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Pertemuan Komisi KPKC

R

OMA Komisi baru bagi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan
(KPKC) untuk pertama kalinya bertemu di Roma, di Kuria general, dari
CCB
tanggal 29 November sampai 1 Desember 2007, merumuskan tujuan dan cara
kerja masa depan. Salah satu tujuan Komisi ialah lebih melibatkan saudara
dalam
NAPCC
usaha keadilan, damai dan ekologi. Sebab kerja bersama dan untuk orang miskin,
usaha memajukan dan mewujudkan damai serta melestarikan keutuhan ciptaan,
bukanlah perkara beberapa saudara saja, tetapi menyangkut kita semua. Untuk
memajukan hal itu akan diusahakan kerja-sama yang lebih erat dengan saudara
yang bertanggung jawab bagi pendidikan di dalam Ordo, dengan lembaga-lembaga
fransiskan seperti program Damietta atau Franciscans International dan usahausaha lain. Selain itu, dengan bantuan para Definitor general, akan diusahakan lebih
mengikutsertakan bagian-bagian Ordo, khususnya dengan mendukung aneka ragam
pertemuan di bidang KPKC. Dengan cara ini diharapkan memperteguh dedikasi
kita bagi orang miskin dan usaha mewujudkan suatu dunia yang lebih adil, makin
sehat dan beralaskan damai.

Datang …

R

OMA Sejak awal bulan Desember
di Kuria general muncul wajah
baru, yakni saudara Wilhelmus
Baknenok, dari Provinsi Pontianak, yang
menjalankan pelbagai tugas persaudaraan
di Kuria general.
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Kontemplatif di Amazonia
Pendidikan bagi Komunikasi

Pengangkatan
kepausan

V

ATIKAN Bapa suci,
Paus Benediktus XVI
tanggal 20 November yang
lalu mengangkat Mgr. Paul
Hinder, OFMCap., Vikaris
Apostolik Arab (Emirat
Arab Serikat), menjadi
penasihat Komisi Kepausan
bagi Dialog antar-agama.

AlamatInternetBaru
WWW.OFMCAP.ORG
dan … pergi
Terima kasih banyak kepada sdr. Hugo Mejía dan sampai
jumpa lagi. Awal bulan Januari 2008, ia kembali ke Provinsi
Peru, sesudah melayani Ordo di Kuria general selama tujuh
tahun, khususnya di bidang Statistik. Sewaktu di Roma, sdr.
Hugo menjadi Wakil guardian persaudaraan Kuria general
selama hampir lima tahun dan pada Kapitel general tahun
2006 menjadi sekretarisnya.

K U R I A

G E N E R A L

Khotbah-khotbah Adven

V
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ATIKAN Mendalami misteri Kristus, khususnya sebagai
Putra. Inilah pokok bahasan Pengkhotbah isi rumah Paus,
sdr. Raniero Cantalamessa, bagi renungan yang disampaikan kepada
Bapa suci dan para pembantunya dalam rangka persiapan Natal.
Khotbah diadakan selama tiga hari Jumat berturut-turut, yakni
tanggal 7, 14 dan 21 Desember 2007, di Kapel Bunda Penyelamat
di istana kepausan. Hadir Bapa suci, sejumlah Kardinal, Uskup
agung, Uskup, Sekretaris Kongregasi Vatikan, kepala kantor Kuria
dan Keuskupan Roma, Pemimpin-pemimpin umum dan Prokurator
general Ordo religius. Sebagai anggota Capella Pontificia (Rumah
tangga Kepausan) mereka diundang mengikuti saat-saat khusus
persiapan Natal ini. Inti renungan Adven ini diambil dari ayat surat
kepada orang Ibrani (1,2), “Ia telah berbicara kepada kita dengan
perantaraan Anak-Nya”. “Renungan-renungan Natal ini diilhami
oleh kutipan itu -- tambah Raniero -- dan bersumber juga pada buku
Benediktus XVI tentang Yesus dari Nazaret. Diusahakan menyoroti
betapa Kristus itu baru dan tunggal, khususnya bila dibandingkan
dengan para nabi dan Yohanes pembaptis, dan cara Ia memakai
sebutan Anak, Putra” “Hasil buah rohani” yang diharapkan dari
renungan ini, menurut sdr. Raniero, “ialah tambahan kekuatan iman
dan kemesraan serta kesatuan hati dengan diri Penyelamat”

Pelaksanaan “Ekonomi persaudaraan”

R

OMA Buku petunjuk ekonomi persaudaraan
sampai ke rumah-rumah yang tergantung dari
Kuria general. Petunjuk-petunjuk itu hasil masa
pematangan sabar dan usaha mempertajam arti
“ekonomi persaudaraan” menurut semangat kedua
Dewan Pleno Ordo terakhir. Dalam buku kecil ini
dirumuskan petunjuk praktis administrasi ekonomi dalam rumahrumah yang tergantung dari Minister general, sebagaimana disahkan
oleh Definitorium general dalam rapat bulan Juni yang lalu. Akhirnya,
tanggal 26 November, saudara Mark Schenk (Definitor general dan
Ketua Komisi teknis Ekonomi general), Luis Eduardo Rubiano
(Ekonom general) dan Gianfranco Arrighi (Wakil Ekonom general)
menyampaikan buku petunjuk ini dengan keterangan singkat bagi
Kuria general dan rumah-rumah yang tergantung dari padanya. Hadir
di Kuria general saudara-saudara guardian dan ekonom persaudaraan
setempat dari Kuria, Kolese Internasional, Institut sejarah, Frascati
dan Via Cairoli.

Postulator beraudiensi
pada Paus
Paus Benediktus XVI pada audiensi tanggal
17 Desember bertemu dengan para Postulator
pria dan wanita bagi perkara-perkara pernyataan
Beato dan Santo di Kongregasi perkara para
kudus. Hadir juga Postulator general Ordo kita,
sdr. Florio Tessari. Dalam kata sambutan, Bapa
suci menyinggung dekatnya hari ulang tahun
ke 25 sejak pengumuman Konstitusi apostolik
“Divinus perfectionis Magister” tahun 1983.
Dalam Konstitusi itu Paus Yohanes Paulus II
“meninjau kembali prosedur perkara orang
kudus”. Beliau memang ingin “menanggapi
permohonan para ahli dan gembala umat yang
berulang-ulang kali meminta suatu prosedur yang
lebih lancar bagi perkara pernyataan Beato dan
Santo, sambil mempertahankan kesungguhan
penyelidikan di bidang yang demikian penting
bagi hidup Gereja”. “Melalui beatifikasi dan
kanonisasi itu Gereja mengucapkan syukur
kepada Allah atas karunia putra-putrinya yang
penuh semangat mengikuti rahmat ilahi. Gereja
juga menghormati mereka dan meminta doa
syafaat mereka. Pada waktu yang sama, para
kudus memberikan contoh gemilang yang dapat
ditiru oleh semua orang beriman. Sebab kita
semua dalam pembaptisan dipanggil kepada
kekudusan, yang menjadi tujuan bagi setiap
situasi kehidupan”. “Pada waktu yang sama -disambung oleh Bapa suci -- komunitas gerejawi
didorong untuk menjadi sadar bahwa dewasa
ini juga, diperlukan saksi-saksi Injil. Saksi-saksi
yang sanggup memberikan wujud nyata kepada
kebenaran abadi Injil di dalam situasi konkret
hidup dan menjadikannya alat penyelamatan bagi
segenap dunia. Orang kudus perlu diperkenalkan
dengan baik. Semangat hidup dan kekuatan
rohani mereka perlu ditunjukkan dalam situasi
zamannya. Mereka lalu ikut membuat sabda
Injil dan pengutusan Gereja makin pasti dan
menarik. Kontak dengan mereka membuka
jalan bagi kebangkitan rohani yang benar, bagi
pertobatan lestari dan munculnya orang kudus
baru. Semua orang yang bekerja di bidang
perkara orang kudus, sesuai dengan peranan
mereka yang berbeda-beda, dipanggil untuk
senantiasa menjunjung tinggi kebenaran. Sebab
itu juga, di tingkat penyelidikan keuskupan, perlu
dikumpulkan semua bukti, lisan dan tulisan, baik
yang mendukung, maupun yang menantang
kesucian hidup atau kemartiran Hamba-hamba
Allah itu.

O R A N G

Yakobus dari Ghazir akan dinyatakan Beato

V

ATIKAN Tanggal 17 Desember 2007, Bapa suci Benediktus
XVI menguasakan Kongregasi perkara orang Kudus meresmikan
dekret mukjizat berkat doa Hamba Allah Yakobus dari Ghazir
(nama baptis: Khalil Haddad) Yakobus dari Ghazir seorang imam
berkaul Ordo Saudara Dina Kapusin dan pendiri Kongregasi Suster
Fransiskan Salib Suci di Lebanon. Ia lahir di Ghazir (Lebanon) tahun
1875 dan meninggal dunia di Beirut (Lebanon) tahun 1954. Perkara
pernyataan Beato sangat didukung oleh semua kalangan masyarakat
Lebanon termasuk orang Islam dan Druz. Perkaranya dimulai
tahun 1960 di Beirut, ketika dibuka proses pengumpulan data dan
penyelidikan tingkat keuskupan mengenai anggapan umat bahwa ia
seorang kudus, dan berakhir tahun 1964. Tahun 1979-82 diadakan
proses kepausan tentang keutamaan tingkat pahlawan. Tahun 1992
diumumkan dekret keutamaan tingkat pahlawan. Tahun 2005, di
Beirut, diakhiri penyelidikan tingkat keuskupan atas kejadian ajaib
yang dianggap mukjizat dan hasil penyelidikan disampaikan kepada
Sekretariat Kongregasi. Tahun 22 Februari 2007 diadakan konsultasi
medis dengan hasil positif, memastikan penyembuhan itu cepat, genap,
dan bertahan, yang tak dapat diterangkan secara ilmiah (5 dari 5 suara
mendukung). Tanggal Beatifikasi belum pasti, tetapi kiranya akan
dirayakan di Beirut, mungkin sekali pada bulan Juni 2008.

K A B A R B E S A R / K E C I L
K U D U S D A N K E K U D U S A N

Leopoldo dari
Alpandeire – tinggal
tanda tangan Paus

T

anggal 18 Desember
2007 diadakan rapat
Biasa para Kardinal
dan Uskup menyelidiki
penghayatan keutamaan
teologis dan moral dari
Hamba Allah Sdr. Leopoldo
dari Alpandeire. Dengan
suara bulat diakui bahwa
kehidupan Hamba Allah ini
ditandai oleh pelaksanaan
ulung keutamaan. Sekarang
ini tinggal menunggu
penandatanganan dekret
oleh Bapa suci.

Sdr. Adriano Franchini ditikam di gereja
Pertemuan para
Pembesar general
tentang Sabda Allah

R

OMA Pagi hari tanggal
21 November 2007,
di Salesianum, dengan kata
sambutan singkat Ketua, dibuka
rapat umum ke-70 Perserikatan
Pembesar General (USG).
Sebagai persiapan Sinode
Uskup tahun 2008 dan sejalan
dengannya, para Pembesar
general pada pertemuan ini
mendalami pokok Sinode
tersebut. Pokok Sinode Uskup
dipilih atas usul USG sendiri,
yakni “Sabda Allah dalam hidup
dan misi Gereja”. Karena itu
para Pembesar general membahas
tema yang sama pada latar
belakang hidup religius: “Sabda
Allah dalam hidup dan misi para
religius”. Mewakili Minister
general kita, hadir sdr. Vincenzo
Mancusi, Prokurator general.

S

MIRNA (Turki) Kustos Turki, asal
provinsi Modena di Italia, sdr. Adriano
Franchini, OFMCap (Prov. Emilia Romagna)
ditikam di gereja Bayrakli di Smirna. Ia
langsung masuk rumah sakit dan dioperasi.
Kondisinya tidak mencemaskan. Penyerang
melapor diri beberapa jam kemudian kepada
polisi. Umurnya 19 tahun. “Serangan ini
terjadi langsung sesudah misa -- ceritera
Mgr. Luigi Padovese OFMCap -- Pemuda
itu ingin berbicara dengan sdr. Adriano
dan mengungkapkan keinginan menjadi
kristen. Ternyata lain tujuannya. Di pintu
gereja, sdr. Adriano mengatakan soal pindah
agama perlu dibicarakan lain kali. Pada
saat itu pemuda mengeluarkan pisau dan
menikam Adriano di bagian perut. Sesudah
serangan-serangan ini -- ditambah oleh
Vikaris apostolik Anatolia -- makin kuatlah
tekad saudara-saudara kapusin untuk tinggal
di Turki. Hubungan dengan para penduduk
Turki umumnya baik. Namun perlu diakui
bahwa kejadian seperti ini menunjukkan
adanya cabang sakit pada pohon besar
penduduk setempat”.
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S A U D A R I K A P U S I N
K A B A R B E S A R / K E C I L

M

ANAUS (Brasil) Enam Suster Klaris kapusin
Sakramen mahakudus, bersama seorang novis
dan dua postulan, membentuk komunitas religius
pertama di Biara Alto Solimoes, di daerah Amazonia
di Brasil. Biara ini terbentuk “secepat kilat”, dengan
bantuan para Kapusin Umbria. Pendirian biara
itu dimasukkan dalam program memperingati
seratus tahun kapusin Umbria hadir di daerah
Amazonia. Biara diberkati bulan November yang
lalu, dengan hadirnya Minister general Mauro Jöhri
dan Definitorium general bersama semua Minister
provinsial Konferensi Kapusin Brasil. Inilah
biara kontemplatif pertama yang dibuka di daerah
Amazonia.

Kontemplatif di Amazonia

Pendidikan bagi Komunikasi

T

Gambar semesta alam

ORINO Pusat Produksi Televisi dan Multimedia
Saudara Kapusin Italia (NOVA-T) sejak beberapa
bulan menyelenggarakan sejumlah kursus Pendidikan
Komunikasi bagi lingkungan gerejani. Sekarang ini
ditawarkan proyek pendidikan bagi Kapusin, khususnya
bagi saudara yang bekerja di bidang pastoral, muda-mudi
dan mahasiswa. Kursusnya diadakan tanggal 22-24
Januari 2008 di biara Madonna di Campagna di Torino
(Italia). Akan dibahas metode dan teknik komunikasi
serta bahasa tayangan dan audiovisual. Dewasa ini
sangat penting mengerti dan tahu “membaca” tayangan
di sekitar kita. Kita memang setiap saat, mau tidak
mau, dihujani gambar dan film yang makin berbelit,
dengan pesan bawah sadar sebagai bagian mutlak
komunikasi. Biarpun demikian, dunia gambar mati
dan hidup kurang kita tanggapi. Kurang diperhatikan
unsur bawah sadar, yang menyampaikan pesannya
melalui dan di bawah selubung pesan yang nampak
itu. Tujuan seminar ialah menambah kesanggupan
mengerti dan mendalami komunikasi melalui gambar
dan tayangan. Melalui pelajarannya para peserta
dibantu mengembangkan kesanggupan mereka untuk
menganalisa dunia komunikasi tayangan itu. NOVA-T
juga bersedia menyelenggarakan kursus serupa di tempat
bagi satu atau lebih banyak Provinsi yang mengajukan
permohonan untuk itu.

WWW.OFMCAP.ORG

Untuk informasi: info@nova-t.it

Curia Generale OFMCap Via Piemonte, 70 00187 Roma · Italia
Tel. 0039.06.4620121 Fax 0039.06.4828267 E-mail: bici@ofmcap.org
editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini - responsabile Luciano Pastorello - collaboratori Tutti
i segretari della Curia OFMCap - impaginazione e grafica Tomasz Wroński OFMCap - stampato in proprio
edizioni italiano, francese, inglese, polacco, spagnolo, tedesco, indonesiano, portoghese, croato, ceco

