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znanjati
Božje usmiljenje
Pismo generalnega ministra ob svetem letu usmiljenja

Vsem br atom reda

Dragi bratje,
Gospod naj vam da svoj mir!
Zelo pomembno in lepo novico imam za vas:
9. februaja 2016 bo papež Frančišek v baziliki
sv. Petra za nas kapucine obhajal sv. mašo.
Pričakujem, da boste za to priložnost številni
od vas prišli v Rim! Zdi se mi primerno, da vam
najprej spregovorim, kako so se stvari odvijale
in kakšen je kontekst, ki nam je omogočil to
priložnost.
Mislim, da že vsi veste, da je papež Frančišek
napovedal izredno leto usmiljenja. Ta izbira se
poraja iz zavedanja, da ima »Cerkev poslanstvo,
da oznanja Božje usmiljenje, utripajoče srce
evangelija, ki mora samo od sebe doseči srce
in duha vsakega človeka. Za Cerkev in za
verodostojnost njenega oznanila je odločilno,
da v prvi osebi živi in pričuje za usmiljenje.
Njena govorica in dejanja morajo posredovati
usmiljenje, da bo prodrla v srca ljudi in jih
izzvala, da bodo našli pot vrnitve k Očetu«
(Bula ob napovedi izrednega jubileja usmiljenja,
12). Sveto leto se bo začelo 8. decembra 2015, na
slovesni praznik brezmadežnega spočetja, in se

bo sklenilo na slovesni praznik Kristusa Kralja
vesoljstva, 20. novembra 2016.
Poseben dogodek bo na začetku postnega časa
2016, ko bo papež poslal misijonarje usmiljenja.
Za ta dogodek je sveti oče prosil nas kapucine,
da bi prinesli k Svetemu Petru relikvije dveh
naših svetnikov, ki sta se najbolj odlikovala v
službi spovedovanja: sv. Leopolda Mandića in
sv. Pija iz Pietrelcine. To sta dve ikoni, ki sta
se v življenju brezpogojno dali na razpolago
oznanjevanju Božjega usmiljenja. Papeževa
prošnja nam je v veliko čast in postaja za nas
močno povabilo, da se z obnovljeno zavzetostjo
posvečamo temu služenju tako v naših cerkvah
kot tudi na krajih, kamor nas pokličejo za to
služenje.
Prav v kontekstu tega dogodka sem si upal
prositi papeža Frančiška, da bi obhajal sv. mašo
z nami kapucini in nas nagovoril. In papež je
privolil. Veselimo se! Pričakujem, da boste
številni prišli 9. februarja 2016 ob 07h zjutraj
k Svetemu Petru in somaševali s papežem.
Potrebno se bo organizirati in po možnosti
priti v Rim že dan prej, da bi tako lahko
prišli pravočasno k sv. maši. Vse to vam bomo

naknadno sporočili. Prosim ministre, da vse
pravočasno organizirajo.
Njegova ekscelenca msgr. Rino Fisichella,
predsednik Papeškega sveta za novo
evangelizacijo, ki ga je sveti oče zadolžil za
organizacijo različnih dogodkov, nas je prosil,
da bi mu dali na razpolago izdatno število
misijonarjev usmiljenja. Kakšno bo njihovo
poslanstvo? Biti bodo morali na razpolago za
spovedovanje in pridiganje o usmiljenju po
škoﬁjah, v katerih bivajo. Prosi za spovednike,
ki so polni razumevanja in ki radi opravljajo
to službo. Zelo je zaželeno, da bi prišli v Rim
in se udeležili srečanja s papežem, ki jim bo
v dopoldnevu, po maši z nami, spregovoril
in dal navodila za njihovo službo; naslednji
dan pa jih bo sam sveti oče poslal na njihovo
misijonsko poslanstvo. Želim, da bi evropska
okrožja, predvsem italijanska, določila vsaj po
dva brata za to službo. Zato prosim ministre,
da do 20. oktobra 2015 sporočijo njihova imena
v generalno kurijo, da jih bomo tako lahko
posredovali njegovi ekscelenci msgr. Rinu
Fisichelli.

Da bi se vse to lahko odvijalo dostojno in
urejeno, je generalni svet zaupal organizacijo
tega dogodka generalni postulaturi, ki jo vodi
generalni postulator br. Carlo Calloni. On bo
pri delu tesno sodeloval z rektorji božjepotnih
cerkva v Padovi in San Giovanni Rotondu ter
s provincialnim ministrom rimske province.
Njim je tudi zaupana naloga, da usposobljenim
osebam zaupajo logistično organizacijo in
pripravo različnih bogoslužij. Kakor hitro
bo mogoče, vam bodo posredovali nadaljnje
informacije, ki zadevajo naše bivanje v Rimu.
Že sedaj se veselim, da vas bom lahko v velikem
številu sprejel v Rimu in skupaj z vami živel
ta močan trenutek, ki nas bo, tako upam,
napolnil z novim poletom za prenovljeno in
dosledno življenje v tem, kar smo obljubili pri
zaobljubah za naše življenje in je zapisano v
naših Konstitucijah.
Bratsko vam želim mir in dobro!
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Relikvije sv. Leopolda in sv. Pija bodo prispele
v Rim 1. februarja 2016. Do 4. februarja bodo v
baziliki sv. Lovrenca v Veranu, za katero skrbijo
br. Mauro Jöhri
naši bratje rimske province. Tam bomo obhajali
generalni
minister OFMCap
slovesno vigilijo na dan posvečenega življenja,
2. februarja. 4. februarja bosta naša svetnika
prenešena v cerkev San Salvatore v Lauro,
ki je cerkev molitvenih skupin patra Pija. 5.
februarja je predvidena slovesna procesija in
prenos naših svetnikov k Svetemu Petru, kjer
bosta izpostavljena v bližini svetih vrat.
Rim, 23. september 2015

