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LIST OKOLNY NR 7

SANKTUARIA I POBOZNOsé LUDOWA
W NASZEJ TRADYCJI KAPUCYNSKIEJ

Do wszystkich Braci Kapucynow
Do wszystkich Siostr Kapucynek
w miejscach ich zamieszkania.
Kochani Bracia, Kochane Siostry!
1.1. 12 grudnia 1994 roku papiez Jan Pawel IIzainaugurowal jubileusz siedemsetlecia sanktuarium w Loreto, przewodnicz'lc uroczystej celebrze eucharystycznej, ktor'l odprawil razem z
kardynalami i biskupami z calych Wloch. Byl obecny prezydent Republiki Wloskiej i wielu
przedstawicieli wladz cywilnych. Ponad trzydziestu braci kapucynow, ktorzy posluguj'l 3,5
milionom pielgrzymow przybywaj'lcych w ci'lgu roku do Loreto, wtopilo si~ w tlumy, ktorym
pomagaj'l swoj'l sruzb'l.
1.2. Taka ukryta obecnosé kapucynow odpowiadala w pelni historii przezywanej przez nich w
sanktuarium. Od pocz'ltkow reformy kapucynskiej bracia zaangazowali si~ w prac~ sruzebn'l,
asystuj'lC ubogim i chorym pielgrzymom, troszcz'lC si~ o czystosé i utrzymanie Swi~tego Domku i bazyliki, przygotowuj'lC hostie i komunikanty do Mszy sw., czyszCZ'lCnaczynia swi~te.
Stare kroniki mowi'l o naszych braciach, ktorzy po nieszporach, na kl~czkach sprz'ltali Swi~ty
Domek (MHOC, XIV, 424, 427-429).
1.3. Sanktuarium to mialo rowniez du:ly wplyw na pierwotn'l bratersk'l wspolnot~ kapucynsk'l.
Bernardyn z Colpetrazzo pisze, ze pierwsi bracia mieli zwyczaj budowaé koscioly na wzor
Swi~tego Domku z Loreto (MHOC, IV, p. 23), staraj'lc si~ nasladowaé jego ubostwo i przeZywaj'lc na nowo klimat gl~bokiej kontemplacji, ktorym si~ w nim oddycha. Pod koniec wieku
XVI bracia osiedlili si~ na stale w Loreto, najpierw kolejno w dwoch hospicjach i w koncu w
klasztorze zbudowanym dIa nich blisko sanktuarium przez Kardynala Antonio Barberini, brata
Papieza Urbana VIII. Pius XI w roku 1934 powierzyl naszym braciom sanktuarium oraz cal'l
dzialalnosé duszpastersk'l i liturgiczn'l oraz wiélZ'lce si~ z tym dzialania organizacyjne i kulturalne.
lA. Zakon nie moze pozwolié na to, by ten wazny jubileusz przeszedl bez wyrazenia jak najZywszej wdzi~cznosci Prowincji Marchii i licznym braciom z innych Prowincji za ich poboznosé i poswi~cenie, z jakim posrugiwali i nadal sruZ'l Sanktuarium Wcielenia oraz przybywaj'lcym don pielgrzymom.
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1.5. R6wnoczesnie Jubileusz tak znaczé\:cego Sanktuarium Maryjnego daje nam okazj~ do refleksji nad naszé\:obecnoscié\: i sluzbé\:w wielu sanktuariach powierzonych naszemu Zakonowi.
2.1. Poprzez dlugé\:histori~ Zakonu czyms charakterystycznym dIa naszego charyzmatu byly
kosci6lki polozone na uboczu, gdzies na wsi lub na g6rach. Miejsca te przeksztalcaly si~ potem w sanktuaria, oazy pokoju, wyspy modlitwy, pobudzajé\:clud do odnowy wiary i poboznosci. Na og61 chodzilo o male budowle, dalekie od osrodk6w miejskich, do kt6rych przychodzila wzgl~dnie mala liczba wiernych. Na og61 wielkie, znaczé\:ce sanktuaria, takie jak Loreto,
Altbtting czy ostatnio San Giovanni Rotondo, Sé\:wyjé\:tkami.
2.2. Zdecydowana wi~kszosé sanktuari6w jest poswi~conych Matce Bozej, czczonej cz~sto
pod lokalnymi tytulami. W roku 1750 zostala kapucynom powierzona troska o sanktuarium w
Tirano (Valtellina - Wlochy), kt6re zostalo zbudowane jako bastion katolicyzmu przeciw
"inwazji" protestantyzmu (Lexicon Cap., 1710). Sé\:takZe sanktuaria poswi~cone poszczeg61nym tajemnicom Zycia i Osoby Jezusa, jak na przyklad "Jesus de Medinaceli" w Madrycie.
Celle di Cortona i pustelnia w Montecasale Sé\::zywymi ogniwami lé\:czé\:cyminas z poczé\:tkami
Zakonu franciszkanskiego. Sanktuarium sw. Franciszka w Caninde-Ceanl (Brazylia) jest poswi~cone stygmatom sw. Franciszka. Niemalo sanktuari6w poswi~conych jest sw. Antoniemu:
"Cuatro Caminos" w Madrycie, Lac Bouchette w Québec, Saragossa w Aragonii itd. Cz~sto
sanktuarium strzeze ciala jakiegos swi~tego lub blogoslawionego kapucynskiego czy franciszkanskiego i przyci~a tlumy poboznych wiernych. Aszram br. J6zefa Thampy w Andra Prad esh (Indie) zachowuje cialo tego w~drownego eremity z Trzeciego Zakonu Franciszkanskiego.
Kosci61 braterskiej wsp6lnoty sw. J6zefa w Detroit (USA) przechowuje cialo Czcigodnego
Slugi Bozego o. Franciszka SoIano Casey. Cialo zas sw. J6zefa z Leonessy jest strzezone w
jego sanktuarium w tymze miescie.
3.1. Dokumenty Kosciola, nasze Konstytucje, dokumenty Rad Plenarnych Zakonu wzywajé\:do
ponownego przeanalizowania naszej obecnosci i naszego sposobu poslugiwania w wielu r6znorodnych, powierzonych nam, sanktuariach.
3.2. Pierwsza Plenarna Rada Zakonu z Quito, odprawiona prawie 25 lat temu (1971), zajmowala si~ naszym wsp6lnotowym swiadectwem ub6stwa. Odbywala si~ w okresie posoborowej
odnowy, w kt6rym przywié\:ZYWanomalé\:uwag~ do poboznosci ludowej, do takich nabozenstw, jak nowenny, blogoslawienstwa, procesje czy kult swi~tych. Sté\:dtez Quito dal poleceni e raczej negatywne i ograniczajé\:ce:
"Jesli chodzi o sanktuaria nalezy zweryfikowaé ich rzeczywisté\: koniecznosé i
naszé\:w nich obecnosé. lesli zas taka koniecznosé nie istnieje, nalezy je opuscié. W
przyszlosci nie nalezy budowaé sanktuari6w ani nie powinnismy ich przyjmowaé, jesli
Sé\:nam proponowane przez innych, poniewaz absorbujé\:zbyt wielu zakonnik6w, kt6rzy
tymczasem mogliby sluzyé misjom i ubogim. NaleZy unikaé poszukiwania pieni~dzy, co
nie jest zgodne z naszym duchem ub6stwa. Apostolat nasz niech b~dzie wlé\:czony w
program duszpasterski Kosciola lokalnego" (I PRZ, 58).
Nawet jesli na zalecenia Rady Plenarnej z Quito patrzymy w nowym swietle, zawierajé\:
one or~dzie aktualne takze i dzisiaj. Cenimy szczeg6lnie nadal mocne wezwanie Quito do ub6stwa i do oderwania si~ od ch~ci gromadzenia pieni~dzy, naszé\:sluzb~ ubogim i nasze wlé\:czenie si~ w Kosci61lokalny.
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3.3. Kosci61 latyno-amerykailski odkryl ludowy zmysl religijny, jako konkretn'l:, historyczn'l
syntez~ wiary i kultury ludowej. Dokument z Medellin z roku 1968, a zwlaszcza Dokument z
Puebla z 1979 podkreslaj'l rol~ ludu jako swoistego "locus theologicus". W ten spos6b religia i
poboznosé ludowa staj'l si~ znakiem czas6w w dzisiejszym Kosciele.
3.4. Dokument z Puebla stwierdza, ze poboznosé ludowa nadala kulturze Ameryki Lacinskiej
swoj'l tozsamosé i zwartosé duchow'l:, podtrzymywan'l wiar'l i cz~sto obdarzon'l cechami wlasciwymi dIa katechezy ludowej (nr 412). Lud uksztaltowany przez t~ poboznosé posiada m'ldrosé o charakterze kontemplacyjnym, co przejawia si~ w szczeg6lnej relacji ubogich z przyrod'l i innymi osobami. Nadaje to szczeg6lny charakter pracy, posludze, swi~tom, wi~ziom
przyjaini i pokrewienstwa, kt6rych godnosé nie jest pomniejszona przez ub6stwo i proste zycie
(nr 413). W konsekwencji wi~c Puebla stwierdza, ze ludowy zmysl religijny jest nie tylko
przedmiotem ewangelizacji, aIe na ile jest wyrazem Slowa Bozego, jest aktywn'l form'l:, przez
kt6r'llud ewangelizuje siebie samego (nr 450).
3.5. Papiez Pawel VI w "Evangelii nuntiandi" widzi w poboznosci ludowej konkretny wyraz
ewangelizacji wcielonej w kultury lokalne. Oto jak j'l przedstawia:
"Objawia ona pragnienie Boga, jakie tylko prosci i ubodzy mog'l przejawiaé; czyni
zdolnym do wspanialomyslnosci i poswi~cenia az do heroizmu, gdy chodzi o wyznawanie wiary; niesie mocne wyczucie najgl~bszych przymiot6w Boga: ojcostwa, 0patrznosci, ustawicznej, pelnej milosci obecnosci; rodzi wewn~trzne postawy, rzadko
zauwazane gdzie indziej w takim samym stopniu, jak: cierpliwosé, zrozumienie krzyza
w codziennym zyciu, oderwanie si~, otwarcie dIa innych, poboznosé" (nr 48).
Papiez Jan Pawel II nie traci zadnej z okazji, by potwierdzié znaczenie tego zmyslu
religijnego, jako kulturowego wcielenia wiary i jako ochrony kultury chrzescijanskiej. Osobiscie odwiedzil dwa z najbardziej znanych sanktuari6w maryjnych, powierzonych duszpasterskiej trosce naszego Zakonu: Alt6tting i Loreto.
3.6. Kodeks Prawa Kanonicznego daje niekt6re wskazania odnosnie do sanktuari6w: glosié
Slowo Boze, oi:ywiaé liturgiczne i sakramentalne Zycie Kosciola, kultywowaé zatwierdzone
formy poboznosci ludowej (kan. 1234, l). V Rada Plenarna Zakonu sformulowala nast~puj'lce
kryteria: sanktuaria musz'l byé wyrazem fundamentalnych wartosci naszego zycia braterskiego,
wrazliwosci na wartosci ludzkie, ich dzialalnosé ma odpowiadaé duszpasterskim programom
Prowincji i Kosciola lokalnego (nr 53). Konstytucje zalecaj'l z kolei, aby sanktuaria naszego
Zakonu byly "osrodkami ewangelizacji i zdrowej poboznosci" (151, 4).
4.1. Rosnie coraz bardziej liczba pielgrzym6w przybywaj'lcych do Asyza, centralnego sanktuarium Rodziny franciszkanskiej. Przychodz'l:, by spotkaé Franciszka, brata powszechnego,
przyjaciela ubogich, czlowieka Ewangelii, znak pokoju i pojednania, glos uwielbienia Boga
posr6d stworzenia. Czyz nie takie byly zasadnicze motywy, z powodu kt6rych dziesi~é lat temu, najczcigodniejszy sposr6d pielgrzym6w, Papiez Jan Pawel II, chcial towarzyszyé do tego
sanktuarium sw. Franciszka ponad stu przyw6dcom religijnym, przybylym z calego swiata?
Czyz nie ma w tym czegos naprawd~ typowego, ze poboznosé ludowa tak dobrze okresla istot~ charyzmatu ruchu franciszkanskiego? Poboznosé ludowa stara si~ spontanicznie doswiadczyé i przyswoié sobie wartosci ewangeliczne Franciszka i Klary, wartosci kt6re mog'l przemienié Zycie swiata poszukuj'lcego swego nowego wsp6lnego przeznaczenia. Stawia to w spos6b wymowny pytania wszystkim sanktuariom franciszkanskim. "Duch Asyza" moze byé odtworzony swiadomie w innych sanktuariach, w harmonii ze szczeg6lnym charyzmatem kazde-
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go, niezaIeznie od tego czy sanktuaria maj'l charakter mi~dzynarodowy, narodowy czy miejscowy.
4.2. W sanktuariach "Iudu", w sanktuariach poboznosci Iudowej, powinni byé obecni "bracia
Iudu", gotowi przyj'lé pieIgrzym6w i srui:yé im jak czynili to pierwsi bracia w Loreto. To wlasnie t~ tradycj~ podkresIaj'lKonstytucje, gdy m6wi'l:
" ... z radosci'l przebywajmy wsr6d Iudzi ubogich, ulomnych i chorych; bierzmy udzial
w ich zyciu i w znamienny dIa nas spos6b pozostanmy bIiscy Iudowi" (4, 4).
Zadaniem naszym jest daé odczué pie1grzymom, ze S'l naszymi braémi i naszymi siostrami, a nie naszymi "kIientami". Oni powinni doswiadczyé goscinnosci franciszkanskiej,
"Pokoju i Dobra" i tego wszystkiego, co zawiera si~ w tym tak bogatym w znaczenie pozdroWlemu.
Wizyta w sanktuarium, gdy jest kierowana przez osob~ znaj'lc'l histori~ i duchowosé
samego sanktuarium oraz wrazliw'l na potrzeby wsp6lczesnych ludzi, moze sama w sobie stanowié wspaniale narz~dzie praktycznej katechezy.
W ostatnich latach swego i:ycia br. Antoni-Maria z Likochin, kapucyn pochodzenia
rosyjskiego, czlonek Prowincji Sabaudzkiej, kazdego roku mial zwyczaj sp~dzaé kilka miesi~cy w Montecasale. Z wielk'l wiar'l i gl~bok'l kultur'l oprowadzal pieIgrzym6w i odwiedzaj'lcych to sanktuarium turyst6w. Drugo jeszcze wspominali go z wieIk'l sympati'l pielgrzymi wlo.
..
scy 1 zagramczm.
4.3. Wiele os6b przybywaj'lcych do naszych sanktuari6w jest wiedzionych ludowym zmyslem
religijnym. Puebla stwierdza, ze ten zmysl zaklada tajemnic~ Wcielenia Slowa Bozego, dlatego konsekwentnie samo w sobie jest pewn'l form'l ewangelizacji. Ten ludowy zmysl religijny
przysposabia do sruchania Slowa Bozego na nowej i gl~bszej plaszczyinie. Ostatnia Kapitula
prowincjalna Prowincji Foggia zatwierdzila projekt, kt6ry stawia sobie na celu rozw6j programu ewangelizacji i franciszkanskiej duchowosci w sanktuarium S. Giovanni Rotondo. Te wysilki rozwijania program6w ewangelizacyjnych, kt6re wychodz'l od religijnego zmyslu ludowego i na nim si~ opieraj"" mog'l mieé jak najbardziej pozytywne skutki dIa rozpowszechniania
Ewangelii.
Prowincja PortugaIska rozpocz~a i kontynuuje ruch biblijny. Wiele os6b zostalo
wprowadzonych w lektur~ Slowa Bozego poprzez program realizuj'lCY si~ przez pi~é kolejnych dni, po dwie godziny wieczorem kazdego dnia. Jest to metoda, kt6ra l'lCZYwiele aspekt6w z dotychczasowych misji ludowych z rozpowszechnianiem Slowa Bozego. Rezultatem tej
pracy jest powstanie w Portugalii ponad 3 tysi~cy grup modlitwy i refleksji bibIijnej. Tego rodzaju program m6glby stanowié mocny bodziec do ewangelizacji w wielu naszych sanktuariach, zwlaszcza tych o charakterze Iokalnym czy diecezjalnym.
W roku 1510 Maria Lorena Logo nawiedzila Swi~ty Domek w Loreto, zostala cudownie uzdrowiona z paralizu, nawr6cila si~ i postanowila poswivcié swoje zycie Bogu i sruzbie chorym. W 1535 zalozyla w Neapolu pierwszy klasztor Ubogich Klarysek reformy kapucynskiej. Osoby o prawdziwej wierze nie pielgrzymuj'l tylko wtedy, gdy pragn'l uzyskaé jak'ls
lask~, aIe takZe, by odpowiedzieé na wezwanie Boze, by zrozumieé jasno, czego Pan w tajemnicy swej milosci chce od nich. Dlatego sanktuaria, kt6re przyci~aj'l wielk'l liczb~ mlodych, S'l takZe miejscami, w kt6rych nalezaloby rozpocz'lé realizowanie program6w towarzyszenia powolaniowego, kt6re by pomogly wspanialomysinosci mlodych w ukierunkowaniu si~
ku sruzbie i i:yciu wedlug Ewange1ii swi~tej.

-----------.
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4.4. "Gdy bowiem nie umiemy si~ modlié tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia si~ za nami w
blaganiach ..." (Rz 8,26). Gl6d Boga i pragnienie odkrycia sensu Zycia sklania wie1u m~zczyzn
i kobiet, doroslych, mlodych i dzieci do przychodzenia do sanktuari6w. Przybywaj'l do nich
jako do "miejsca swi~tego", do "ziemi swi~tej", wchodz'l na miejsce uprzywilejowane przez
Boga. Ten gl6d Boga jest darem Ducha Swi~tego i wymaga klimatu milczenia i modlitwy, w
kt6rym pielgrzymi mog'l odnaleié siebie samych, odkryé fundamentalne wartosci swego Zycia,
poprzez doswiadczenie w swym sercu, pelnego milczenia i skupienia, kontaktu z Bogiem.
Bracia z klasztoru Celle di Cortona (Wlochy), a takZe wiele wsp6lnot braterskich z
Prowincji Francji Poludniowej oraz Wiceprowincji Sabaudzkiej, zainicjowali "szkoly modlitwy". Br. Ignacy Larranaga z Prowincji Chile dal pocz'ltek podobnemu programowi w swoich
"talleres de oracion"(warsztaty modlitewne). Wszystkie te inicjatywy, odwoluj'lc si~ do tradycji
pierwszych kapucyn6w, ucz'llud sztuki modlitwy (por. Konst. 53,6).
Ubogie Siostry Klaryski z Grenoble (Francja), przy pomocy innych wsp61not Rodziny
Franciszkanskiej, uczynily ze swego klasztoru centrum modlitwy dia wszystkich. Dia dzieci w
wieku przedszkolnym, dia mlodziety i starszych. Opieraj'lc si~ na swoim charyzmacie modlitwy i adoracji, Siostry dzie1'l si~ nim w spos6b bardzo wzorcowy.
4.5. Pierwsz'l poslug'l kapucyn6w w Loreto byla sluzba ubogim i chorym, przybywaj'lcym do
domu Maryi w poszukiwaniu jej matczynej milosci. Goscinnosé jak'l dajemy pielgrzymom
powinna wyrazié si~ przede wszystkim w de1ikatnej milosci ubogich. W tych dniach otrzymalem pozdrowienia od stowarzyszenia o nazwie "Ramo d'oro - Oasi P. Pio da Pietrelcina"
(Zlota gal'li - Oaza o. Pio z Pietrelciny), kt6re poswi~ca si~ opiece nad chorymi. Pod koniec
wrzesnia uczestniczylem w pewnej celebracji, podczas kt6rej starozytne, sredniowieczne
bractwo z miasta Sewilli (Hiszpania), poswi~caj'lce si~ posludze chorych, zostalo formalnie
afiliowane do Zakonu Kapucyn6w. Jakie byly tego powody? Dwiescie lat temu, jeden z naszych braci kapucynskich, bI. Dydak J6zef z Kadyksu, byl czlonkiem takiego bractwa i ukierunkowal je zdecydowanie ku ubogim. Nasze sanktuaria powinny by byé srodowiskiem rodzinnym dia ubogich, nie tylko przez milosé, kt6r'l si~ inspiruj<t,aie przede wszystkim z powodu or~dzia i konsekwentnej wizji sprawiedliwosci, kt6r'l glosz'l.
4.6. "W imieniu Chrystusa spelniamy poslannictwo .... w imi~ Chrystusa prosimy: pojednajcie
si~ z Bogiem" (2 Kor 5, 20). Sanktuaria przycié\cgaj'lwie1e os6b, kt6re szukaj'l pokoju serca.
Posluga w sakramencie pojednania pozostaje nieodzown'l cz~sci'l poslugi w naszych sanktuariach. Pomaga nam w tym szacunek i zaufanie jakim darzy nas lud. Rada, jak'l Franciszek dal
pewnemu ministrowi dotyczy takze spowiednik6w: "aby nie bylo takiego brata na swiecie,
kt6ry gdyby zgrzeszyl, choéby zgrzeszyl najci~zej, a potem stan'll przed tob<t, zeby odszedl bez
twego milosierdzia, jesli szukal milosierdzia" (List do pewnego ministra, 9).
Podczas mojej ostatniej wizyty we Francji, Biskup Carcasson pokonuj'lc wielkie trudnosci przybyl na spotkanie ze mn'l. Chcial wyrazié wdzi~cznosé lokalnego Kosciola za obecnosé braci w jego diecezji. Tak to uzasadnil: "Kiedy idziemy do braci czujemy, ze znajdujemy
si~ wsr6d ludzi Bozych!". Lud przychodzi do naszych sanktuari6w szukaé "ludzi Bozych",
ludzi modlitwy, kt6rzy w gl~bi swego serca spotkali Ducha Swi~tego (por. Konst 45,1-2) i w
ten spos6b jest w stanie rozpoznaé obecnosé Ducha w sercu ludzi .. Ludzie przychodz'l w poszukiwaniu "Iudzi Bozych" gotowych wysluchaé historii ich zyòa, pom6c im widzieé R~k~
Boga, kt6ry jest Milosci<t, w tragediach i radosciach ich zycia oraz pomagaé im w rozpoznawaniu znak6w Ducha, kt6ry kieruje ich przyszlosci'l. Nie tylko nasze sanktuaria powinny byé
miejscami, gdzie mozna znaleié spowiednik6w pelnych zrozumienia i milosierdzia, aie potrzeba w og61e przygotowanych i wyspecjalizowanych w kierownictwie duchowym braci. Jest to
potrzeba, na kt6r'l wskazuje dzis wie1e os6b zakonnych i swieckich.
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4.7. Poboznosé ludowa, jak r6wniez obecnosé Ojca swi~tego Jana Pawla II uczynily ze swi~tych miejsc Asyza i z samego miasta narz~dzie pokoju w swiecie. Kazde z naszych sanktuari6w
powinno byé osrodkiem propaguj'l.cym pok6j. Jedna z naszych wsp6lnot braterskich w Irlandii
znajduje si~ w malym miescie, w kt6rym miejscowy Kosci6l jest gl~boko podzielony z powodu
decyzji Biskupa dotycz'l.cej remontu katedry. Jeden z naszych braci m'l.drze zauwazyl:
"Musimy unikaé opowiedzenia si~ po jednej ze stron. Gdy decyzje zostan'l. zrealizowane a prace ukonczone, pozostanie jeszcze rozgoryczenie i podzial. Wtedy b~dzie nasza chwila laski!".
W ubieglym roku otrzymalem list od pewnej Pani, mieszkaj'l.cej w Szwajcarii, w kt6rym pisala
o swojej miejscowosci rodzinnej we Wloszech, w kt6rej od wiek6w istnieje sanktuarium obslugiwane przez Kapucyn6w. Opowiadala z podziwem nie tyle o braciach w szczeg6lnosci, co
o kapucynskim braterstwie, stanowi'l.cym wi~z jednosci w tych wsp61notach parafialnych, kt6re
S'l.podzielone na skutek nieporozumien i malostkowych rywalizacji.
5.1. Kazde sanktuarium Zakonu jest uprzywilejowanym osrodkiem poboznosci ludowej naszych wiernych, kt6rzy szukaj'l. autentycznego braterstwa ludzkiego, pojednania i pokoju serca.
Kazde sanktuarium naszego Zakonu stanowi uprzywilejowane miejsce spotkania dIa serc, kt6re otwieraj'l. si~ na Boga i pragn'l. Go doswiadczyé. Daje to kazdej naszej wsp6lnocie braterskiej w r6znych sanktuariach powierzonych naszemu Zakonowi okazj~ do urzeczywistniania,
rozwijania w spos6b specjalny i wcielania w konkretn'l. sytuacj~ "ducha Asyzu".
Bracia, cieszymy si~ razem z Braémi Prowincji Marchii, kt6rzy razem z cal'l. wsp6lnot'l.
chrzescijansk'l. Wloch, obchodz'l. 700-lecie Sanktuarium w Loreto. Matka Najswi~tsza w Tajemnicy W cielenia niech blogoslawi nam w trudzie ponownego rodzenia Slowa Bozego w
naszym swiecie oraz w sercach m~zczyzn i kobiet, kt6rych Opatrznosé posyla, aby zapukali do
naszych drzwi.
Po bratersku pozdrawiam.
Sanktuarium W cielenia
Loreto, 30.10.95
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