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Rapat Definitorium general

R

OMA Rapat Definitorium general bulan Januari 2008 berlangsung dari
tanggal 7 sampai 26. Seperti biasa, pada masa ini juga diadakan pertemuan
pertama pimpinan pusat Ordo dengan para Pembesar tinggi yang dipilih tahun
2006 dan 2007. Pertemuan itu berlangsung tanggal 21-26 Januari 2007 di Kolese
internasional S. Laurentius dari Brindisi. Sekitar 40
Minister dan Kustos baru hadir.
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Selain pokok-pokok biasa, khususnya didalami: Laporan tritahunan dari beberapa
Provinsi dan Viseprovinsi general dibahas. Juga disampaikan laporan kapitel provinsi
dan kunjungan pastoral yang baru diadakan. Didalami pula lebih dari tigapuluh
laporan dari pelbagai pelayanan, kantor dan komisi di Kuria general, Kolese
internasional dan rumah-rumah yang tergantung dari Kuria. Sungguh-sungguh hebat
-- dan bermutu -- kerja saudara-saudara yang melayani seantero Ordo.

KONFERENSI K APUSIN
Ditetapkan tanggal dan tempat pertemuan Minister general dan Definitorium dengan
Konferensi-konferensi kapusin berikut: ● CONCAO dan EACC, 27-31 Oktober
2008 di Dar Es Salaam (Tanzania) ● CCMSI, 3-7 November 2008 di Bangalore
(India) ● PACC, 9-12 November 2008 di Kuala Lumpur (Malaysia) ● CENOC, 22-26
April 2009 - Inggris ● CIMPCap, 1-3 Juni 2009 (tempat belum ditentukan) ● CIC, 5-7
Juni 2009 di Madrid (Spanyol) ● CECOC, 9-11 Juni 2009 di Praha (Rep. Cheska) ●
ASMEN, 15-17 Juni 2009 di Frascati (Italia).

BAGIAN-BAGIAN
ORDO:
Provinsi Karnataka:
disahkan pembukaan dua
Delegasi provinsial baru
di Timur laut India, yakni:
Delegasi Mizoram-TripuraSilchar dan Delegasi Nagaland
dan Manipur.
Provinsi Kanada Tengah:
Sdr. Paul Duplessie menjadi
Minister provinsial, menyusul
pengangkatan sdr. John
Corriveau sebagai Uskup
Nelson. Sdr. John Juhl menjadi
Definitor provinsial keempat.
Provinsi Austria: karena
sdr. Wolfgang Maria Thienen
meninggal dunia, maka sdr.
Josef Künzle diangkat menjadi
Definitor provinsial keempat.

TENAGA
Sdr. Alex Tanangco, dari Provinsi Filipina, akan menggantikan sdr. Luciano Lampert dalam tugas Penanggung jawab
sistem informasi dan komputer Kuria general. Sdr. José Miguel Jiménez Cohl, sebentar lagi mengakhiri masa baktinya di
Kuria general sebagai Vise procurator general. Menjelang akhir tahun ini ia akan kembali ke Provinsi Cile. Sdr. Gandolf
Wild akan pindah dari Kuria general ke Vikariat Arab, untuk mengemban tugas Sekretaris pribadi Mgr. Paul Hinder, Vikaris
Apostolik. Untuk menggantikannya sdr. Paul Hanbridge akan pindah ke Kuria general dari Kolese internasional, di mana
ia bertugas sebagai Wakil Sekretaris Lexicon Capuccinum. Sdr. Francis Nadeem, Minister Viseprovinsial Pakistan, diangkat
menjadi anggota Komisi KPKC. Diangkat dua anggota Komisi internasional Solidaritas ekonomi, yakni: sdr. Christopher
Twomey (PR. Irlandia), menggantikan sdr. Huub Boelaars (PR. Belanda) dan sdr. Scaria Kalloor (VP. Pavanatma),
menggantikan sdr. David Francis Peramangalam (PR. S. Tomas Rasul, Kerala). Sdr. Marek Miszczyński (PR. Krakow)
diangkat menjadi anggota Pelayanan Pendidikan Pusat. Sdr. Štefan Kožuh (PR. Slovenia) diangkat menjadi anggota Dewan
Internasional Pendidikan, mewakili CECOC. Sdr. Rocco Timpano (PR. Cosenza), anggota Pelayanan Pendidikan Pusat,
diangkat menjadi Vikaris persaudaraan Frascati.

K U R I A G E N E R A L
K E H A D I R A N K A P U S I N

Pengangkatan Kepausan

V

ATIKAN Paus Benediktus XVI
mengangkat Mgr. Wilhelm Emil
Egger, OFMCap, Uskup BozenBrixen (Italia) menjadi Sekretaris
khusus bagi Rapat Umum Biasa ke-XII
dari Sinode Uskup-uskup, yang akan
diadakan di Vatikan dari 5 sampai 26
Oktober 2008.

VIII Abad
Pengesahan Anggaran Dasar

R

OMA Dari pihak pimpinan pusat Ordo tidak
direncanakan kegiatan-kegiatan khusus. Namun
diambil keputusan mengajak semua saudara agar mempelajari
Konstitusi dan juga Anggaran Dasar, serta merenungkan
artinya bagi masa kita. Keluarga Fransiskan mempersiapkan
Kapitel tikar-tikar yang akan diadakan di Asisi sesudah Paska
2009.

02
Kekerasan baru di daerah Orissa

M

EKSIKO Sdr. David Beaumont diberi
gelar Tokoh utama tahun 2007 oleh
“El Imparcial”, yakni salah satu surat kabar
terpenting daerah Sonora di Meksiko. Ia diberi
gelar ini karena karyanya selama 17 tahun kerja
tak kenal lelah bagi keempat kebudayaan asli
di daerah Sonora: Pimas, Yaquis, Guajiros dan
Maya. Ketika sdr. David Beaumont sampai di
Yecora, orang Pimas terancam kemiskinan dan
kemelaratan dan kurang percaya diri. Kerohanian
mereka, bahasa, adat dan kesenian, yakni unsurunsur dasar kepribadian bangsa, mengalami krisis.
Maka di bawah pimpinan sdr. David, dimulai
beberapa proyek, dengan bantuan misionaris
kapusin yang lain, pemerintah daerah Sonora,
penderma dan terutama usaha keras orang Pimas
sendiri.
Selama masa 17 tahun ini dibangun 10 kapel
di 14 komunitas, diterbitkan dua buku tentang
kebudayaan dan adat kebiasaan orang Pimas
dan dicetak empat kamus, satu bagi setiap
kebudayaan asli itu. Demikian juga diterbitkan
katekismus dalam keempat bahasa daerah dan
dipugar kembali gereja purba di Maycoba.
Proyek laboratorium wanita Pimas terwujud,
studi tentang lukisan di gua-gua Los Pilares
dijalankan dan bukunya diterbitkan dalam kerja
sama dengan Lembaga nasional antropologi
dan sejarah. Dengan bantuan daerah Sonora
program pendidikan dan kesehatan ditingkatkan
dan dibangun gedung sekolah bagi taman kanakkanak, sekolah dasar dan pendidikan tinggi.
Dihasilkan aneka ragam CD dengan musik asli
pribumi dan terwujud program untuk membantu
orang yang tercekam alkohol.

O

RISSA (India) Ekstremis hindu pada akhir bulan
Desember yang lalu menyerang orang kristen
di daerah Orissa dan membakar seminari menengah
Kapusin dan kapel di Barkhama. Ketigapuluh dua siswa
dan keempat pembina dari Arunodaya Ashram dan
Seminari menengah terpaksa lari jalan kaki menyelamatkan
diri. Sdr. Chinnapa Payarda, OFMCap, rektor Seminari
memberitahukan bahwa mereka sampai dengan selamat
di Baliguda, suatu kota pada jarak 12 km. dari Barkhama.
Sdr. Thomas Sebastian, Viseprovinisal Andhra PradeshOrissa, memberitahukan bahwa para siswa seminari
kapusin disuruh kembali ke rumah masing-masing sampai
ditemukan tempat meneruskan pendidikan mereka. Ia
sempat menghubungi sdr. Chinnappa dan sdr. Stephen
Nayak, dua dari anggota tim pimpinan seminari. Pada saat
ini mereka semua selamat, tetapi krisis di daerah itu masih
tetap berlangsung. Saudara-saudara India meminta doa kita.

Tokoh utama tahun 2007

K A B A R B E S A R / K E C I L
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Pertemuan CIC dan duaratus tahun kelahiran Sdr. Estéban
dari Adoáin (1808-2008)

C

HIPIONA (Spanyol) Tanggal 3-4 Januari 2008, empatpuluh
delapan saudara dari Provinsi-provinsi CIC (Konferensi Kapusin
Spanyol) berkumpul bagi pertemuan persaudaraan untuk memperingati
Sdr. Estéban dari Adoáin, penggerak utama pemugaran Ordo di segenap
semenanjung Spanyol, di masa sesudah penyitaan harta milik Gereja. Sdr.
José Ángel Echeverría, direktur “Lexicon” memberikan dua makalah,
untuk melihat pribadi P. Estéban dalam suasana sejarah abad ke-19. Hari
pertama dilangsungkan di Rumah kerohanian Fransiskan. Hari kedua seluruhnya diadakan di Sanlúcar de Barrameda
(Cadice), yakni satu dari sekian banyak biara yang dipulihkan oleh P. Estéban dan di mana ia dikubur. Dua makalah
sdr. Valentí Serra, memperkenalkan P. Estéban sebagai misionaris yang berkarya di Spanyol, Italia, Prancis, Venezuela,
Kuba, Guatemala dan El Salvador, dan sebagai pemugar Ordo. Pagi itu diakhiri dengan meja bundar, di mana sdr.
Gabriel Larraya, visepostulator perkara P. Estéban, menerangkan perkembangan proses pernyataan Beato. Sore
hari diputar video mengenai P. Estéban, yang diperkenalkan oleh sdr. Miguel Ángel Cabodevilla. Ia juga memberi
keterangan mengenai semua bahan yang dipersiapkan bagi perayaan duaratus tahun ini: penerbitan selebaran, video,
poster dan pameran duabelas ukiran perunggu buatan sdr. Antonio
Oteiza. Uskup Jerez, Mgr. D. Juan del Río, dalam khotbahnya mengajak
para hadirin untuk mengikuti langkah P. Estéban dalam penginjilan
dunia dewasa ini.

Provinsi baru lahir di Kalabria

L

AMEZIA TERME Kedua provinsi, Cosenza dan Reggio
Calabria, berpadu membentuk kesatuan baru, dengan daerah
yang meliputi segenap wilayah Kalabria dan 13 biara. Hari bersejarah
bagi Ordo itu tanggal 31 Januari 2008. Upacara peresmian provinsi
diadakan di biara San Antonio di Lamezia Terme, dipimpin oleh
Minister general. Hadir semua Minister provinsial Italia, yang
berkumpul dalam rapat khusus, bersama para Uskup Kalabria dari
Keuskupan di mana kapusin hidup dan bekerja. Kuria provinsial
berkedudukan di biara S. Antonio di Lamezia Terme, dan pelindung
Provinsi baru itu Roh kudus. Kejadian ini suatu langkah penting
dalam sejarah kapusin di Kalabria. Saudara Kapusin Kalabria ingin
menguatkan identitas mereka dengan memperteguh kehadiran
mereka baik dari segi jumlah maupun mutu. Dengan demikian
mereka akan sanggup memberi kesaksian hidup injili yang lebih jitu,
berdasarkan persaudaraan, unsur khas karisma kita, khususnya bagi
umat Kalabria dan sejarah mereka.

Giovanni Loria (3D), Giacomo Faustini (VP), Ferruccio Bortolozzo
(MP) Giambattista Urso (2D), Amedeo Gareri (4D)

Penggalian tulang
belulang Padre Pio

S

AN GIOVANNI ROTONDO
Uskup Agung ManfredoniaVieste-San Giovanni Rotondo, Mgr.
Domenico Umberto D’Ambrosio
memberitahukan bahwa di bulan
April mendatang akan digali tulang
belulang Padre Pio. Tulang belulang
itu lalu disemayamkan untuk
dihormati orang beriman. Sebelumnya
komisi ilmiah khusus memeriksanya
menurut prosedur yang berlaku
bagi pemeriksaan dan pemeliharaan
tulang belulang orang kudus. Komisi
itu akan dibentuk dalam beberapa
minggu ini. Mulai musim semi tahun
ini sampai musim gugur, jutaan
orang beriman dinantikan untuk
berdoa di hadapan relekwi Santo
Pio dari Pietrelcina itu, terdorong
oleh peristiwa ini. Penggalian tulang
belulang ini dirasakan sebagai cara
terbaik untuk merayakan dua peristiwa
penting dalam hidup Santo dari
daerah Gargano ini, yang dinyatakan
Santo oleh Paus Yohanes Paulus
II. Kedua peristiwa itu diperingati
tahun ini, yakni kematiannya, tanggal
23 September 1968, dan munculnya
tanda luka Kristus yang tetap, tanggal
20 September 1918.
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Solidaritas bagi Kenya
Siapa saja sangat cemas menyaksikan kerusuhan di
Kenya sesudah pemilihan presiden. Orang banyak,
termasuk saudara dan saudari Fransiskan kita, terancam
oleh kekerasan, perampokan, perpindahan, kehilangan
harta milik dan kematian. Banyak orang meminta
kabar tentang Kenya dan apa yang dapat dibuat
untuk membantu. Para Penanggung jawab Keadilan,
Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan dari cabang-cabang
Keluarga Fransiskan ingin meneruskan permohonan

ini kepada kita semua. Dengan itu dapat diungkapkan
solidaritas kita dengan mereka yang menderita, khususnya
terhadap anggota keluarga kita. Mari berdoa bagi mereka
yang menghadapi kesulitan mencari nafkah dan tempat
berlindung yang aman. Akan diusahakan memberi kabar
tentang perkembangan situasi dan mencari jalan konkret
agar benar-benar menjadi manusia pembawa damai dan
pengampunan satu sama lain. Pesan solidaritas dapat
disampaikan melalui kantor KPKC di Nairobi: jpicfa @
gmail.com

Tahun rasul Paulus, menegaskan identitas kristen

T

URKI “Dipersiapkan
penerbitan pertama
surat-surat Santo Paulus
dalam bahasa Turki. Hal
ini diharapkan lebih
memperkenalkan pikiran
rasul Paulus di antara orang
kristen negara ini”. Pengumuman ini disiarkan melalui
wawancara dengan saudara kita Mgr. Luigi Padovese,
Vikaris apostolik Anatolia dan Ketua konferensi
waligereja Turki. Dalam wawancara ini beliau
menerangkan kegiatan dan perayaan yang diprogramkan
oleh Gereja katolik Turki dalam rangka memperingati
duaribu tahun lahirnya rasul para bangsa. Yubileum
khusus Santo Paulus tahun lalu diumumkan oleh Paus
Benediktus XVI, yang menggarisbawahi segi ekumene
peristiwa ini. Surat-surat Santo Paulus baru kali ini

diterjemahkan ke dalam bahasa turki. Apakah artinya
karya ini? Dalam surat-surat rasul Paulus nampak segala
usahanya untuk membawa berita Kristus kepada daerah
Turki yang paling terpencil. Tak mungkin tidak hati
terharu mengingat segala bahaya dan juga kekuatan
rohani luar biasa yang menjiwai kerasulan Paulus dalam
petualangan dari daerah yang satu ke daerah yang lain.
Olehnya kita akan terdorong kepada pertobatan hati
yang benar dan sejati. Keinginan saya yang paling kuat,
ditekankan oleh Mgr. Padovese, ialah melihat para
peziarah pengunjung Anatolia menjadi sadar bahwa
kekristenan itu bukan soal geografi saja, tetapi lebih
dari itu suatu pengutusan, misi, keberanian menghadapi
kesulitan dan melibatkan diri. Barang siapa sadar akan
hal-hal ini akan menjadi seorang kristen yang lebih
dewasa dan teguh.

Penghargaan bagi sdr. Oktavian Schmucki
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UZERN (Swiss) Saudara Kapusin swiss, Oktavian
Schmucki, diakui sebagai salah satu ilmuwan paling
ulung tentang Santo Fransiskus dari kelimapuluh tahun
terakhir. Tanggal 3 Januari diterbitkan buku tebal, lebih
dari 400 halaman, berisi pilihan karangannya, dengan
judul: “Sumbangan akan penelitian mengenai Fransiskus”.
Ini memang judul sederhana dari kumpulan karangan
yang diterbitkan oleh sahabat-sahabat sdr. Oktavian
pada kesempatan HUT yang kedelapanpuluh. Salah satu
penerbit kumpulan ini, Ulrich Köpf, seorang protestan dan
ahli Sejarah Gereja di Tübingen. Ia melihat sdr. Oktavian
Schmucki sebagai penyelidik yang mempergunakan
metode sejarah kritis untuk “menampakkan intinya,
lepas dari segala lapisan dan hiasan sastra”. Penyelidikan

sdr. Oktavian di
bidang sejarah
devosi ditandai oleh
cinta besar akan
kebenaran sejarah
dan kesederhanaan
kristen. Penerbit kedua dari kumpulan karangan ini, sdr.
Leonhard Lehmann, Profesor kerohanian fransiskan
di Roma dan Ketua Lembaga Sejarah Ordo, sangat
menilai tinggi sumbangan sdr. Oktavian di bidang
penyelidikan sejarah Kapusin. Karya sdr. Oktavian
mencapai puncaknya dalam penyusunan bibliografi -lebih dari seribu halaman -- mengenai Santo Fidelis dari
Sigmaringen.
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