi, pragnących poczuć
smak nawrócenia.
Motto tegorocznego spotkania to właśnie SMAK NAWRÓCENIA — nawiązuje ono do słów św. Franciszka
z Asyżu, które pozostawił swoim braciom w Testamencie: Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie
pokuty: gdy byłem w grzechach, widok trędowatych wydawał mi się bardzo przykry. I Pan sam wprowadził mnie między nich i okazywałem im miłosierdzie. I kiedy odchodziłem
od nich, to, co wydawało mi się gorzkie, zmieniło mi się
w słodycz duszy i ciała. Jest to początek opisu nawrócenia
świętego. Dlaczego taki temat? — W roku 2017 rozpoczynamy cykl poświęcony życiu św. Franciszka. Chcemy pokazać, że ten święty, mimo że żył 800 lat temu — jest nadal aktualny dla człowieka XXI wieku. Zgodnie z tym, jak święty
z Asyżu komponuje swój Testament, spotkanie z nim będzie
oparte o przełomowy punkt w jego życiu — doświadczenie
nawrócenia. „Smak nawrócenia” ma ukazać przemianę życia, do której każdy z nas jest zaproszony przez Boga. Kolejne dni spotkania, odpowiednio dostosowane do wersów Testamentu, odpowiadają na pytanie: czym jest i jak smakuje
nawrócenie — tłumaczy br. Artur Borkowski, główny organizator.
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SPOTKANIE MŁODYCH W WOŁCZYNIE – DZIEŃ II
rioryzować treści przekazane podczas prelekcji, br. Tomasz Protasiewicz przygotował nabożeństwo Gorycz fałszu, podczas którego każdy mógł namacalnie poczuć maskę, którą zakłada nam grzech.
Na całe szczęście Pan Bóg jest większy od grzechu
i my chrześcijanie nie musimy żyć w lęku! Choć tematem
dzisiejszego spotkania był grzech, to śmiało za świętym
Pawłem możemy powtórzyć: Gdzie wzmógł się grzech, tam
jeszcze obficiej rozlała się łaska… (Rz 5, 20). Dlatego też
od rana kapłani czekali w konfesjonałach na wszystkich,
którzy pragnęli pojednać się z Bogiem. W pobliskim kościele parafialnym cały dzień trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. W samo południe odprawiono Eucharystię, podczas której Pan hojnie obdarzył wszystkich swoim Słowem, Ciałem i Krwią. Najświętszą Ofiarę
sprawował br. Szymon Janowski, który w homilii powiedział o jednym ze skutków grzechu, jakim jest zamknięcie się we własnym egoizmie i egocentryzmie oraz wskazał drogę wyjścia z tej sytuacji. Ukazał on wielką moc jaką daje Boże przebaczenie.
Dzień pełen wrażeń zakończyły dwa koncerty: zespołu Kap’Ela oraz Rock&Fire. Alternatywę dla koncertu
stanowiło spotkanie w „białym namiocie”, podczas którego bracia kapucyni oraz siostry zakonne dzielili się
działaniem Boga w ich życiu. Kropką nad i było modlitewne podsumowanie dnia z Apelem Jasnogórskim.

Widzę błękit nieba i obłoków biel, błogosławiony pogodny
dzień, nocy świętej cień. I myślę sobie tak, jaki cudny
świat! To fragment wspaniałej i niezapomnianej piosenki Louisa Armstronga. Choć wczorajszego wieczoru
przez Wołczyn przeszła nagła burza, a dzień okazał się
dżdżysty i rześki, to od rana wszyscy uczestnicy Spotkania Młodych cieszyli się wspaniałą pogodą ducha. Drugi
dzień rozpoczął się od Jutrzni oraz śniadania. Po nich
miała miejsce modlitwa dziękczynienia poprowadzona
przez brata Szymona Mrowca.
Grzech, który jest w nas, stale zafałszowuje obraz Pana Boga oraz nie pozwala nam z miłością patrzeć na siebie samych i na bliźnich. Gdy na duszę założymy soczewkę grzechu, cała rzeczywistość jawi się niczym
w krzywym zwierciadle. Podobnie było w życiu świętego
Franciszka. W swoim Testamencie święty z Asyżu napisał: gdy byłem w grzechach, widok trędowatych wydawał mi
się bardzo przykry. To właśnie grzech sprawił, że nie potrafił spojrzeć z miłością na ludzi, którzy pogrążeni
w śmiertelnej chorobie znikąd nie otrzymywali szacunku, o pomocy nie wspominając.
Dzień dzisiejszy nie należał do łatwych. Stanowił
mocne wejście w te zakamarki duszy, które zazwyczaj
chcielibyśmy ukryć. Pomógł odkryć grzechy, które niezauważone po woli zatruwają całe życie. W uświadomieniu sobie powagi sytuacji nieocenione okazały się konferencje: Smak fałszu br. Błażeja Strzechmińskiego, Ukryty
za przyłbicą – dlaczego nie jesteśmy sobą? Magdaleny Wodki i Trąd Internetu Mateusza Ochmana. Aby lepiej zinte-
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SPOTKANIE MŁODYCH W WOŁCZYNIE – DZIEŃ III
Święty Franciszek w swoim Testamencie zapisał następujące słowa: Gdy byłem w grzechach, widok trędowatych wydawał mi się bardzo przykry. I Pan sam wprowadził
mnie między nich. Święty z Asyżu przełamuje swoje lęki,
odrazę, bariery, odpowiadając na wezwanie Boga. Staje
na równi z tymi, których dotychczas brzydził się. Całuje
Trędowatego. Wydawało mu się, że tylko pocałował człowieka, a w rzeczywistości sam dał się pocałować Jezuso-

Dzień jak co dzień, dzień po dniu, wciąż się dzieje życia
cud. To fragment serialowej piosenki autorstwa Tadeusza
Woźniaka. Każdy dzień Spotkania Młodych w Wołczynie jest dobrą okazją do odkrywania małych cudów, które być może już zupełnie nam spowszedniały, przez co
nie zwracamy na nie uwagi. Jednak dzisiejszy dzień okazał się naprawdę wyjątkowy. To dzień szczególnego spotkania z niezwykłą Osobą.
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Ukoronowanie dnia stanowiła Liturgia Pokutna poprowadzona przez brata Piotra Kucharzewskiego. Podczas niej brat Piotr w obrazowy sposób przedstawił jakie
skutki w naszym życiu niesie grzech. Mówił do zebranych o darmowej miłości Boga oraz Jego nieskończonym
miłosierdziu, które uwalniają ze wszystkich więzów
grzechu. W sakramencie Pokuty i Pojednania wielu młodych na nowo spotkało Chrystusa, który pragnie odnawiać życie każdego człowieka. Na zakończenie liturgii
we wspólnym uwielbieniu setki młodych serc chwaliły
Najwyższego.

wi Chrystusowi. Słowa z Ewangelii wg świętego Mateusza: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40), stały się
w tym momencie częścią życia Biedaczyny z Asyżu.
Centralnym punktem trzeciego dnia Spotkania Młodych w Wołczynie była Eucharystia. Najświętszą Ofiarę
sprawował Jego Ekscelencja Łukasz Buzun, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. W swojej homilii zwrócił się
do młodych ze słowem niosącym nadzieję. Przypomniał,
że Boże miłosierdzie otwarte jest na każdego, a nawrócenie serca przemienia całego człowieka. W przygotowaniu na spotkanie z Trędowatym pomocą służyła konferencja duchowa wygłoszona przez braci: Tomasza Łakomczyka i Krzysztofa Czeczko oraz świadectwo wiary
brata Piotra Nowaka.
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SPOTKANIE MŁODYCH W WOŁCZYNIE – DZIEŃ IV
przejmujące świadectwo Bożego działania złożyła Urszula Mela.
Chrystus wybiera na apostołów łaski Bożej, kogo chce,
jak chce i kiedy chce. W tym roku trzech braci przyjęło
święcenia prezbiteratu. Są to Grzegorz Dziedzic, Bartosz
Tkaczyk i Mateusz Włosiński. Zgodnie z długą tradycją
bracia neoprezbiterzy odprawili „na Wołczynie” uroczystą Eucharystię, podczas której dziękowali Bogu za darmowy i niezasłużony dar kapłaństwa. Homilię wygłosił
brat Rafał Pysiak, ojciec duchowny naszego kapucyńskiego seminarium. Poruszył w niej kwestie wzajemnego
przebaczania sobie win. Ukazał piękno Bożego przebaczenia oraz zachęcał by być świętymi jak On jest święty
(Kpł 11, 14; 1P 1, 16) i darować sobie nawzajem wszelkie
urazy.
Zakończenie dnia stało się prawdziwą ucztą duchową.
Zaczęło się od nabożeństwa poprowadzonego przez brata
Grzegorza Dziedzica, podczas którego każdy z uczestników otrzymał grudkę soli, na znak, że to on i jego życie
ma nadawać smak światu. Po nabożeństwie miał miejsce
wieczór uwielbieniowy prowadzony przez zespół Play&Pray oraz adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Gdy widzę słodycze, to kwiczę, a oczy mi świecą jak znicze… Kto z nas nie lubi słodkości? Bracia Golcowie poświęcili im refren jednej ze swych zabawnych piosenek.
Nikt nie lubi goryczy. Ciężko zaakceptować nawet tę podawaną jako lekarstwo. To, co sprawia nam wyjątkową
przyjemność, to słodycz.
Święty Franciszek przeżył w swoim życiu niesamowite wydarzenie, które tak opisał w Testamencie: kiedy odchodziłem od nich [trędowatych], to, co wydawało mi się
gorzkie, zmieniło mi się w słodycz duszy i ciała. Nawrócenie
wywróciło życie Biedaczyny z Asyżu do góry nogami.
To, co dawniej stanowiło gorycz, Pan Bóg przemienił
w słodkość. Święty Franciszek doświadczył, jak wielką
siłę daje nawrócenie serca. Nie zatrzymał tego jednak
tylko dla siebie, ale chciał podzielić się doświadczeniem
Bożej miłości z całym światem. Dzisiaj zobaczyliśmy
Franciszka, który idzie do trędowatych. Posługując
wśród nich, okazując im miłość, przedłuża swoje doświadczenie nawrócenia.
W części konferencyjnej dominowały dziś świadectwa. O życiu blisko ludzi ubogich i pogardzanych oraz
wędrownym głoszeniu Ewangelii opowiedzieli na podstawie własnego doświadczenia bracia Tomasz Regiewicz i Piotr Szaro. Z pytaniem Księże… jak żyć? zmierzył
się ks. Zbigniew Paweł Maciejewski. Na zakończenie
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SPOTKANIE MŁODYCH W WOŁCZYNIE – DZIEŃ V
dla duszy. Natomiast brat Tomasz Żak, w słowie skierowanym do młodzieży zebranej w wołczyńskim amfiteatrze, zaprosił wszystkich na XXIV Spotkanie Młodych
w Wołczynie, które odbędzie się w lipcu 2018 roku. Planujemy nadal skupiać się na postaci świętego Franciszka
z Asyżu oraz wraz z nim kroczyć franciszkańską drogą
nawrócenia.
Choć XXIII Spotkanie Młodych w Wołczynie już zakończone, to jednak nigdy nie zakończy się to, co w nim
było najważniejsze — doświadczanie Bożej miłości
i opieki w każdym dniu naszego życia.

Nic nie może przecież wiecznie trwać, co zesłał los, trzeba
będzie stracić… I tylko cisza, i nasze ręce, i myśl koląca jak
cierń, a może tak naprawdę jest. Te słowa piosenki Anny
Jantar świetnie wprowadzają w atmosferę ostatniego
dnia Spotkania Młodych w Wołczynie. Choć trudno rozstać się po 5 dniach wspólnego smakowania nawrócenia;
choć zostajemy z niedosytem; choć chciałoby się jeszcze,
to jednak wspólną Eucharystią celebrowaną przez br. Tomasza Żaka — Ministra Prowincjalnego, zakończyliśmy
XXIII Spotkanie Młodych. Homilię podczas Mszy Świętej wygłosił brat Artur Borkowski — główny organizator
tegorocznego „Wołczyna”. Brat Artur podsumował w niej
całość wydarzenia oraz zachęcił uczestników, by stale
otwierali się na działanie łaski Bożej, która jest słodyczą
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OSIEMSETLECIE URODZIN
ŚW. BONAWENTURY Z BAGNOREGIO
Z okazji osiemsetlecia bonawenturiańskiego, Ministrowie Generalni rodzin franciszkańskich napisali list, wspominając postać Świętego, jego myśl teologiczną jak również ważną rolę w historii Zakonu Franciszkańskiego.

IKONY NA PUSTYNI
– Sesja bardzo się udała, dając okazję do wzajemnego poznania się, dzielenia i modlitwy w gronie międzynarodowym. Mam nadzieję, że ten pierwszy to nie ostatni raz i może uda się u nas stworzyć szkołę pisania ikon… – tłumaczył
br. Mariusz Matejko OFMCap, organizator kursu żyjący
we wspólnocie kapucynów w Tiarecie.

Czy można pisać ikony na skraju Sahary? Ależ owszem! W miasteczku Tiaret na północy Algierii miał
miejsce pierwszy kurs pisania ikon. Lipcowe warsztaty
przeprowadził br. Marcin Świąder OFMCap wraz ze
swoimi asystentami: Anną i Markiem Zborowskimi.
Uczestniczyli w nich zarówno Algierczycy, jak również
studenci z Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu, Kongo oraz Madagaskaru, którzy w Algierii pobierają wykształcenie.
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WYPRAWA ZA PRZYJACIELEM I BRATEM
Orientacyjnie szlak jest trudny — słabe oznaczenia, czasem jedynie charakterystyczne kopczyki. Od pewnego
miejsca związaliśmy się liną i szliśmy w kaskach. To była bardzo trudna wspinaczka. Najtrudniejsze miejsca to
odcinki prowadzone przez położone płyty oraz samo
wejście na szczyt. Zaczęło się przejaśniać i na szczycie
okazało się, że znajdujemy się nad chmurami. Po drodze
spotkaliśmy tylko jednego Włocha. Tego dnia szczyt
zdobyły aż 3 osoby. Na szczycie czekało niesamowite
przeżycie — ucałowanie krzyża, wzruszenie i modlitwa
w intencji Krzysztofa. Wejście zajęło nam 4 godziny. Podobnie jest z zejściem, które nie jest wcale łatwiejsze
(również 4 godziny). Podobno do wypadku doszło właśnie przy zejściu ze szczytu. Krzysiek był zmęczony długą i wymagającą wędrówką, a ponadto zastał trudniejsze
warunki (śnieg i oblodzenie). Chociaż byliśmy przygotowani (raki i czekan), to na szczęście nie zastaliśmy tak
trudnych warunków jak Krzysztof.
Przy schronisku Rifugio Galassi na ołtarzu polowym
odprawiliśmy w intencji naszego brata i przyjaciela Mszę
św. Był dzień 29 lipca 2017 roku, wspomnienie św. Marty. W Ewangelii (J 11, 19–27) usłyszeliśmy słowa pełne
pretensji Marty: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie
umarł”. Popłynęły łzy, trudno nam było powstrzymać
wzruszenie i kontynuować Mszę w tym miejscu i w tej
intencji… Pocieszenie przyniosły kolejne wersety i słowa
Jezusa: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we
Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie”.
Po powrocie do gościnnego klasztoru w Merano, podzieliliśmy się z braćmi wrażeniami i przeżyciami. Sięgnęliśmy po pamiątkowe zdjęcie br. Krzysztofa, jakie
znajduje się na ołtarzu w chórze zakonnym w Merano
obok innych zdjęć braci, którzy odeszli do Pana. Tak zakończyła się nasza niezapomniana wyprawa za Krzysztofem Kulczakiem, Bratem i Przyjacielem, na trudnym
i wymagającym szlaku prowadzącym na szczyt Antelao.
Wierzymy, że Jego ten szlak doprowadził do naszego
wspólnego szczytu — do NIEBA.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...
Pod datą 22 sierpnia czytamy w Mortuologium:
Br. Krzysztof Kulczak z Wrocławia. Katecheta i duszpasterz. Przez 7 lat pełnił posługę prowincjalnego asystenta Młodzieży Franciszkańskiej TAU, dla której przygo-

22 sierpnia 2011 roku w Dolomitach tragicznie swe
życie zakończył nasz brat i przyjaciel, br. Krzysztof Kulczak. Wieść o tym dotarła do nas dopiero po dwóch
dniach, gdy wspinaliśmy się Drogą Świerza na Mięguszowiecki Szczyt w Tatrach. Nasza wspinaczka zakończyła się „wycofem” ze ściany i rezygnacją z tej bardzo
kruchej i niebezpiecznej drogi. Z Krzysztofem łączyło
nas wspólne powołanie zakonne, ale nie tylko, bo także
wspólna pasja – GÓRY.
Gdy on był asystentem wspólnoty Młodzieży Franciszkańskiej TAU, to my w tym samym klasztorze w Krakowie Olszanicy byliśmy odpowiedzialni za „powołaniówkę”. Widzieliśmy jego pracowitość przy pisaniu
i opracowywaniu programu formacyjnego wspólnoty
i czasem wybieraliśmy się razem w nasze ukochane TATRY. Po otrzymaniu smutnej informacji o śmierci br.
Krzysztofa wiadome było, że wcześniej czy później zechcemy podjąć się szlaku, gdzie zdarzyła się ta tragedia.
Dopiero po 6 latach od śmierci Krzysztofa odważyliśmy się wejść na szczyt Antelao (3264 m n.p.m.). Jest to
drugi co do wysokości szczyt w Dolomitach nazywany
Królem Dolomitów, obok Królowej Marmolady najwyższego szczytu w tym paśmie górskim. Nasza wyprawa
mogła dojść do skutku dzięki życzliwości gwardiana
w Merano, br. Piotra Pańczaka, i gościnności br. Tomasza Durczyńskiego.
Wędrówkę rozpoczęliśmy w dolinie Valle d’Oten
od parkingu pomiędzy miejscowością Calalzo di Cadore
a schroniskiem Capanna degli Alpini (1395 m n.p.m.).
Podobno Krzysiek nocował w aucie na parkingu, zatem
miał dłuższy szlak na szczyt (ok 7 godz.). Do schroniska
Rifugio Galassi (2018 m n.p.m.) doszliśmy popołudniu,
po 3 godzinach wędrówki. Pomimo szczytu urlopowego
i weekendu (piątek/sobota 28/29 lipca 2017 roku)
w schronisku panowały raczej pustki (6 gości i 6 osób
z obsługi). Łatwo wyciągnąć wnioski, że nie jest to zbyt
popularny rejon górski. Włosi wolą dobrze ubezpieczone
szlaki „via ferraty”. Wstaliśmy wcześnie rano w sobotę,
by już o godz. 7.00 być na szlaku. Zaczęliśmy tradycyjnie
znakiem krzyża i modlitwą: „Królowo Tatr – módl się
za nami!” i „Panie Boże prowadź!”. Podjęliśmy wędrówkę pomimo mgły, chmur, ale zgodnie z prognozą licząc
na poprawę pogody (najwyżej mogliśmy zawrócić).
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grzebany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu
w roku 2011.

tował program formacyjny. Bardzo pracowity i zaangażowany. Przez 4 lata przebywał w Południowym Tyrolu,
wspomagając personalnie tamtejszych kapucynów. Uległ
śmiertelnemu wypadkowi w czasie samotnej górskiej wędrówki w Dolomitach na zboczu góry Antelao, przeżywszy 42 lata, z czego w zakonie 21, a w kapłaństwie 15. Po-

br. Marek Skwarło OFMCap
br. Grzegorz Marszałkowski OFMCap

PROJEKT EUROPA – SPOTKANIE W LOURDES
w Bazylice NMP Różańcowej, oficjalnie powitał nową
wspólnotę braci kapucynów (przynależącą do projektu),
która już od paru miesięcy zamieszkuje w Lourdes. Biskup podkreślił w homilii, że specyfiką życia i apostolatu
kapucynów jest ewangeliczne życie braterskie w ubóstwie
i małości. Równocześnie zwrócił się do braci z wezwaniem, aby właśnie te wartości przekazywali w służbie
na rzecz pielgrzymów przybywających do Lourdes.
Na zakończenie Eucharystii biskup, ciesząc się
z przybycia nowych braci, pobłogosławił specjalnym
błogosławieństwem trzech braci, którzy rozpoczęli to
nowe doświadczenie. Ponadto dla kapucynów sanktuarium Lourdes jest obecnie miejscem szczególnym,
gdyż to właśnie z tym miejscem związane jest świadectwo świętości dwóch naszych współbraci: czcigodnego
br. Giacomo z Balduina (1900–1948), zmarłego w Lourdes i pochowanego tutaj, którego proces beatyfikacyjny
jest w toku oraz sługi Bożego br. Marie Antoine de
Lavaur (1855–1907), który był wielkim apostołem sanktuarium w Lourdes oraz organizatorem procesji eucharystycznych a także znanych do dziś procesji ze świecami tzw. ”aux flambeaux”.

W dniach od 21 do 25 lipca 2017 roku w cieniu groty
Massabielle w Lourdes (Francja) odbyło się spotkanie
Braci Kapucynów dotyczące tak zwanego „Projektu Europa”. Projekt ten stawia sobie za cel swego rodzaju odnowę życia Zakonu w Europie Środkowej i Północnej.
W czasie spotkania zebrani bracia, którzy już uczestniczą w tym projekcie, dzielili się zdobytymi wcześniej
doświadczeniami. Sam projekt jest realizowany od kilku
lat dzięki wrażliwości na rozwój charyzmatu ze strony
Ministra Generalnego Zakonu br. Mauro Jöhri. Bezpośrednio towarzyszy temu oddelegowany Radny Generalny br. Pio Murat wraz z komisją.
W czasie tego spotkania, powołana Komisja mogła
wsłuchać się, preferując formę dzielenia braterskiego,
w doświadczenia braci, żyjących na co dzień w następujących wspólnotach tego typu funkcjonujących na kontynencie europejskim: Clermont Ferrand i Lourdes (Francja), Kilkenny (Irlandia), Antwerpia (Belgia) oraz Spello
(Włochy). W klimacie szczerego dzielenia się życiem
Komisja była w stanie odkryć, że wspólnoty te stanowią
prawdziwą „sieć charyzmatyczną” wewnątrz Zakonu, nie
jako wspólnoty odmienne, ale wspólnoty braci, pragnących odnowionego życia charyzmatem, dzięki łasce Boga, której udziela nam przez swego Ducha dzisiaj.
W tym samym kontekście, 24 lipca, biskup diecezjalny
Tarbes Lourdes, J.E. Nicolas Brouwet podczas Mszy św.

Za: ofmcap.org
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TRZECI NOWICJAT
doświadczenie. Cieszy fakt, że odwiedzane miejsca
wciąż żyją ich obecnością!
Wspólna modlitwa oraz dzielenie się pod koniec dnia
poznanymi treściami i osobistym doświadczeniem pomagały nam w jakimś stopniu w poszukiwaniu jeszcze
lepszego sposobu przełożenia naszego charyzmatu
na współczesne czasy, na nasze codzienne życie oraz naszą posługę. Ten czas dał nam także możliwość spojrzenia na własne życie zakonne pod kątem złożonych ślubów zakonnych. Oprócz tego, III nowicjat był dla nas
także okazją do odpoczynku i wspólnego braterskiego
spotkania, gdyż bracia posługując w różnych placówkach
– w kraju i za granicą, nie często mają okazję, aby być razem się w ten sposób. Wyjazd poza miejsce codziennej
posługi pomagał nam także bardziej w skupieniu się
i otwartości na to, co jeszcze w życiu przed nami. Ten
czas pokazał nam, jak jesteśmy – jako bracia – różni.
Różnie akcentujemy pewne kwestie w naszym życiu zakonnym, w naszym charyzmacie. Mieliśmy odmienne
oczekiwania i pragnienia co do organizacji czasu modlitwy, skupienia, zwiedzania, odpoczynku itd., stąd w każdym z nas pozostała jakaś cząstka zachwytu i niedosytu
zarazem. Wierzymy jednak, że wypełnieniem tego jest
nasze życie w codzienności, pośród zwykłych zajęć i pracy, co daje okazję, aby z pomocą łaski Bożej walczyć
o dobre pragnienia, o to, co piękne i wartościowe, a wyzwalać się z tego, co osłabia nasze życie zakonne i zaciera
nasz chryzmat. Każdy więc z nas w jakimś stopniu powrócił tym doświadczeniem działania Ducha Świętego
przemieniony.
Każdy powinien choć raz przeżyć taki czas! – to słowa
wyrażone z wdzięcznością przez większość braci, którzy
ukończyli III nowicjat. DEO GRATIAS!!!

Już po raz kolejny odbył się III nowicjat dla braci kapucynów z Prowincji Krakowskiej, Prowincji Warszawskiej, Kustodii Ukrainy i Rosji oraz Kustodii Białorusi,
którzy kilka lat temu złożyli swoje śluby wieczyste. Tradycyjnie miał on miejsce we Włoszech – w ziemi
św. Franciszka z Asyżu, w dniach od 2–15.08.2017 r. Idea
III nowicjatu powstała już kilkanaście lat temu w Prowincji Krakowskiej Kapucynów jako część formacji permanentnej. Od kilku lat wyjazd jest organizowany
wspólnie także z innymi braćmi. Obecnie uczestniczyło
w nim 20 braci kapucynów wraz bratem Augustynem
Chwałkiem – odpowiedzialnym za całość, oraz z bratem
Juliuszem Pyrkiem – współprowadzącym.
Wspólny wyjazd do Włoch, do miejsc związanych
z życiem i duchowością św. Franciszka z Asyżu oraz niektórych świętych franciszkańskich, a także do miejsc
związanych z początkami naszej Reformy kapucyńskiej,
miał charakter przede wszystkim formacyjny, duchowy
i wspólnotowy. Studium tych miejsc oraz pism franciszkańsko–kapucyńskich łączyło w sobie w pewien sposób
także elementy pielgrzymki i swoistego rodzaju rekolekcji. Była to próba ponownego odkrywania – indywidualnego i wspólnotowego źródeł naszego charyzmatu franciszkańsko–kapucyńskiego. W programie przewidziane
zostało odwiedzenie takich miejsc, jak: Asyż, Spoleto,
Rivo Torto, Gubbio, La Foresta, Poggio Bustone, Celle di
Cortona, Fonte Colombo, Greccio, Carceri, Isola Maggiore, Fonte Colombo, La Foresta, La Verna, Città di Castello, Camerino, Albacina, Eremo di S. Maria
dell’Acquarella, Leonessa, Watykan, Rzym. W tych miejscach mogliśmy gościć u naszych braci kapucynów, odprawiając tam zazwyczaj Eucharystię, jedząc wspólny
obiad, czy też korzystając z noclegu. Spotkania z braćmi
żyjącymi tym samym charyzmatem za granicą to cenne

br. Piotr Kuczaj OFMCap
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MŁODZIEŻY
W BEŁOZEM
li się między innymi: Iwo Draganov — krytyk filmowy,
Svetla Velkova — psycholog oraz dziennikarka o polsko–bułgarskich korzeniach — Alina Petrow Wasilewicz.
Wieczorem odbywały się koncerty i występy lokalnych zespołów tanecznych. W tym roku gościliśmy grupy Veritas z Rumunii i Shalomik z Polski. W środę odbyła się także procesja fatimska ulicami Bełozem.
Nasza kapucyńska obecność nie ograniczyła się
do braci z Kustodii, ale została wzmocniona br. Grzegorzem Skrzelą. W spotkaniu uczestniczyli także miejscowi księża diecezjalni, salezjanie, asumpcjoniści, zmartwychwstańcy oraz siostry zakonne: franciszkanki i benedyktynki. Tradycyjnie jednego dnia obecny był nasz
biskup ordynariusz — Georgi.

W minioną sobotę zakończył się XVIII Międzynarodowy Festiwal Młodzieży w Bełozem, który tym razem
zgromadził 166 uczestników (w tym 7 osób z Rumunii
i 22 z Polski).
W nawiązaniu do rocznicy 100–lecia objawień Matki
Bożej w Fatimie spotkanie odnosiło się do duchowości
maryjnej i było zatytułowane „Pan z Tobą”. Każdy dzień
czerpał inspirację od poszczególnych części różańca,
stąd też część:
radosna była nazwana: Wybranie,
światła: Przemienienie,
bolesna: Cierpienie,
chwalebna: Droga.
Każdego dnia, oprócz spotkań w grupach, Eucharystii
i konferencji, młodzież brała udział w warsztatach: wokalnych, instrumentalnych, tanecznych, fotograficznych
i plastycznych. Wśród zaproszonych prelegentów znaleź-

br. Marcin Grec OFMCap

KONGRES ŚWIĘTEGO OJCA PIO W GDAŃSKU
lekcji na przebaczeniu. Na podstawie pism oraz życia
o. Pio wykazywał, że przebaczenie zarówno po stronie
Boga, jak i przebaczanie sobie i innym leżące po stronie
człowieka jest kwestią fundamentalną w sakramencie
pokuty i pojednania. Br. Luciano w dzieciństwie spowiadał się u świętego stygmatyka oraz posługiwał mu jako
ministrant. W swojej wypowiedzi często nawiązywał
do osobistych spotkań z o. Pio.
„Kongres to nie tylko słuchanie wykładów, ale również zadawanie pytań. To dzięki pytaniom zdobywamy
wiedzę praktyczną…” — tymi słowami br. Robert Kotowski OFMCap, jeden z uczestników kongresu, określił
popołudniowy panel dyskusyjny. Podczas debaty na temat pojednania i pokuty w duchowości o. Pio każdy
z uczestników kongresu mógł przygotować pytania
do wcześniejszych prelegentów.

W sobotę 9 września 2017 roku w Gdańsku miał miejsce I Kongres Świętego Ojca Pio. „To czciciele o. Pio gromadzący się przy naszym kościele świętego Jakuba,
chcący pogłębiać duchowość stygmatyka z Pietrelciny,
zainspirowali nas do zorganizowania kongresu…” —
tłumaczył główny organizator, br. Zdzisław Duma, kapucyn i przełożony wspólnoty zakonnej w Gdańsku.
Spotkanie rozpoczął Minister Prowincjalny Zakonu
Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej,
br. Tomasz Żak. Konferencję dotyczącą przygotowania
do sakramentu pokuty według świętego o. Pio oraz roli
wybaczania, tym którzy nas skrzywdzili, wygłosił br.
Roman Rusek OFMCap – Krajowy Asystent Grup Modlitwy Świętego Ojca Pio. Natomiast gość specjalny,
przybyły prosto z sanktuarium w San Giovanni Rotondo, br. Luciano Lotti OFMCap, skupił się w swojej pre-
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Ważną częścią kongresu była uroczysta Msza Święta
celebrowana przez J. E. Zbigniewa Zielińskiego, Biskupa
pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej. We wstępie
do Eucharystii ukazał on o. Pio jako wielkiego świętego
naszych czasów. Podkreślił również wagę kultu relikwii,
jako przybliżenia się do świętego, który prowadzi nas
do Boga. Od strony duchowej kongresu nie mogło również zabraknąć poprowadzonego przez br. Edwarda Krygera OFMCap nabożeństwa do świętego o. Pio, podczas
którego każdy z uczestników mógł oddać hołd relikwiom
świętego: rękawicy oraz bandażowi, którymi zakrywał
stygmaty.
Kongres Świętego Ojca Pio w Gdańsku zgromadził
ponad 300 uczestników. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w północnej Polsce, na które przybyło tak wielu
czcicieli świętego stygmatyka. „Dobre dzieła należy kontynuować…” – takie słowa w kuluarach można było usłyszeć od br. Zdzisława Dumy, a na pytanie, co będzie dalej, odpowiadał: „Spotkamy się w przyszłym roku,
na drugiej edycji kongresu!”

Punktualnie o godzinie 15.00 miał miejsce koncert
zatytułowany „W hołdzie świętemu ojcu Pio ” zorganizowany przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku. „Muzyka jak Ojciec
Pio otwierała serca ludzi” – tak o koncercie wypowiedziała się Scholastyka, uczestniczka sympozjum.
„Podczas kongresu odbywały się spotkania, które
można żartobliwie nazwać «dla każdego coś dobrego».
Każdy z uczestników mógł bowiem wybrać jeden
z trzech bloków tematycznych. Pierwszy blok «Praktyki
religijne Grup Modlitwy Ojca Pio» dotyczył wzmacniania i rozszerzania działalności tych grup. Drugi —
«Działalność społeczna Grup Modlitwy Ojca Pio» traktował o dobrych praktykach GMOP na rzecz lokalnych
społeczności. Trzeci blok — «Świadectwa Członków
Grup Modlitwy Ojca Pio» stanowiły osobiste historie ludzi, którzy doświadczyli, jak dzięki Św. Ojcu Pio zmieniło się ich życie” – tłumaczył br. Mateusz Magiera OFMCap, rzecznik prasowy Krakowskiej Prowincji Kapucynów. Warto dodać, że największą popularnością cieszył
się ostatni z wymienionych paneli.

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

PROJEKT UKRAINA 2
Po śniadaniu rozpoczynała się praca fizyczna: wykopy
pod wodociąg, wywózka ziemi, prace polowe, przygotowanie przetworów z zebranych warzyw i owoców, bielenie, przygotowanie półek w piwnicy, rąbanie drwa
na opał. Serdeczne przyjęcie ze strony sióstr i braci
z FZŚ w Ostropolu wzmacniało wspaniałą atmosferę
wspólnoty franciszkańskiej, dla której bariera językowa
nie była żadnym problemem mimo używania aż pięciu
różnych języków (ukraiński, polski, niemiecki, rosyjski,
angielski). Siostry z Ukrainy przygotowywały także
smakowite posiłki. Wspólne spotkanie tak różnych grup
zbliżyło je do siebie, otworzyło serca i wywarło na każdym ogromne wrażenie, a świadectwa wypowiedziane
podczas dzielenia się w grupach pokazały, że warto organizować takie wspólne akcje. Różnorodność jest ogromnym bogactwem. Każdy wyjechał z Ostropola zbudowany świadectwem innych i z nowym zapałem.

W tym roku miała miejsce kolejna odsłona pomocy
zorganizowanej dla stałej wspólnoty Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich, znajdującej się w Ostropolu na Ukrainie („Projekt Ukraina 2”). W dniach 4–11 września
2017 r. w Ostropolu trwały rekolekcje połączone z pracą,
w których uczestniczyli członkowie i sympatycy FZŚ
z Krakowa i Bytomia, WF Tau ze Stalowej Woli (12 osób)
oraz grupa młodzieży ze Styrii (Steiermark, Austria)
oraz ze wschodnich Niemiec (9 osób). Całość w tym roku
zorganizowała krakowska wspólnota FZŚ, zbierającą się
w naszym krakowskim klasztorze przy ul. Loretańskiej
11, we współpracy z Referatem Franciszkańskim i braćmi kapucynami z Kustodii Ukrainy i Rosji. Rekolekcje
prowadził br. Sergiej Woroniuk z Kustodii Ukrainy
i Rosji oraz br. Mateusz Skoczylas, diakon z Krakowa.
Obecni byli także przez kilka dni br. Marek Król (opiekun młodzieży austriackiej), br. Robert Rabka (Referat
Franciszkański) i br. Kazimierz Guzik. Rano i wieczorem uczestnicy spotykali się na wspólnej modlitwie, Eucharystii, dzieleniu słowem oraz na radosnej rekreacji.

br. Robert Rabka OFMCap
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KAPITUŁA WYBORCZA WFTAU
Tchorek – wicelider i pierwszy radny oraz Krzysztof Obrębski – drugi radny.
W niedzielę zorganizowano spotkanie, podczas którego omówiono wolne wnioski dotyczące pracy w nadchodzącym roku formacyjnym. Ponadto wszyscy uczestnicy
kapituły mieli zaszczyt gościć Ministra Prowincjalnego
Braci Mniejszych Kapucynów, br. Tomasza Żaka, wraz
z braćmi Mateuszem Magierą i Robertem Kotowskim.
Po wspólnej, uroczystej Mszy Świętej oraz obiedzie niedzielnym odbyło się oficjalne spotkanie Brata Prowincjała z członkami nowo wybranej Rady.
Nie zabrakło także czasu na nieoficjalne spotkania
członków kapituły w radosnej atmosferze braterstwa
i jedności, za co składamy dzięki Najwyższemu Naszemu Ojcu w niebie.
Składamy również gorące podziękowania gospodarzom Ośrodka Stowarzyszenia Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka” za ciepłe przyjęcie i prawdziwie domową atmosferę. Niech Was Pan błogosławi!

W dniach 8–10 września 2017 r. w Wierzchach k. Koluszek odbyło się spotkanie Kapituły sprawozdawczo–
wyborczej Wspólnoty Franciszkańskiej Tau. W obradach uczestniczyło 25 członków z poszczególnych wspólnot lokalnych (Bielsko–Biała – Tychy, Kraków, Wrocław,
Piła, Bytom, Poznań, Stalowa Wola), Rady WF Tau oraz
prowincjalny asystent wspólnoty, br. Robert Rabka, wraz
z asystentem lokalnym wspólnoty Stalowa Wola,
br. Pawłem Smołą.
Podczas części sprawozdawczej zostały omówione
kwestie organizacyjne, formacyjne oraz finansowe
wspólnoty za okres jesień 2014 – jesień 2017. Tematy dotyczyły kalendarium akcji prowincjalnych, spotkań Rady i Referatu, wizytacji wspólnot przez Radę, utworzenia Statutu WF Tau oraz uczestnictwa wspólnot w takich wydarzeniach, jak: rekolekcje letnie, dni skupienia,
akcja pomocy na Ukrainie oraz kapituły braterskie. Odbyło się również uroczyste pożegnanie odchodzącej Rady WF Tau.
Najbardziej emocjonującą okazała się część wyborcza
kapituły, podczas której powołano nową Radę. W jej
skład weszli: Sebastian Nowakowski – lider, Elżbieta

Wspólnota Franciszkańska Tau

POŚWIĘCENIE NOWEGO EREMU W ZAGÓRZU
mieszkańców Zagórza i Dęborzyna. Po kilku miesiącach
przygotowań i budowy, dokonano oficjalnego poświęcenia nowego eremu.
O godzinie 18.00 w kaplicy rektoralnej pw. Niepokalanego Serca Matki Bożej sprawowaliśmy Eucharystię
dziękczynną, której przewodniczył br. Tomasz Żak –
Minister Prowincjalny. Podczas homilii, br. Tomasz Protasiewicz – Wikariusz Prowincjalny mówił do zebranych
w świątyni osób: Dlatego bracia, cieszę się, że mamy to
miejsce, że gromadzi nas dziś tutaj, w Zagórzu, okazja poświęcenia drugiego eremu. Oczywiście nie chodzi o budynek,
o ściany z drewna, ale o rzeczywistość. Potrzeba tego miejsca
– Domu Modlitwy rodziła się i dojrzewała w braciach naszej

Ci bracia, którzy pragną wieść życie zakonne w pustelniach, niech będą we trzech, a najwyżej we czterech. Dwaj
z nich niech będą matkami i niech mają dwóch synów lub
przynajmniej jednego. Ci dwaj, którzy są matkami, niech wiodą życie Marty, a dwaj synowie niech wiodą życie Marii (por.
Łk 10, 38–42) i niech mają wspólne miejsce zamknięte, w którym każdy miałby swoją celę, modliłby się w niej i sypiał.
Fragment Reguły dla pustelni
św. Franciszka z Asyżu
Piękny i rześki dzień 15 września 2017 roku zostanie
z pewnością w pamięci wielu braci kapucynów, a także
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kapucynom. Drugi etap prac adaptacyjnych podjęła już
nowa wspólnota braterska powołana do życia w tym
miejscu. Pierwszym gwardianem domu i rektorem kaplicy był br. Jacek Kania. 2 sierpnia 2003 roku, w święto
Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli, po zakończeniu
prac malarskich i porządkowych, odbyła się pierwsza kapituła domowa, która zapoczątkowała tą próbę życia
w oparciu o Regułę dla pustelni św. Franciszka.
Reguła dla pustelni zachęca braci, aby starali się zachowywać milczenie, wskazując również czas jego przerywania podczas posiłków oraz chwil, kiedy któryś z braci,
odczuwa potrzebę rozmowy. Aby chronić życie w milczeniu nie mamy telewizji, radia oraz internetu.
Niezwykle istotnym charyzmatem niemal wszystkich
domów modlitwy w zakonie jest gościnność względem
tych wszystkich, którzy szukają dobrego miejsca i czasu
na modlitwę.
Osią życia w pustelni jest wspólnotowa celebracja liturgii godzin oraz modlitwa myślna, której bracia poświęcają minimum dwie godziny w ciągu każdego dnia.
Codzienna Eucharystia, celebrowana w kaplicy domowej, pozwala na doświadczenie komunii z Jezusem, Kościołem i wzajemnie między sobą.

Prowincji przez wiele lat. Po kilkunastu latach istnienia tego
domu, okazało się, że dla wielu braci chęć pielęgnowania ducha modlitwy, ogromne pragnienie by zatrzymać się i zamyślić przed Panem jest tak duże, że nie może temu sprostać ta
struktura. Stąd powstał pomysł by zbudować drugi domek –
erem przeznaczony dla braci, na ich osobistą modlitwę.
Msza święta zgromadziła braci z Polski, Ukrainy i Litwy, lokalne duchowieństwo oraz wielu mieszkańców
Zagórza, Dęborzyna i okolic. Po Eucharystii przeszliśmy
do nowego eremu, gdzie br. Tomasz Żak dokonał poświęcenia obiektu na chwałę Bożą oraz pożytek ludzi.
Krótka historia Domu Modlitwy w Zagórzu:
W łonie Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów od wielu lat podejmowano oddolne
starania, aby powołać do życia Dom Modlitwy. Starania
te zaowocowały w roku 2003, kiedy to ówczesny Minister
Prowincjalny br. Jacek Waligóra udał się z wizytą do ówczesnego biskupa tarnowskiego, Wiktora Skworca, aby
powiadomić go o podejmowanych poszukiwaniach przez
Krakowską Prowincję Braci Mniejszych Kapucynów
i poprosić o zgodę na ewentualną przyszłą fundację.
Wówczas biskup zaproponował braciom osiedlenie się
w miejscowości Zagórze, na terenie parafii Przeczyca.
Wiosną 2003 roku rozpoczęto pierwszy etap prac adaptacyjnych, a 1 lipca tegoż roku dom i kaplica rektoralna
zostały oficjalnie przekazane w użytkowanie braciom

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

PIERWSZE ŚLUBY ZAKONNE
rystii sprawowanej przez Ministra Prowincjalnego
br. Tomasza Żaka. Dzięki jego posłudze bracia obiecali
Bogu żyć w posłuszeństwie, bez własności i w czystości
we wspólnocie Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

16 września 2017 roku to to dzień szczególnej radości
dla świętej matki Kościoła, ponieważ sześciu jej synów:
br. Wojciech Jankowiak, br. Jan Michałkiewicz, br. Piotr
Wysocki, br. Janusz Kociołek, br. Albert Rusnak
i br. Piotr Zachciał złożyło pierwszą profesję zakonną.
Uroczyste ślubowanie miało miejsce w klasztorze nowicjackim w Sędziszowie Małopolskim podczas Eucha-

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska
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O FORMACJI ZAKONNEJ W PRADZE
Każdy dzień miał podobną strukturę: rano sprawowano Eucharystię połączoną z jutrznią, po śniadaniu natomiast miała miejsce krótka medytacja biblijna prowadzona przez brata Wiktora Herrero z prowincji hiszpańskiej, następnie był wykład dotyczący jednego ze wspomnianych tematów, prowadzony przez różnych braci. Potem odbywały się spotkania w pięciu grupach dzielenia,
w których konfrontowano się z różnymi pytaniami zaproponowanymi przez prowadzącego. Po pracy w grupach znów spotkanie w auli głównej w celu podzielenia
się doświadczeniem. Po obiedzie natomiast, po chwili
odpoczynku kontynuowano pracę w grupach, gdzie
w dalszym ciągu dyskutowano nad przedstawionym rano argumentem, poddając go nowej analizie, aby później
znowu powrócić na spotkanie plenarne i przedstawić
wszystkie refleksje zebrane w ciągu całego dnia.
Wieczorem bracia spotykali się w kaplicy na nieszporach, po której miała miejsce kolacja i po niej trochę cza-

Od niedzieli do czwartku (27 – 31 sierpnia) w Pradze,
w klasztorze kurii prowincjalnej miało miejsce spotkanie braci odpowiedzialnych za formację z czterech konferencji europejskich (CENOC, CECOC, CIMPCAP
i CIC). Bracia podejmowali refleksję nad trzema zagadnieniami, dotyczącymi Ratio formationis Zakonu tj.:
dojrzałością afektywną i psychoseksualną, kwestią Ratio
studiorum oraz międzykulturowością.
Spotkanie, jedno z czterech, zostało zorganizowane
przez Generalny Sekretariat Formacji Zakonu Kapucynów, w celu wysłuchania różnych opinii i głosów dotyczących konkretnych tematów, mających znaleźć się
w Ratio formationis. Całość ma być ostatecznie zaprezentowana podczas kapituły generalnej Zakony w przyszłym roku . W spotkaniu, oprócz ministra generalnego
br. Mauro Jöhri, wzięli również udział: wikariusz generalny zakonu br. Štefan Kožuh oraz radni generalni:
br. Pio Murat i br. Raffaele Della Torre.
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i opinie dotyczące prac oraz samego Ratio formationis
proponując, ze swojego punktu widzenia, pewne poprawki, które powinny zostać uwzględnione podczas
pracy nad Ratio.
Bracia biorący udział w spotkaniu podkreślali wielką
gościnność zarówno ze strony wspólnoty domowej jak
i kurii prowincjalnej w osobie br. Bonawentury – ministra prowincjalnego. Ten serdeczny klimat sprzyjał
w pracach nad Ratio i był zachętą do jej kontynuacji
w perspektywie zbliżającej się kapituły generalnej.

su spędzonego razem. Jednego wieczoru bracia mieli
możliwość obejrzenia filmu Spotlight, który porusza
kwestię molestowania nieletnich. Po filmie była ciekawa
dyskusja. Pozostałe wieczory bracia przeżywali na rekreacji i wspólnych spotkaniach. Ostatniego natomiast
wieczoru udali się do kościoła Najświętszej Mary Panny
Zwycięskiej, gdzie wspólnie modlili się przed słynącą łaskami figurą Praskiego Dzieciątka Jezus.
Spotkanie zakończyło wystąpienie siostry Racheli,
klaryski kapucynki z Republiki Czeskiej, która towarzyszyła braciom i przysłuchiwała się im przez cały czas.
Na koniec zaprezentowała ona swego rodzaju syntezę

Za: www.ofmcap.org

CZCIGODNY SŁUGA BOŻY SERAFIN KASZUBA
sterską. W czerwcu 1939 roku otrzymał dyplom; w sierpniu udał się do Lwowa.
W 1940 roku osiadł na Wołyniu. Podczas transportów
z Polakami w 1945 roku wysiadł z wagonu, zabrał tylko
walizeczkę z paramentami liturgicznymi. „Choćby tu
dwóch Polaków zostało, to ja będę z nimi trzeci” – taka
była jego decyzja. Wiedział, jakie ryzyko podejmuje.
Trwał, by wierni nie byli pozbawieni Mszy Świętej i sakramentów.
Pierwszą parafię objął w Karasinie. Po spaleniu wsi,
wraz z ocalałą resztką parafian, schronił się w Bystrzycy,
gdzie urządził kaplicę. Gdy Bystrzyca została spalona,
powędrował dalej do parafii w Dermance. W czerwcu
1943 roku cudownym zrządzeniem Opatrzności uniknął
kolejnych zasadzek i napadów na plebanie, wyszedł
z ciężkiego tyfusu, którego nabawił się, odwiedzając chorych. Służył jako duszpasterz pod okiem szpicli, przeważnie w ukryciu, w prywatnych domach.
W Równem udało mu się legalnie zameldować i pozostać jako proboszcz parafii. Stąd dojeżdżał do Łucka,
Dubna, Sarn, Ostroga, Korca. W 1958 roku władze
chciały wreszcie położyć kres pracy tego, który nieustannie „mieszajet w rabotie”. Po ukazaniu się paszkwilu
w miejscowej gazecie urzędnik w Równem oznajmił
o. Serafinowi, że odebrano mu prawo publicznego sprawowania funkcji kapłańskich. Kilka miesięcy później

Po dyskusji Komisji Teologicznej wyznaczonej przez
Kongregację do Spraw Kanonizacyjnych nad POSITIO
SUPER VITA ET VIRTUTIBUS, czyli dokumentem
ukazującym heroiczność cnót Sługi Bożego Serafina
Alojzego Kaszuby, otrzymaliśmy wiadomość o pozytywnym zakończeniu tego kluczowego etapu w procesie beatyfikacyjnym.
Papież Franciszek podpisał 26 września 2017 dekret
o heroiczności cnót i tym samym formalnie zakończył
się proces beatyfikacyjny. Słudze Bożemu Serafinowi
Kaszubie przysługuje odtąd tytuł VENERABILIS DEI
SERVUS – Czcigodny Sługa Boży.
Do beatyfikacji potrzebny jest jeszcze cud. Dlatego
zachęcamy do modlitwy w intencji tego znaku niebios.
Czcigodny Sługa Boży o. Serafin Kaszuba urodził się
17 czerwca 1910 roku w Zamarstynowie – dzielnicy Lwowa. Był najmłodszy z czworga rodzeństwa. Alojzy, bo takie było jego chrzestne imię, był uczniem V gimnazjum
im. Hetmana Żółkiewskiego. Po maturze w 1928 roku
Alojzy zaczął nowicjat w klasztorze Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim. W 1932 roku złożył śluby wieczyste, w następnym roku otrzymał święcenia kapłańskie.
Przełożeni skierowali go na studia polonistyczne na Uniwersytet Jagielloński. Słuchał wykładów sławnych profesorów, m.in. Ignacego Chrzanowskiego i Stanisława Pigonia, pod którego kierunkiem napisał też pracę magi-
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zwolenie na wyjazd do Polski. W kraju okazało się, że tułaczy tryb życia nadszarpnął jego zdrowie. Trafił do szpitala we Wrocławiu, gdzie przeszedł operację płuc.
W czerwcu 1970 roku wrócił do Kazachstanu. Mimo niebezpieczeństw o. Kaszuba kontynuował podróże. W lipcu
1977 roku, już ciężko chory, pojechał na Ukrainę i do Wołynia. Jego dalsze plany przerwała śmierć. Zmarł we Lwowie 20 września, w trakcie odmawiania brewiarza.

władze podstępnie pozbawiły go stałego zameldowania
w Równem. Rozpoczął tułacze życie na terenach Białorusi, Ukrainy, Litwy, Estonii. Późną jesienią 1963 roku
wyruszył do Kazachstanu. Odwiedzał małe wioski i duże miasta: Krasnoarmiejsk, Omsk, Nowosybirsk, Ałma
Atę. Aresztowany za włóczęgostwo w marcu 1966 roku
otrzymał wyrok: pięć lat zesłania. W miejscach zsyłki,
sowchozach w Arykte i Arszatyńsku, gromadził wokół
siebie wiernych, odprawiał Msze św., spowiadał, chrzcił
dzieci i młodzież, aż w końcu został osadzony w zakładzie dla nieuleczalnie chorych w Małej Timofijewce,
skąd uciekł.
W sierpniu 1968 roku zmarła jego ukochana siostra
Maria. Dopiero po jej pogrzebie o. Serafin otrzymał po-

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska
Wykorzystano materiały: Ryszard Modelski OFMCap,
„Kapłan do szpiku kości. Ojciec Serafin Kaszuba”

WAKACJE MFTAU 2017
drówce, jaką jest Młodzież Franciszkańska Tau. Spędziliśmy niesamowite chwile przepełnione modlitwą, a także wspólną zabawą. Podczas pierwszego turnusu wyrażenie woli związane z przynależeniem do naszej wspólnoty
złożyły aż 32 osoby, natomiast podczas drugiego 28. Serdecznie witamy wszystkich nowych członków! Zanim zaczęliśmy nasze MF–owe rekolekcje, odbyło się także
Spotkanie Młodych w Wołczynie, w którym wiele osób
z naszej wspólnoty wzięło czynny udział. Każdy, kto był
na Wołczynie, wie, jaki wspaniały klimat tam panuje. Jeżeli to czytasz i nigdy nie byłeś, zapraszamy za rok!
Wakacje to bez zwątpienia idealny czas na naładowanie, być może trochę wyczerpanych trudem całego roku,
baterii oraz nabranie sił na kolejny etap przygody zwanej
naszym codziennym życiem. Z odnowioną energią, jesteśmy gotowi na wkroczenie w nowy rok formacyjny!

Wszystko, co dobre, szybko się kończy… no właśnie!
Kolejny rok formacyjny, tym razem pod hasłem „pokora
i umiłowanie krzyża”, jest już za nami, a wakacje były
idealnym czasem na podsumowanie naszych całorocznych zmagań z tym tematem. MF–owe wakacje jak zawsze przebiegły bardzo intensywnie. Wszyscy, którzy
wyrazili chęć dalszego kroczenia franciszkańską drogą
nawrócenia, mieli możliwość wzięcia udziału w jednym
z czterech turnusów rekolekcji San Damiano. Był to wyjątkowy czas, w jakim nie zabrakło modlitwy, przemyśleń nad minionym rokiem formacyjnym, wyciszenia
i nabrania głębokiego oddechu przed kolejnym skokiem
na głęboką wodę – studiami, szkołą, pracą, nowymi wyzwaniami związanymi z naszą wspólnotą. Lato to również okazja do spędzenia dziewięciu dni w doskonale
znanej nam, malowniczej wiosce o nazwie Janice. Tak
też było w tym roku! Zostały zorganizowane dwa turnusy rekolekcji Spoleto, które są pierwszym krokiem w wę-

Młodzież Franciszkańska Tau
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RELACJA Z CZUWANIA
przywitał grupy modlitewne św. Ojca Pio i wyraził
wdzięczność za nocne czuwanie. Po apelu rozpoczęliśmy
konferencję, którą wygłosił br. Roman Rusek, na temat
modlitwy myślnej w życiu św. Ojca Pio. Po konferencji
było dużo śpiewu, pięknie prowadzonego przez piętnastoosobową scholę z Krosna. O północy odbyła się już
niedzielna Msza święta. Następnie grupa modlitewna
z Tomaszowa Mazowieckiego prowadziła śpiewaną modlitwę różańcową, a po niej adorowano aż do rana Najświętszy Sakrament przy śpiewie scholi.
Długo trwało tak zwane błogosławieństwo lourdzkie,
podczas którego każdy uczestnik czuwania został pobłogosławiony z osobna Najświętszym Sakramentem. Zmęczeni, ale szczęśliwi, opuszczaliśmy przed piątą sanktuarium jasnogórskie.
Chwała Panu.
br. Roman Rusek OFMCap

Jak co roku czciciele świętego Ojca Pio we wrześniu
zebrali się w Częstochowie na całonocnym czuwaniu
na Jasnej Górze. Tym razem czwarta niedziela września
(ten termin jest zarezerwowany dla grup św. Ojca Pio)
wypadła w rocznicę odejścia świętego do domu Ojca,
czyli 23 września. Przybyło ponad tysiąc wiernych z całego kraju — zarówno większe zorganizowane grupy autokarowe, jak i mniejsze. Spotkanie rozpoczęło się
o godz. 15 na Przeprośnej Górce koronką do Bożego Miłosierdzia.
Następnie br. Roman Rusek, krajowy duszpasterz
grup modlitwy, przywitał przybyłych i poprowadził drogę krzyżową. O godz. 17 siostry Apostołki poprowadziły
różaniec, a po nim odbyła się uroczysta Eucharystia. Następnie udaliśmy się na Jasną Górę, aby uczestniczyć
w apelu prowadzonym przez biskupów odpowiedzialnych za małżeństwa w Polsce. Arcybiskup Wacław Depo

ERYGOWANIE NOWEJ WSPÓLNOTY W PAULIAI
fii, wierni świeccy z parafii pw. św. Wincentego a Paulo
w Kownie (gdzie bracia kapucyni również posługują)
oraz z innych miejsc rozsianych po Litwie. Nie zabrało
także dobrodziejów, czyli państwa Egidijusa i Rasy Cibauskas, którzy ufundowali remont domu dla braci, aby
nowa wspólnota miała gdzie zamieszkać.
Do stworzenia nowej wspólnoty zostali przeznaczeni
następujący bracia: br. Tomasz Pilch OFMCap (który
pełni odpowiedzialną funkcję gwardiana owego domu),
a także br. Andrzej Biniek OFMCap (wikary domu) oraz
br. Gintaras Vincentas Tamošauskas OFMCap.
W budynku, gdzie obecnie mieszkają bracia, jeszcze
przed 10 laty funkcjonowała szkoła podstawowa, ale została ona zlikwidowana z powodu zbyt małej liczby dzieci (problem demograficzny w Litwie jest jeszcze bardziej
dotkliwy niż w Polsce). Natomiast sam budynek został
przekazany kapucynom w ramach rekompensaty za za-

W piękny, słoneczny jesienny dzień 26 września 2017
roku w małej litewskiej wsi Pauliai (czytaj: Paulej), 30
km na północny wschód od miasta Jurbork i 100 km
na zachód od Kowna, miało miejsce historyczne wydarzenie. Bracia Mniejsi Kapucyni z Prowincji Krakowskiej doczekali się nowego miejsca swej obecności.
Aktu erygowania (tzn. założenia) nowej wspólnoty
braterskiej dokonał Minister Prowincjalny – brat Tomasz Żak OFMCap, za zgodą Kapituły Prowincjalnej,
Ministra Generalnego – brata Mauro Jöhri, oraz ordynariusza Archidiecezji Kowieńskiej – abp Lionginasa Virbalasa.
Na uroczystość przybyli oprócz Prowincjała także
bracia kapucyni posługujący na Litwie, zarówno ci skierowani do nowo powstałej wspólnoty, jak i ci, którzy pozostali we wspólnocie kowieńskiej. Licznie przybyli również zaproszeni goście, czyli księża z okolicznych para-
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W Pauliai bracia organizują także inne wydarzenia,
jak na przykład rekolekcje (sesje letnie Szkoły Maryi, rekolekcje OASIS dla młodzieży, festiwal Dievas Yra Meile). W przyszłości planowana jest rozbudowa domu oraz
powiększenie działań skierowanych na rozwój duchowy.
Minister Prowincjalny, brat Tomasz Żak OFMCap,
określając charakter tego nowego domu, stwierdził, że
tutaj bracia mają realizować charyzmat franciszkańsko –
kapucyński poprzez życie codzienną, wytrwałą i ufną
modlitwą, życie z ubogimi i odrzuconymi przez świat
oraz prowadzenie rekolekcji zarówno na miejscu, jak
i na wyjazdach.

brane przez władze Związku Sowieckiego posiadłości,
które kapucyni mieli do 1948 roku w miastach Plunge
(pol. Płungiany) i Šauliai (pol. Szawle).
Po tym, jak w ramach rekompensaty bracia kapucyni
przejęli budynki szkolne, brat Vincentas (ówczesny przełożony kapucynów na Litwie) założył w Pauliai Dom Miłosierdzia dla osób bezdomnych i uzależnionych. Wspólną pracą, modlitwą i dzięki rozmowom mogą oni w tym
domu wracać do życia w Bogu, w Kościele i w społeczeństwie. Podopieczni mieszkają w oddzielnym budynku
(dawniej mieszkali tam nauczyciele pracujący w szkole),
ale na tym samym terenie co dom. Bracia nowo powstałej
wspólnoty razem z nimi modlą się, pracują, spotykają
na codziennych posiłkach.

br. Andrzej Biniek OFMCap

PIERWSZE ŚLUBY W KRAKOWIE
a okolicznościowe kazanie wygłosił br. Sergij Woroniuk
OFMCap, który na tę uroczystość specjalnie przyjechał
z Ukrainy. Po Eucharystii miało miejsce dalsze świętowanie przy kawie, herbacie i wyśmienitych ciastach.
Niech Pan błogosławi wszystkim naśladowcom
św. Franciszka z Asyżu!

14 października 2017 roku, w naszym krakowskim kościele przy ul. Loretańskiej 11, miała miejsce niecodzienna uroczystość. Podczas Eucharystii o godz. 9.00,
cztery siostry i dwóch braci z Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich, po odbyciu wyznaczonego przez Konstytucje
nowicjatu, złożyło swoje pierwsze śluby. Eucharystii
przewodniczył br. Cezary Pietras OFMCap – jeden
z asystentów regionalnych krakowskiego regionu FZŚ,

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

UROCZYSTOŚĆ ŚW. FRANCISZKA
W TRADYCJI BIZANTYJSKIEJ
homilię wygłosił protoihumen (kustosz) Kustodii Ukrainy i Rosji br. Błażej Suska OFMCap. Po liturgii bracia
i dobrodzieje klasztoru spotkali się przy świątecznym
stole w dobrej, przyjaznej i braterskiej atmosferze.

Dnia 17 października w tradycji bizantyjskiej, która
sprawuje święta w rytmie kalendarza juliańskiego, przypada liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.
Z tej okazji uroczystej Eucharystii w klasztorze kapucynów w Użhorodzie przewodniczył archimandryta Piotr
Beresh, kanclerz kurii diecezjalnej i rektor Akademii
Teologicznej im. bł. Teodora Romży. Okolicznościową

Bracia Mniejsi Kapucyni z Użhorodu
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XVIII KONGRES DLA LIDERÓW
GRUP MODLITWY ŚW. O. PIO
spowiedzi u Ojca Pio. A jeśli Ojciec Pio wyrzucił od konfesjonału, (a przecież to robił!) to jednak powracali.
Święty O. Pio modlitwą i postem wypraszał dla tych penitentów łaskę dobrej, ponownej spowiedzi. Przygotowanie do spowiedzi trzeba bowiem rozpocząć ze świadomością, że przychodzę do Boga, który kocha, i to jest moment uczciwego spotkania z Nim. Podczas wykładu poruszane były ponadto takie kwestie, jak: ilość czasu, jaki
poświęcam na rachunek sumienia; rachunku sumienia
jako rodzaju modlitwy, rozmowy z Bogiem; rozplanowania rachunku w czasie i miejscu (np. ok 30 min w odpowiedniej przestrzenie). Prelegent podkreślił, że warto
porozmawiać ze swoim spowiednikiem (jeśli go mamy),
który może pomóc przeprowadzić rachunek sumienia.
Możemy wtedy przedstawić wątpliwości, zadawać pytania, robić notatki i pracować nad wadą główną. Warto
zacząć od rachunku tygodniowego (jeśli się jeszcze takiego nie robiło), a potem częstszego, ponieważ taki rachunek pomaga dostrzec również dobro w naszym życiu.
Br. Jordan zaproponował rachunek sumienia trzech palców: moje relacje do Boga, do drugiego człowieka
i do siebie samego.
Następną konferencję, już w niedzielę 15 X, miał
br. Roman Rusek, który mówił o roli medytacji w życiu
św. O. Pio i jak jest ona ważna w przygotowaniu do dobrej spowiedzi. Medytacja to była ulubiona modlitwa
św. O. Pio. Zazwyczaj już o godz. 3.00 nad ranem święty
stygmatyk udawał się do chóru zakonnego, gdzie trwał
na medytacji około dwie godziny, by o 5.00 rano celebrować Eucharystię. Ważnym punktem medytacji była cisza chóru zakonnego, a dodatkowo święty nakładał szal
na głowę, aby go nic nie rozpraszało. Dobra medytacja
składa się niejako z trzech etapów, z których istotny jest
pierwszy:
a) medytacja to zatrzymanie, czyli uświadomienie sobie przed kim stoję, czy mam świadomość głębokiej
obecności Boga przy mnie i we mnie; to zatrzymanie powinno być intensywne;
b) medytacja to rozmowa, w której głos zabiera ktoś
ważniejszy, czyli Bóg, który mówi przez poruszenia ser-

„Św. Ojciec Pio – mistrz sumień” to tytuł XVIII już
kongresu dla liderów Grup Modlitewnych św. O. Pio,
który odbył się w Tenczynie w dniach 13–15 października 2017 roku.
Na kongres przybyło prawie stu liderów GMOP z całej Polski, od Szczecina, Gdańska i Białegostoku, aż po
Wrocław, Kraków i Krosno. Liderzy mówią, że w Tenczynie czują się jak u siebie, dlatego atmosfera spotkania
była bardzo rodzinna, a poza oficjalnym programem odbywały się długie rozmowy, dyskusje i wymiany doświadczeń.
Bardzo potrzebne nam jest przynajmniej raz w roku
takie spotkanie, kiedy czujemy się tak bardzo zjednoczeni. W te dni nie zabrakło też modlitwy, a z soboty na niedzielę czuwano całą noc przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, co jest już tradycją tenczyńskich
kongresów.
Temat kongresu stanowiła formacja sumienia i dobre
przygotowanie do sakramentu pojednania, co w jakimś
stopniu podsumowało całoroczną pracę grup modlitwy.
Specjalnym gośćmi kongresu byli dwaj bracia kapucyni:
dr Piotr Jordan Śliwiński, który jako wykształcony filozof i profesor wielu krakowskich uczelni wyższych mówi
o sobie, że jest przede wszystkim spowiednikiem, oraz
dr Piotr Kwiatek – psycholog i wykładowca specjalizujący się w tematyce szczęścia.
Br Piotr Kwiatek podczas spotkania z liderami Grup
Modlitewnych Ojca Pio w Tenczynie zaproponował temat „Tendencja do zamartwiania się i rola przebaczenia
w doświadczaniu szczęśliwego życia”. Celem pierwszej
części wykładu było uświadomienie uczestnikom spotkania negatywnych skutków narzekania tak na nas samych, jak i na nasze otocznie, oraz ukazanie kilku praktycznych sposobów radzenia sobie z tą „wadą narodową”.
W drugiej części wykładu odpowiedzieliśmy sobie najpierw na pytanie, czym jest, a czym nie jest przebaczenie, aby móc zrozumieć, jak jest ono istotne dla zdrowia
i jakości życia.
Br Piotr Jordan Śliwiński mówił o przygotowaniu
do sakramentu spowiedzi, czyli jak przeprowadzać rzetelny rachunek sumienia. Zaznaczył, iż ludzie bali się
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św. Ojca Pio, którzy zachęcali do angażowania się w tę
naszą piękną działalność.
Kongres kończyła uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i wygłosił homilię nasz Minister Prowincjalny br. Tomasz Żak, któremu bardzo zależy na rozwoju
kultu świętego stygmatyka z Pietrelciny. Dziękujemy ci
święty Ojcze Pio za piękny czas spotkania, za kapłanów
nam towarzyszących i za liderów Grup Modlitwy Ojca
Pio, którzy tak dzielnie angażują się w rozwój wspólnot
i którzy przekażą omawiane w Tenczynie tematy w grupach ze swojej miejscowości.

ca i natchnienia; dialog modlitwy z naszej strony powinien być bardziej słuchaniem niż mówieniem;
c) medytacja to wreszcie wymiana. Medytacja dobrze
przeżyta ma zmieniać nasze myślenie i nasze życie.
Gdy wracamy z medytacji, mamy serce przepełnione pokojem, jakiego świat dać nie może. Taką medytację uprawiał święty O. Pio i do niej zachęcał swoich penitentów.
Na kongresie w Tenczynie posługiwali także miejscowi bracia jak br. Tadeusz Bargiel, który animował śpiew
podczas liturgii, jak i podczas posiłków, oraz dbał o techniczną stronę kongresu. Br. Jan Kania w sobotę celebrował Mszę św. i wygłosił kazanie o czytaniu Pisma Świętego. Byli także bracia z wydawnictwa Serafin prezentujący nowości wydawnicze oraz bracia z Dzieła Pomocy

br. Roman Rusek OFMCap

NA WZÓR CHRYSTUSA SŁUGI
Sobota stanowiła dzień poświęcony tematowi tegorocznego PDW, a mianowicie Słudzy wybrani i posłani
na wzór Chrystusa Sługi. W temat ten wprowadził
wszystkich br. Konrad Baran, wygłaszając konferencję
o służbie w Kościele i we wspólnocie na wzór Chrystusa
Sługi. Po konferencji nadszedł czas na Namiot Spotkania, a więc adorację Najświętszego Sakramentu z rozważaniem słowa Bożego. Była także możliwość sakramentu
pojednania. Kolejny punkt dnia stanowiło spotkanie
w grupie, na którym pogłębiano temat poruszony w czasie konferencji. Wydarzeniem kulminacyjnym dnia była
Eucharystia z przyjęciem nowych członków do deuterokatechumenatu. Przewodniczył jej Wikariusz Prowincjalny br. Tomasz Protasiewicz. Przyjęte zostały 33 osoby, które zdecydowały się na formację ku dojrzałości
chrześcijańskiej, w której ma im pomóc przede wszystkim wsłuchiwanie się w słowo Boże otrzymane podczas
obrzędu przyjęcia. Całość dnia zakończył wieczór świadectw na temat słowa Bożego, jakie każda wspólnota
otrzymała w ubiegłym roku. Przed świadectwami nastąpiło podziękowanie za dotychczasową posługę Ruchowi
Światło–Życie moderatorom, członkom Prowincjalnej
Diakonii Jedności i odpowiedzialnym, a tym samym powitanie nowych posługujących.

W dniach 13–15 października 2017 roku wspólnoty
Ruchu Światło–Życie spotkały się na powakacyjnym
Prowincjalnym Dniu Wspólnoty w Zduńskiej Woli w domu rekolekcyjnym księży orionistów. Na spotkanie przyjechali przedstawiciele ze wszystkich dziecięco–młodzieżowych wspólnot gromadzących się przy naszych
klasztorach. Wszystkich razem było 183 osoby, co świadczy o żywotności ruchu, a także o potrzebie takiego powakacyjnego spotkania. Za całość tego wydarzenia był
odpowiedzialny br. Tomasz Olejnik, moderator prowincjalny RŚŻ wraz z Diakonią Jedności.
Spotkanie miało charakter wspomnieniowo–modlitewny. Rozpoczęło się w piątek wieczorem od zawiązania
wspólnoty i katechezy na temat roku Sługa Niepokalanej, wygłoszonej przez Małgorzatę Żłobińską. Centralnym wydarzeniem tego dnia była Eucharystia, której
przewodniczył br. Łukasz Stec. Po Mszy świętej wspólnie wspominano minione rekolekcji letnie. W tym celu
przygotowano prezentację multimedialną z danych rekolekcji (ODB Iº, OND Iº, ONŻ Iº, ONŻ IIº, ONŻ IIIº),
a całość zwieńczyło świadectwo jednego z uczestników
wakacyjnego wyjazdu. Podsumowaniem wieczoru wspomnień była modlitwa uwielbienia za piękny czas rekolekcji i za to, jak Bóg działa w serach uczestników, animatorów, odpowiedzialnych i moderatorów.
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Bez zaangażowania wszystkich razem i każdego z osobna nie byłoby tak pięknego dzieła, jakim jest Ruch Światło–Życie, założony przez czcigodnego Sługę Bożego ks.
Franciszka Blachnickiego – Sługę Niepokalanej. Niech
to dzieło trwa i w naszej Prowincji.

Niedziela była przede wszystkim czasem modlitwy
za poszczególne wspólnoty w Prowincji i o słowo Boże
dla nich na kolejny rok formacyjny, a wszystko zakończyło się Eucharystią, której przewodniczył moderator
prowincjalny.
Prowincjalny Dzień Wspólnoty to piękny, dobry i błogosławiony czas. Bogu niech będą dzięki za wszystkich
posługujących, a więc moderatorów, Diakonię Jedności,
odpowiedzialnych i animatorów, a także za uczestników.

Wspólnota Ruchu Światło–Życie
Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

SPOTKANIE FORMACYJNE ASYSTENTÓW FZŚ
wienia ich formacji oraz rozmawiali o pomysłach związanych z pobudzeniem ewangelizacji, rozwijaniem ducha wiary i charyzmatu franciszkańskiego wśród świeckich. Udało się podjąć kilka konkretnych inicjatyw, między innymi stworzenia wspólnej bazy danych dla materiałów i pomocy formacyjnych oraz powołania odpowiedzialnych za stworzenie pomocy dla ewangelizacji w duchu franciszkańskim. W piątkowe południe zebrani bracia uczestniczyli we Mszy św. wraz z całym zarządem
Prowincji. Eucharystii przewodniczył br. Tomasz Żak –
Minister Prowincjalny, który wygłosił kazanie, zawierające zachętę i pozytywne napomnienie do dalszego wysiłku na rzecz pracy ze świeckimi franciszkanami.

W dniach 25–27 października 2017 r. odbyło się
w Krakowie Olszanicy kolejne już spotkanie formacyjne,
przeznaczone dla asystentów Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich. Tematyka koncentrowała się wokół dwóch
ważnych kwestii: tożsamości FZŚ oraz roli asystenta
w formacji i w funkcjonowaniu wspólnoty FZŚ. Zgromadzenie, na które przybyło 12 braci, prowadził asystent
prowincjalny FZŚ br. Robert Rabka OFMCap. We
czwartek odwiedził nas gość specjalny, s. Jadwiga Wojas,
przełożona Regionu Krakowskiego FZŚ, która wygłosiła
konferencję i poprowadziła dyskusję dotyczącą formacji
świeckich franciszkanów. We wspaniałej atmosferze bracia przez trzy dni dzielili się doświadczeniem pracy ze
wspólnotami Trzeciego Zakonu, mówili o napotykanych
problemach, dostrzegali pozytywne strony i zaangażowanie członków FZŚ, dyskutowali nad sposobami oży-

br. Robert Rabka OFMCap

SPOTKANIE PROWINCJALNYCH RAD FORMACJI
Formacja do życia konsekrowanego jest szkołą uczniów
kierowaną przez Ducha Świętego, który prowadzi do stopniowego przyswajania sobie uczuć Jezusa, Syna Ojca, oraz
do przyjmowania Jego sposobu życia posłusznego, ubogiego
i czystego.

W klasztorze kapucynów przy ulicy Loretańskiej 11
w Krakowie w dniach 3–4 listopada 2017 roku miało
miejsce spotkanie Prowincjalnych Rad Formacji obu
Prowincji kapucyńskich w Polsce.
Prowincjalna Rada Formacji służy pomocą Ministrowi Prowincjalnemu. Konstytucje naszego Zakonu uczą
nas, że: „Wprawdzie wszyscy bracia są formatorami, lecz

Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 23, 1
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brali również udział br. Tomasz Żak – Minister Prowincjalny Krakowskiej Prowincji Kapucynów, br. Aleh
Shenda – Kustosz Kustodii Białorusi oraz br. Piotr Błażej Suska – Kustosz Kustodii Ukrainy i Rosji.
Spotkanie PRF jest czasem refleksji nad dotychczasowym sposobem formowania i wychowania, jak również
czasem rozeznawania. Spotkanie PRF obu polskich Prowincji kapucynów służy również pogłębianiu więzi pomiędzy Prowincjami. Krakowskie spotkanie było także
czasem refleksji nad powstającym Ratio Formationis Ordinis. Postęp prac nad tym dokumentem przedstawił
gość specjalny spotkania br. Jaime Rey OFMCap z Sekretariatu Generalnego Formacji, który po zakończeniu
oficjalnej części zgromadzenia spotkał się z braćmi z Postnowicjatu, by wsłuchać się w ich głos dotyczący Ratio
Formationis Ordinis.

muszą być pośród nich tacy, którym zostanie powierzona
większa odpowiedzialność. Szczególnym zadaniem Ministra Generalnego oraz jego rady jest zagwarantowanie
autentyczności w formowaniu wszystkich braci Zakonu.
W każdym z okręgów ta odpowiedzialność spoczywa
na Ministrach i gwardianach, którzy są zwyczajnymi
animatorami i koordynatorami procesu formacyjnego
braci. Obok nich są też formatorzy posiadający specyficzne kwalifikacje, którzy podejmują i realizują tę
szczególną posługę w imieniu Zakonu oraz wspólnoty
braterskiej” (Konst. 24,9).
Do Prowincjalnej Rady Formacji należą: prowincjalny sekretarz formacji, magister postnowicjatu i rektor seminarium oraz jego zastępca, wychowawcy postnowicjatu i seminarium, magister nowicjatu i postulatu oraz ich
zastępcy, gwardiani domów formacyjnych, ojcowie duchowni postnowicjatu i seminarium oraz bracia zaangażowani w duszpasterstwo powołaniowe. W spotkaniu

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

I KONGRES GMOP DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ
A tym chlebem, jak doskonale wiemy, jest Jezus Chrystus ukryty w Eucharystii. Niestety zbyt często o tym nie
pamiętamy, opuszczając niedzielne i świąteczne Msze
św., a także rzadko i niegodnie przyjmując komunię
świętą.
Wybierając taki temat, chcieliśmy także zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywała Eucharystia w życiu św. Ojca
Pio, jak się do niej przygotowywał, jak ją przeżywał i jak
wyglądało jego dziękczynienie po niej.
Kongres Grup Modlitwy składał się z dwóch zasadniczych części: modlitewnej i artystycznej. Na część modlitewną Kongresu składały się: oddanie czci relikwiom
Ojca Pio sprowadzonym z San Giovanni Rotondo, modlitwy i koronka, którą ułożył i modlił się codziennie sam
święty, wykłady Ogólnopolskiego Moderatora o. Romana
Ruska na temat: Eucharystii w życiu Ojca Pio i wymiaru
ofiary przeżywanej przez św. Ojca Pio w trakcie odprawiania Mszy św. Całość modlitewną tej części Kongresu
zwieńczyła Msza św. odprawiana pod przewodnictwem
ks. kanonika dr. Grzegorza Lewandowskiego – Moderatora Grupy Prokowskiej, wraz z gośćmi – o. Romanem

28 października 2017 r. w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Prokowie odbył się I Kongres Grup Modlitwy św. Ojca Pio diecezji pelplińskiej.
Poza Grupą Prokowską były obecne cztery wspólnoty:
z Parafii Chrystusa Króla w Starogardzie Gdańskim,
z Parafii św. Ottona w Kostkowie, z Parafii św. Wojciecha w Rozłazinie i z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku.
Na Kongres poza członkami Grup Modlitwy zaprosiliśmy sympatyków Ojca Pio z dekanatu kartuskiego i całej
diecezji pelplińskiej, nienależących do grup modlitwy.
Przewodnim hasłem Kongresu było wezwanie: Eucharystia pokarmem w drodze. W ten sposób chcieliśmy
jako wspólnota organizująca Kongres zwrócić uwagę
na to, co umyka współczesnemu człowiekowi w codziennym zabieganiu – na rolę Eucharystii w ziemskim pielgrzymowaniu. Człowiek przesycony codziennym chlebem dóbr materialnych, konsumpcjonizmem, hedonizmem, pogonią za przyjemnościami zapomina, że
do pełni życia potrzebuje także – obok chleba powszedniego – chleba dla duszy.
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Głównym przyczynkiem do zorganizowania Kongresu przez naszą najmłodszą w diecezji pelplińskiej Grupę
Modlitwy św. Ojca Pio w Prokowie była chęć zebrania
się razem przy relikwiach Świętego, poznania się, pomodlenia, pośpiewania i przybliżenia sobie sylwetki świętego podczas wykładów Moderatora Ogólnopolskiego.

Ruskiem, o. Zdzisławem Dumą oraz pozostałymi Moderatorami Grup.
Na część artystyczną Kongresu, która odbyła się
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, składały się
montaż słowno–muzyczny o św. Ojcu Pio, pt. Błagam
Cię, mój dobry Boże – bądź moim życiem, okrętem i portem, oraz koncert muzyczny pieśni religijnych w języku
kaszubskim.
Pomiędzy częściami artystycznymi uczestnicy Kongresu spożyli ciepły posiłek.

ks. kanonik dr Grzegorz Lewandowski
Moderator Grupy Modlitwy św. Ojca Pio

KONFERENCJA ASYSTENTÓW WSPÓLNOT
W OLSZANICY
oraz skierował do braci słowo. Wyraził przy tym szczególną troskę o wspólnoty, które podobnie jak my uczestniczą w pięknym charyzmacie franciszkańskim.
Obecnie istnieje 12 wspólnot MF Tau: Częstochowa,
Kraków, Krosno, Nowa Sól, Wołczyn, Wrocław, Piła,
Wałcz, Tenczyn, Stalowa Wola, Tychy oraz Poznań. Natomiast wspólnoty WF Tau formują się w następujących
miejscowościach: Bielsko–Biała, Tychy, Bytom, Gdańsk,
Kraków, Larvik (Norwegia), Piła, Poznań, Wrocław, Stalowa Wola.
Coroczne spotkania asystentów, poza wymianą doświadczeń służą dodatkowo wzajemnej integracji oraz
stanowią świetną okazję do braterskiego dialogu.

W dniach 16–17 listopada 2017 roku w Krakowie Olszanicy odbyła się coroczna Konferencja Asystentów Lokalnych Młodzieży Franciszkańskiej Tau oraz Wspólnot
Franciszkańskich Tau. Jest to spotkanie braci, którzy jako duszpasterze posługują wspomnianym wspólnotom.
Służy ono integracji asystentów, a także wymianie doświadczeń pomiędzy nimi.
Pierwszego dnia spotkania skupiliśmy się przede
wszystkim na tym co za nami. Podsumowany został rok
formacyjny, który poświęcony był sakramentowi chrztu
świętego oraz tematyce związanej z krzyżem. Drugi
dzień związany był z przeżywanym obecnie formacyjnym, który dotyczy radosnej pokuty i sakramentów
uzdrowienia. Obradujących braci odwiedził br. Tomasz
Żak – Minister Prowincjalny, który otworzył spotkanie

br. Bartosz Tkaczyk OFMCap

SPOTKANIE FORMACYJNE PRZEŁOŻONYCH
bracia Piotr Komorniczak – Kowno oraz Tomasz Pilch –
Pauliai.
W przyszłym roku będziemy przeżywali jubileusz
stulecia stygmatyzacji św. Ojca Pio oraz pięćdziesięciolecia śmierci świętego z Pietrelciny. Przygotowania
do upamiętnienia tej ważnej rocznicy trwają. Z tego po-

W dniach 20–23 listopada 2017 roku, 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). Domy na Litwie reprezentowali
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łań; Grzegorz Marszałkowski – dyrektor Dzieła Pomocy
im. Świętego Ojca Pio; Roman Rusek – krajowy duszpasterz Grup Modlitwy Świętego Ojca Pio, Maciej Zinkiewicz i Wojciech Czywczyński z wydawnictwa Serafin,
Piotr Tokarz – ekonom Prowincji i wielu innych.
Pozostały czas poświęcony był na dyskusje dotyczące
teraźniejszości i przyszłości naszej Prowincji. Nie zabrakło również braterskiego dialogu służącego pogłębieniu
wzajemnych relacji.

wodu podczas obrad braciom przełożonym towarzyszyły
dwie ważne relikwie Ojca Pio: rękawiczka, którą zakrywał stygmaty oraz chusta, którą opatrywał ranę na boku
ciała.
Podczas spotkania wielu braci, podejmujących liczne
dzieła dla Kościoła oraz Prowincji przedstawiło rzeczywistości oraz zagadnienia, którymi się zajmują. Wśród
nich byli między innymi: Robert Rabka i Bartosz Tkaczyk odpowiedzialni za Francziszkański Zakon Świeckich, Młodzież Franciszkańską Tau, Wspólnoty Franciszkańskie Tau gromadzące się przy naszych klasztorach; Konrad Baran i Piotr Kowalski z Referatu Powo-
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PLECAKI ŚDM DOTARŁY DO AFRYKI
skiej. Kolorowe plecaki przemierzając morza, lądy i oceany właśnie trafiły do dzieci i młodzieży szkolnej, która
z radością przyjęła ten dar z Polski. Rozdawanie plecaków stało się okazją do przekazania wiadomości o Światowych Dniach Młodzieży, o których spora część mieszkańców Afryki w ogóle nie słyszała. Dzieci i młodzież
wyrazili szczere podziękowania tym wszystkim, którzy
natrudzili się, by plecaki, przebywając tak daleką drogę,
dotarły na Czarny Ląd. Singila mingi (jęz. sango) – Dziękujemy bardzo!

Pomimo, że minęło sporo czasu od Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie pamięć o nich pozostaje wciąż
żywa, nie tylko we wspomnieniach czy konkretnych
działaniach duszpastersko – ewangelizacyjnych, ale także w symbolach. Któż z nas, będących wtedy w Krakowie, nie napotkał kolorowego tłumu ubranego w niebieskie, czerwone i żółte peleryny przeciwdeszczowe i plecaki z logo ŚDM przemierzającego ulice królewskiego
miasta? Dzięki życzliwości organizatorów ŚDM Sekretariat Misyjny Prowincji Krakowskiej otrzymał 1260 plecaków. Zostały one przekazane naszym misjonarzom
pracującym w Czadzie i Republice Środkowoafrykań-

br. Jerzy Steliga OFMCap

ŚW. BONAWENTURA TEOLOG FRANCISZKAŃSKI
gatej tradycji franciszkańskiej. W tym roku podjęliśmy
temat: Święty Bonawentura teolog franciszkański. Tegoroczna sesja naukowa wpisuje się w różne inicjatywy podejmowane z okazji 800 lecia narodzin siódmego generała Zakonu.
Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej Eucharystii,
której przewodniczył br. Tomasz Żak – Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji

Z inicjatywy Konferencji Rektorów Seminariów Franciszkańskich od 2002 roku odbywają się Franciszkańskie
Sesje Naukowe. Dzień, w którym rok rocznie są organizowane nie jest przypadkowy. 29 listopada świętujemy
rocznicę zatwierdzenia przez Papieża Honoriusza III naszej Reguły. Dodatkowo w ten dzień przypada liturgiczne święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego.
Każda sesja pogłębia w sposób naukowy jakiś aspekt bo-
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kiem Società internazionale di Studi francescani,
a od 2008 roku Internationale Gesellschaft für Theologische Mediävistik.
Drugi prelegent, br. dr hab. Wiesław Block OFMCap,
również mieszka w Rzymie. Wykłada teologię duchowości franciszkańskiej na Papieskim Uniwersytecie Antonianum. Przedstawił on referat zatytułowany Doświadczenie Alwernii źródłem dla powstania „Drogi duszy
do Boga”.
Ks. dr hab. Robert Woźniak jest wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W 2016 roku został mianowany członkiem korespondentem Papieskiej Akademii Teologicznej przy Papieskiej Radzie ds.
Kultury. Warto wspomnieć temat rozprawy doktorskiej
obroniony na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie: Primitas Et Plenitudo: Dios Padre En La Teologia Trinitaria
de San Buenaventura. Ks. Robert Woźniak brał udział
w wielkim międzynarodowym kongresie na temat aktualności teologii św. Bonawentury, który odbywał się
na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
Podczas tegorocznej sesji franciszkańskiej wygłosił prelekcję na temat zwrotu w myśli Bonawentury po 1259 i jego implikacjach teologiczno–pastoralnych.
O. dr Jerzy Łopat OFMConv jest wykładowcą na Uniwersytecie Karola Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych Konwentualnych w Łodzi – Łagiewnikach. Wykłada między innymi: filozofię przyrody, religiologię, historię filozofii oraz szkołę franciszkańską. Z jego publikacji
warto wspomnieć w kontekście sympozjum pozycje:
Współczesne interpretacje poznania Boga według
św. Bonawentury oraz Leksykon postaci franciszkańskich z XIII i XIV wieku (red.). Dla nas przygotował prelekcję pt. Od intuicji mistycznej św. Franciszka do kontuicji św. Bonawentury.
Na zakończenie sesji naukowej miała miejsce dyskusja panelowa, podczas której każdy ze słuchaczy mógł
zadać pytanie prelegentom lub podzielić się własnymi
spostrzeżeniami dotyczącymi myśli św. Bonawentury
z Bagnoregio.

Krokowskiej, natomiast słowo do zebranych skierował o.
Andrzej Duk OFM – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Braci Mnniejszych Prowincji Matki
Bożej Anielskiej.
Wśród znamienitych gości, którzy licznie zgromadzili
się w auli Postnowicjatu i Wyższego Seminarium Duchownego Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie należy wymienić: o. Jacka Komana OFM – Ministra
Prowincjalnego Zakonu Braci Mniejszych Prowincji
Matki Bożej Anielskiej, br. Tomasza Żaka OFMCap –
Ministra Prowincjalnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej, o. Andrzeja Duka OFM
– Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu
Braci Mnniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej,
o. Mariusza Orczykowskiego OFMConv – Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie, o. Rolanda Pancerza
OFM – Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Braci Mnniejszych Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP oraz o. Augusta Smyczka OFM – Rektora
Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Braci
Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP. Wielu studentów seminariów franciszkańskich, sióstr zakonnych,
członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz
osób żywo zainteresowane postacią Doktora Serafickiego
uzupełniło zacne grono uczestników sympozjum.
Oficjalnego otwarcia sesji naukowej dokonał br. Augustyn Chwałek OFMCap – gospodarz spotkania i Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. Tuż po nim,
br. Mariusz Kaczmarski OFMCap wprowadził zebranych w tematykę sympozjum. Zaszczepić w młodych
franciszkanach świeżość franciszkowego spojrzenia
na rzeczywistość oraz pobudzić zdolność dostrzegania
piękna stworzenia wyrażającego się w zachwycie nad
otaczającym nas światem, to jeden z celów odbywającego
się sympozjum – mówił do uczestników spotkania.
Pierwszą prelekcję pt. Reguła Braci Mniejszych, jej
powstanie i zatwierdzenie w kazaniach i w dziełach hagiograficznych św. Bonawentury wygłosił br. dr Aleksander Leon Horowski OFMCap, który przyjechał do nas
z Rzymu. Od 2005 roku jest pracownikiem kapucyńskiego Instytutu Historycznego. Od 2007 roku jest człon-
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ZAKUPY DLA OSÓB BEZDOMNYCH
Przez jeden dzień udało się zebrać: 256 paczek kawy,
465 paczek herbaty, 1059 czekolad i innych słodyczy, 562
kilogramy cukru oraz 1405 konserw. Oprócz tego, do koszów z banerami Dzieła Pomocy trafiło kilkaset paczek
makaronów oraz kasz i… kilkanaście litrów czerwonego
barszczu. Wszystko to umili świąteczny czas osobom
najuboższym.
Jak wspominają wolontariusze zaangażowani w akcję,
spotykali się z bardzo przyjaznym odbiorem klientów
Auchan w Centrum Handlowym Bonarka i w Galerii
Bronowice. Były osoby, które wiedząc o zbiórce z mediów, miały kawę i konserwy dopisane do listy zakupów.
Inni klienci do koszy Dzieła włożyli więcej produktów
niż zostawili w swoich!
Za okazaną pomoc dziękujemy wszystkim, którzy kupili jeden produkt więcej dla osób bezdomnych! Podziękowania kierujemy do Dyrekcji i Pracowników sklepów
Auchan Bronowice i Auchan Bonarka za możliwość organizacji i przeprowadzenia zbiórki. Wyraz wdzięczności
składamy wolontariuszom, bez których nie udałoby się
przeprowadzić tej wspaniałej inicjatywy!

Świąteczne ozdoby dekorują już coraz więcej witryn
sklepowych czy krakowskich ulic. Każdy z nas ma już
z tyłu głowy zakupy świątecznych prezentów czy choinkowych ozdób.
W tej narastającej, bożonarodzeniowej atmosferze
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zaprosiło klientów sklepów
Auchan do włączenia się w tworzenie upominków dla
osób bezdomnych.
25 listopada w sklepach Auchan Bonarka i Auchan
Bronowice trudno było nie zauważyć koszy, które wypełniały się zakupami dzięki ludziom dobrej woli. To
wszystko za sprawą wolontariuszy, którzy przy wejściach
do hipermarketów zachęcali klientów do zakupu któregoś z produktów z wręczanej listy. Na ulotce widniały:
kawa mielona, herbata, cukier, konserwy mięsne i rybne
oraz czekolady. Są to nieodłączne elementy przygotowywanych corocznie paczek, które są wręczane najuboższym na organizowanym przez Dzieło Pomocy spotkaniu wigilijnym w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Loretańskiej. W ubiegłym roku na świąteczne spotkanie przybyło niemal 300 osób, więc przed
zachęcającymi do włączenia się w zbiórkę wolontariuszami stało nie lada wyzwanie. I choć w sklepach Auchan
nie pojawił się Święty Mikołaj z wypchanym workiem
prezentów, hojność klientów przeszła nasze oczekiwania!

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

MAŁŻEŃSTWO ZNAKIEM MIŁOŚCI BOGA
powiadaliśmy sobie na pytanie, w jaki sposób małżonkowie mogą doświadczyć Boga w codziennym budowaniu
więzi i relacji między sobą, w okazywaniu sobie czułości
i miłości cielesnej.
Podczas dni skupienia kolejnych czterech członków
wyraziło pragnienie dalszego zaangażowania w życie
wspólnotowe. Odbył się także kiermasz ozdób świątecznych, z którego dochód przeznaczony jest na pomoc potrzebującej osobie z jednej z naszych wspólnot lokalnych. W dniach skupienia oprócz br. Ksawerego Knotza
uczestniczył także asystent prowincjalny wspólnoty, br.
Robert Rabka, oraz br. Paweł Frąckowiak – asystent
wspólnoty wrocławskiej.
Wspólnota Franciszkańska Tau

Tegoroczne adwentowe dni skupienia, trwające od 8
do 10 grudnia 2017 r., przebiegły pod hasłem: „Małżeństwo znakiem miłości Boga”. W Olsztynie koło Częstochowy spotkało się prawie 100 osób z całej Polski, aby
zgłębiać temat miłości Boga do człowieka, wyrażającej
się w sakramencie małżeństwa.
Dni skupienia rozpoczęły się od refleksji nad ogromną miłością Boga do człowieka, porównywaną do miłości
Oblubieńca wobec Oblubienicy. Pomocą w zgłębianiu
treści były poranne rozważania fragmentów z biblijnej
księgi Pieśni nad Pieśniami, konferencje i grupy dzielenia. Dowiedzieliśmy się także, że zmysłowość człowieka
nie jest przeszkodą, ale wręcz ułatwieniem na drodze
do Pana Boga, który stworzył przecież nasze ciała. Od-
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