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Nasi święci: świadkowie
“tożsamości i przynależności”
im jesteśmy my, Bracia Mniejsi Kapucyni?” Od tego pytania
rozpoczyna się ostatni list okólny zatytułowany „Tożsamość i przynależność”,
z jakim Minister Generalny br. Mauro
Jöhri zwrócił się do Zakonu 4 października br.
Chodzi o indywidualne i wspólnotowe
zaproszenie do życia tym, co ślubowaliśmy składając profesję rad ewangelicznych w naszym Zakonie, sugerujące realistyczną, konkretną i braterską
reﬂeksję nad jakością naszego wyboru
formy życia, dzięki której włączeni zostaliśmy do rzeszy braci, którzy w minionych wiekach podjęli tę samą drogę
idąc śladami Świętego Franciszka, zainspirowani kapucyńską reformą. To bracia, którzy jak latarnie świętości jeszcze
dzisiaj zachęcają nas do poszukiwania,
pośród sprzeczności naszych czasów,
właściwej drogi, aby nie utracić naszej
kapucyńskiej tożsamości, umacniając
naszą przynależność do tego szczególnego charyzmatu w wielkiej rodzinie
franciszkańskiej w Kościele.
W obecnych czasach „pierwszeństwo
życia braterskiego” pozostaje nadal znakiem rozpoznawczym naszej przynależności do duchowej rodziny Świętego
Franciszka z Asyżu. Życie braterskie
„zamieszkujące” bardzo charakterystyczne miejsca i przestrzenie, specjalnie dobrane, także z punktu widzenia
ﬁzycznego i geograﬁcznego, ze względu na bliskość ludzi z jednej strony i na
pewne wycofanie z drugiej; to cechy
szczególne, nieprzerwanie należące do
naszego sposobu życia i apostolatu.
To właśnie w takim klimacie rozbrzmiewa życie naszych świętych. A
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mamy ich, dzięki Bogu, bardzo dużo!
Prawie wszyscy zostali określeni jako
„bracia dobrzy i miłosierni” nie dlatego,
że praktykowali sterylną „fuga mundi”,
ukrywając się przed hałasem, niebezpieczeństwami i cierpieniami zwykłych
ludzi, lecz przeciwnie, dlatego że przez
spojrzenie wiary i czynną solidarną miłość stawali się ich uczestnikami, aż do
heroiczności i zawsze z franciszkańską
radością i prostotą.
Znaki zewnętrzne natomiast, które towarzyszą naszej kapucyńskiej tożsamości – habit, broda, pustelnia – nie służą
do tego, abyśmy się wyodrębniali w ikonograﬁi, ale odwołują się do genealogicznego drzewa, z którego wyrastamy
i które w historii Kościoła przyniosło i
wciąż przynosi liczne owoce świętości.
Jeśli zatem – w dzisiejszym świecie, tak
złożonym i poddanym nieustannym i
szybkim zmianom – zdołamy spojrzeć
na nasze powołanie i misję w perspektywie naszych „największych braci”,
odkrywając oblicze Chrystusa w Kościele naszych czasów, będziemy mogli
być nadal rzeczywiście ważnymi znakami dla przyszłych pokoleń, zwłaszcza
dla tych, które domagają się od nas „dotknięcia ciała Chrystusa”, jak to wciąż
podkreśla Papież Franciszek.
Wszystko to będzie możliwe, jeśli nasze spojrzenie zapłonie entuzjazmem
dla tych, którzy pociągnięci śladami
świętości naszych poprzedników, zechcą podjąć nasz sposób życia, kierowani także naszym przylgnięciem
i konsekwentną przynależnością w
tym pasjonującym wyzwaniu, którym
jest życie Ewangelią z kapucyńskim
„DNA”.

Ivan

Benitius

Nasi święci: świadkowie

01 “tożsamości i przynależności”

Posiedzenie Rady Generalnej i
nowi bracia w Kurii

Uwagi na temat ostatniego listu okólnego Ministra Generalnego - br. Francisco Lopes

“K

SPIS TREŚCI

Hailemikael

03 Kurii

Republika Dominikany i Haiti:
zmiany w okręgu

Minister Generalny na nadzwyczajnym Synodzie o rodzinie

Spotkanie pracowników bibliotek,
archiwów i muzeów kapucyńskich
Br. Luca Bianchi został nowym

04 dziekanem Franciszkańskiego
Instytutu Duchowości

Spotkanie przełożonych
konferencji CIC
Święty Franciszek „Patronem
ekologii” – 35 rocznica

Posiedzenie Rady Generalnej
i nowi bracia w Kurii
RZYM, Włochy – W dniach 15-26 września
2014 odbyło się posiedzenie zwyczajne Rady
Generalnej. Pośród najważniejszych tematów
i decyzji należy wymienić następujące:
•
zatwierdzenie budżetu Solidarności
Międzynarodowej na rok 2015;
•
zatwierdzenie listy delegatów na VIII RPZ
oraz zmiana miejsca jej odbycia: będzie
to Kolegium Międzynarodowe Św.
Wawrzyńca z Brindisi w Rzymie;
•
przygotowanie programu Spotkania w
Fatimie (1-5 grudnia 2014);
•
przyjęcie zrzeczenia się urzędu ze strony
br. Willibrorda Jana Geertsa, radnego
prowincjalnego Prowincji Flandro-Belgijskiej, oraz mianowanie jego następcy
w osobie br. Marcina Derdziuka;
•
Kustodia Republiki Dominikany i Haiti,
z dniem 14 października 2014, zostanie
podzielona, by utworzyć dwie odrębne
jednostki administracyjne: Kustodię
Generalną Dominikany oraz Delegaturę
Haiti, zależną od Prowincji Rio Grande
do Sul;
Nominacje dla Kurii Generalnej i domów
zależnych od Ministra Generalnego: Delegat
dla Mniszek Klarysek Kapucynek - br. Leonardo Ariel González (Prowincja Rio de la Plata);
Delegat dla FZŚ - br. Francis Bongajum Dor
(Kustodia Kamerunu); 2 Wice Sekretarz Generalny - br. Ivan Michele Milazzo (Prowincja
Palermo); Gwardian domu na Garbatelli
- Benitius Brevoort (Prowincja Medanu);
Wikary domu na Garbatelli/Kapelan Klarysek
Kapucynek - br. Hailemikael Beraki (Prowincja
Erytrei).
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Postulatura Generalna: “fabryka świętych”?
BICI rozmawia z br. Carlo Calloni – Postulatorem Generalnym OFMCap

a czym polega posługa dla Zakonu
Postulatury Generalnej?
Pierwszym zadaniem Postulatury Generalnej jest pełne ukazanie świętości
wielu naszych współbraci, aby Kościół
na mocy swego autorytetu mógł ich
ogłosić za wzorce i orędowników dla
tych wszystkich, którzy wierzą w Pana
Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jednocześnie czyni wszystko, aby pamięć o
tylu naszych braciach, naszych siostrach z Drugiego Zakonu (Klaryskach
Kapucynkach) i o siostrach i braciach z
instytutów i kongregacji agregowanych
lub aﬁliowanych do Zakonu, pozostała
żywa i nie została zaprzepaszczona.
Konkretnie, Postulatura Generalna
spełnia potrójne zadanie: prawne,
normatywne i techniczne. To właśnie
do Postulatury Generalnej należy
rozpoczęcie, prowadzenie i zamknięcie
każdego procesu beatyﬁkacyjnego i
kanonizacyjnego na szczeblu diecezjalnym, a potem na rzymskim; przekazywanie norm i tekstów, które regulują
stronę liturgiczną; administrowanie
dobrami materialnymi każdego procesu. Nie należy też zapominać o zadaniu
promowania i przedstawiania duchowości i świętości poszczególnych Sług
Bożych, Błogosławionych i Świętych,
aby ich świętość, będąca darem Bożym
dla wszystkich i uczestnictwem w życiu
Bożym poprzez Chrystusa i za sprawą
Ducha Świętego, zajaśniała dla dobra
całego Kościoła, Zakonu i na większą
chwałę Boga.
Jest jeszcze czymś aktualnym „produkowanie” błogosławionych i świętych?
Bardzo często można usłyszeć, że
Postulatura Generalna to „fabryka
świętych”. To wyrażenie, które w moim
mniemaniu pomniejsza oraz banalizuje
świętość i nie oddaje w pełni znaczenia i
ważności nakazu „bodźcie doskonałymi,
jak doskonały jest mój Ojciec”. Postulator Generalny interesuje się świętością
kanoniczną, to znaczy tą świętością,
która została uznana przez Autorytet
Kościoła. Chodzi o świętość uwydatnioną przez święte życie, przez praktykowanie cnót w stopniu heroicznym,
przez opinię świętości i znaki, które
temu życiu towarzyszą. Przedstawianie
życia i czynów wielu naszych braci
to sposób na to, aby powiedzieć, że
jeszcze dzisiaj możliwe jest przeżywanie
życia jako daru zwróconego Bogu, jak
przypomina nam o tym Św. Franciszek
w Pierwszej Regule: „I wszelkie dobro
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odnośmy do Pana Boga najwyższego i
uznawajmy za Jego własność, i dziękujmy za wszystko Temu, od którego pochodzi wszelkie dobro”. „Produkowanie
świętych” to sposób, w który możemy
uwydatnić miłosierdzie i miłość Boga
objawione w Chrystusie Jezusie. To nic,
co mogłoby trącić przeszłością czy lekko zatęchłą zakrystią, to piękno, które
staje się obecne pośród nas.
W kilku słowach, jaką należy przebyć
drogę, aby Kościół uznał świętość któregoś z
naszych braci?
Statut Kurii Generalnej w n. 33,3
stwierdza: „Procesy, które należy rozpocząć, wybierane są za zgodą Ministra
Generalnego i jego Rady spośród tych,
które mają szczególne znaczenie z
punktu widzenia Kościoła, lub Zakonu i
będą mogły stanowić znaczące świadectwo dla ludzi naszych czasów”. Proces
rozpoczyna się od prośby ze strony
Ministra Prowincjalnego lub Kustosza
o wszczęcie procesu beatyﬁkacji i kanonizacji jednego z braci. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie opinii świętości.
Innymi słowy, czy dany brat podczas
życia, w chwili śmierci i po śmierci wykazuje się znaczącymi świadectwami ze
strony ludu Bożego o tym, że prowadził
życie heroiczne i cnotliwe. Jest rzeczą
ważną, aby opinia świętości była czymś
spontanicznym, a nie wymuszonym czy
– jeszcze gorzej – wypracowanym przy
biurku. Po sprawdzeniu faktycznego istnienia opinii świętości, rozpoczyna się
część techniczna i kanoniczna. Postulator wysyła formularz badawczy, supplex
libellum, do biskupa miejsca, w którym
zmarł dany Sługa Boży, prosząc o rozpoczęcie dochodzenia diecezjalnego z
przesłuchaniem świadków, zebraniem
dowodów archiwalnych, sprawdzeniem
doktryny i stwierdzeniem braku niewłaściwego kultu. Po zakończeniu dochodzenia diecezjalnego, Akta zostają
przekazane Kongregacji d.s. Świętych i
rozpoczyna się „etap rzymski” procesu.
Po uzyskaniu dekretu prawnej ważności
dochodzenia diecezjalnego, przechodzi się do przygotowania „Positio” we
współpracy z Relatorem mianowanym
przez Kongregację. Następnie ma miejsce weryﬁkacja ze strony konsultorów
historycznych, teologicznych i Zgromadzenia Kardynałów i Biskupów, którzy
mają za zadanie uznanie heroiczności
życia Sługi Bożego. Na tym etapie
Ojciec Święty zatwierdza publikację
Dekretu o Czcigodności. Do Beatyﬁkacji potrzebny jest tzw. „mira”, tzn.

nadzwyczajny fakt uzyskany za pośrednictwem Sługi Bożego. Poprzez proces
podobny do tego, który poprzedził
dekret o heroiczności cnót: dochodzenie na szczeblu diecezjalnym, przedstawienie akt w Rzymie, weryﬁkacja akt w
Rzymie, rzymska komisja lekarska – dochodzi się do dekretu, który uznaje fakt
nadzwyczajny za „cudowny”, otwierając
w ten sposób drogę do beatyﬁkacji. Do
kanonizacji potrzebny jest drugi cud,
który wydarzy się po dekrecie beatyﬁkacyjnym. Proces w tym wypadku jest
taki sam, jak w przypadku beatyﬁkacji.
W jaki sposób można polepszyć współpracę
pomiędzy okręgami zakonnymi i Postulaturą
Generalną?
Myślę, że aby polepszyć współpracę między Postulaturą Generalną i
okręgami Zakonu bardzo ważną rzeczą
jest poznanie pewnych kroków, które
Minister Prowincjalny lub Kustosz
powinni podjąć w celu otwarcia Procesu. Pierwszym krokiem, decydującym
o sukcesie Procesu, jest sprawdzenie
przez Ministra Prowincjalnego i jego
Radę faktycznie istniejącej opinii świętości danego kandydata. Postulatura
Generalna może w tym służyć ważną
pomocą oferując, dzięki zdobytemu doświadczeniu i znajomości norm dyktowanych przez Kościół, owo spojrzenie i
rozeznanie, które pomogą w pokonaniu
wielu niepewności i trudności. Minister
powinien następnie przedstawić Postulatorowi Generalnemu kandydata na
Wicepostulatora. Będzie to brat, który
zajmie się zebraniem dokumentacji,
również tej przeciwnej lub która wydaje
się być przeciwna Słudze Bożemu. Figura Wicepostulatora uzyskuje całe swoje
znaczenie i aktualność jeśli działa w
ścisłej współpracy z Postulaturą Generalną nie czując się jednocześnie przez
to pomniejszonym. Należy zauważyć,
że Wicepostulator kończy swoje prawne
zadanie wraz zakończeniem dochodzenia diecezjalnego, jednak kontynuuje
swoją funkcję „animatora” starającego
się rozpowszechniać wiedzę o danej
postaci i podtrzymywać pamięć o Słudze Bożym, Czcigodnym lub Błogosławionym. Na zakończenie nie pozostaje
mi nic innego, jak przypomnienie VI
Napomnienia naszego Seraﬁckiego
Ojca, Św. Franciszka z Asyżu: „Stąd
wielki wstyd dla nas, sług Bożych, że święci
dokonywali wielkich dzieł, a my chcemy
otrzymać chwałę i cześć, opowiadając o
nich”.
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“Inauguracje”
odrestaurowanej Kurii
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ZYM, Włochy – Po niemal trzech
latach intensywnych robót dokonała się oﬁcjalna inauguracja siedziby
naszej Kurii Generalnej przy Via Piemonte. Sposób oddania tego budynku,
tak bardzo ważnego i znaczącego dla
całego Zakonu, został zaplanowany
przez Radę Generalną, motywowaną pragnieniem podziękowania tym
wszystkim, którzy współpracowali
przy realizacji tego dzieła na każdym
etapie i w każdym szczególe. W ten
sposób, 13 września, w święcie inauguracji uczestniczyli bracia kapucyni, 20
września zaproszeni zostali robotnicy z

rodzinami, inżynierzy i dyrektorzy robót, natomiast 27 września gościliśmy
władze cywilne i kościelne. Na koniec,
dnia 4 października, w Uroczystość Św.
Franciszka z Asyżu, podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczył
kardynał Sean Patrick O’Malley OFMCap, arcybiskup Bostonu, dokonała się
dedykacja ołtarza w naszym kościele/
chórze zakonnym. Za każdym razem
rozpoczynaliśmy od chwili modlitwy,
krótkiej prezentacji i wyjaśnienia wykonanych prac, po których następowały braterskie agapy i zwiedzanie odnowionego budynku.

Republika Dominikany i Haiti:
zmiany w okręgu

R

EPUBBLIKA DOMINIKANY
- 16 października 2014 Kustodia
Prowincjalna Republiki Dominikany
i Haiti została kanonicznie zniesiona
i jednocześnie przekształcona w Kustodię Generalną Republiki Dominikany oraz w Delegaturę Prowincjalną Haiti (zależną od Prowincji Rio
Grande do Sul, Brazylia).
Do kierowania Kustodią Generalną
Republiki Dominikany powołani zostali:
KU: Jorge Luis Jiménez Portes [na
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Minister Generalny na nadzwyczajnym
Synodzie poświęconym rodzinie
WATYKAN – Minister Generalny br.
Mauro Jöhri uczestniczył w nadzwyczajnym Synodzie Biskupów poświęconym
rodzinie, który odbywał się w Watykanie w dniach od 5 do 19 października.
Oprócz znaczącego doświadczenia
uniwersalności i synodalności Kościoła,
br. Mauro podkreślał zwróconą przez
Papieża do ojców synodalnych zachętę,
aby wypowiadali się otwarcie i bez lęku
na temat konkretnych sytuacji boleśnie
dotykających ludzi na całym świecie, w
ich przeróżnych sytuacjach rodzinnych,
tak aby Kościół, miast być „ﬁskalnym
urzędem celnym”, stał się rzeczywistością zapewniającą bezpieczeństwo i miłosierdzie, domem prawdziwie przyjaznym dla wszystkich tych, którzy cierpią
z powodu tragicznych zmian i rozłamów
w rodzinie. Końcowa „Relatio” Synodu
proponuje materiały i przemyślenia,
które ojcowie synodalni razem z Ojcem
Świętym wezmą pod uwagę podczas
redagowania końcowego dokumentu
jaki ma się ukazać po Synodzie zwyczajnym, zwołanym na ten sam temat, który
odbędzie się w przyszłym roku. Synod
zakończył się Mszą Świętą beatyﬁkacji
Papieża Pawła VI, w której uczestniczył
również Minister Generalny.
Spotkanie pracowników bibliotek,
archiwów i muzeów kapucyńskich
ASYŻ, Włochy – Tego roku kurs odbył się
poza Rzymem, w Asyżu, w dniach od 1
do 6 września, w naszym domu „Domus
Laetitiae”. Tydzień podzielony został na
dwa bloki: odwiedziny najważniejszych
miejsc franciszkańskich przeplatane

zdjęciu w środku]
1R: José David Antonio Vásquez Guzmán
2R: Kelvis Acevedo Almonte
3R: Santiago Bautista Guerrero
4R: Demetrio De La Cruz Jiménez
Natomiast br. Aldir Crocoli (Prowincja Rio Grande do Sul – Brazylia) mianowany został Delegatem
Ministra Prowincjalnego w Delegaturze Haiti, a bracia Sergio Defendi
i St-Ange Bastien zostali mianowani
Radnymi.

były sesjami plenarnymi, podczas których dyskutowano nad stosowaniem
standardów i międzynarodowych reguł
katalogizacji w naszych kulturalnych instytucjach. Pięćdziesięciu pięciu uczestników, braci kapucynów i świeckich
współpracowników, w większości włoskich, ale także pochodzących z Europy,
Ameryki Północnej i Południowej oraz
z Afryki, miało możliwość odwiedzenia
głównych instytucji rodzinnego miasta
Biedaczyny, nie tylko jako pielgrzymi czy
turyści, lecz w sposób szczególny jako
pracownicy sektora dóbr kulturalnych.
Mogli dosłownie „dotknąć” skarbów
franciszkańskiego dziedzictwa, zwłaszcza pergaminów, rękopisów, dzieł sztuki
i relikwii, przechowywanych w Sacro Convento, w Chiesa Nuova przy rodzinnym
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domu Św. Franciszka, w siedzibie biskupa,
w katedrze Św. Ruﬁna, w Protomonasterze
Klarysek, przy Porcjunkuli, w Muzeum Misyjnym kapucynów umbryjskich i w Galerii
Obrazów w Perugii. Jak zwykle, była również okazja do zaktualizowania katalogu
bibliotek kapucyńskich, w którym uczestniczy obecnie 36 bibliotek, abonamentu on
line anagraﬁcznego Rocznika-Dyrektorium
kapucyńskich instytucji kulturalnych oraz
authority File autorów kapucyńskich (adres: www.ibisweb.it/bcc). Kurs, podobnie
jak w minionych latach, prowadzony był w
języku włoskim i angielskim.
Br. Luca Bianchi został nowym dziekanem
Franciszkańskiego Instytutu Duchowości
RZYM, Włochy – W następstwie mianowania br. Paolo Martinelli biskupem
pomocniczym diecezji Mediolanu, rektor
Papieskiego Uniwersytetu Antonianum,
prof. Mary Melone, przyjmując wybór
dokonany przez radę fakultetu teologii
tegoż Uniwersytetu, w dniu 1 października
2014 mianowała br. Luca Bianchi OFMCap
Dziekanem Franciszkańskiego Instytutu
Duchowości na kolejne trzechlecie 20142017.
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Spotkanie przełożonych konferencji CIC
FATIMA, Portugalia – W dniach 20-24
października 2014, w kapucyńskim
Centrum Biblijnym w Fatimie, odbyło się
XVI spotkanie przełożonych (prowincjalnych, radnych, gwardianów) konferencji
CIC, pochodzących z Katalonii, Hiszpanii
i Portugalii – razem czterdziestu ośmiu
uczestników. W tym roku, wobec zbliżającej się Rady Plenarnej Zakonu, głównym
tematem było: „Znaczenie pracy w naszym
życiu”. Temat ten został potraktowany z
perspektywy historycznej, chrześcijańskiej
oraz franciszkańskiej i kapucyńskiej tradycji wizji pracy w jej przeróżnych wymiarach
i przejawach we współczesnym świecie. W
spotkaniu uczestniczył Wikariusz Generalny, br. Štefan Kožuh, stając się znakiem
szczególnego zainteresowania i bliskości
ze strony Zarządu Generalnego.

R

ZYM, Włochy - Dzień 29 listopada 2014 roku oznacza 35°
rocznice ustanowienia Świętego
Franciszka Patronem Ekologii. W
opinii wielu ludzi, Ziemia przeżywa
dzisiaj krytyczny moment w swojej
historii. Kryzys społeczny, gospodarczy i środowiskowy jest dla nas wielkim wyzwaniem, ponieważ wymaga
od nas oceny obecnej sytuacji i poszukiwania skutecznych sposobów
promowania wzajemnej odpowiedzialności, większej wspólnoty życia,
oraz wspierania przyszłych pokoleń,
a także całej naszej planety.

Zapraszamy was do świętowania
poprzez organizowanie imprez,
spotkań modlitewnych, spotkań
mających na celu upamiętnienie tej
rocznicy, w sposób, który jest najbardziej odpowiedni dla waszego kraju
i waszej kultury, a także najbardziej
wygodny dla was i waszych braci. W
czasie swoich przygotowań, nie zapomnijcie o Rodzinie Franciszkańskiej, ludziach świeckich, z którymi
pracujecie i realizujecie swoją posługę, organizacjach diecezjalnych,
grupach ekumenicznych i międzywyznaniowych oraz wszystkich lu-

Święty Franciszek
“Patronem ekologii”
35 rocznica
Jako „Rzymska Szóstka” (animatorzy
GPIC międzynarodowej Rodziny
Franciszkańskiej) postawiliśmy sobie
pytanie o to, w jaki sposób można
byłoby najlepiej uczcić tę rocznicę, i
w związku z tym z radością informujemy, że stworzyliśmy stronę internetową (http://francis35.org), na której zamieszczane są różne materiały,
które naszym zdaniem mogą okazać
się przydatne w przygotowaniu do
uroczystości. Strona została uruchomiona w dniu 22 marca tego roku,
w światowy dzień wody, a data ta
została wybrana, aby przypomnieć,
że nasze zaangażowanie w pracę na
rzecz ochrony stworzenia, musi być
konkretne i praktyczne. Zaproponowane materiały są dostępne w kilku
językach i dotyczą różnych tematów
łączących się z nadchodzącą uroczystością, list papieża Jana Pawła
II, w którym ustanawia Świętego
Franciszka patronem ekologii, tekst
celebracji Eucharystycznej i modlitwy ekumenicznej, niektóre z zasad
obowiązujących podczas uroczystości międzyreligijnych, modlitwa
Krzyża Maya, niektóre modlitwy
wiernych i artykuły z duchowości
franciszkańskiej dotyczące ochrony
stworzenia. Zachęcamy do dzielenia
się tymi informacjami z wszystkimi
współbraćmi w waszych okręgach,
a także z innymi braćmi z rodziny
franciszkańskiej.
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dziach dobrej woli. Przyczyńcie się
do promowania wśród ludzi większej
wrażliwości wobec Stwórcy wszystkiego, na wzór św. Franciszka. Proponujemy również rozważenie możliwości powiązania tej uroczystości
z obchodami Ducha Asyżu, które
przypadają każdego roku w dniu 27
października. Mamy nadzieję, że
zaproponowany materiał okaże się
dla was pomocą. Podzielcie się nim
tak szeroko i „ekologicznie”, jak to
tylko możliwe. Sugerujemy, aby zamiast drukować na papierze, słowa i
obrazy były wyświetlane, a jeżeli nie
jest to możliwe, można użyć papieru
makulaturowego. Prosimy was abyście wysyłali na adres mailowy francis35romansVI@gmail.com
krótkie artykuły o każdej uroczystości,
która odbyła się w waszym mieście
lub regionie wraz z kilkoma zdjęciami. Niech Pan wam błogosławi w
waszym zaangażowaniu w ochronę
stworzenia, które jest darem, jakim
możemy się dzielić ze wszystkimi
Bożymi stworzeniami!
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