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Дорогі брати і сестри,

“Кільцевому буква” починається не з такими іменами, 
як вони, а це викликає холодні документи, важливо, 
практично. В цьому році я вирішив написати циркулярний 
лист, в якому не мають характеристики холодності, але 
трохи істотного практичності.

Причина такого вибору диктується останнього 
відвідування пастирського ще не завершений і ряд вимог, 
які я збирав протягом цього «подорожі» в єпархії.

Я сподіваюся, що пропозиції, які містяться в “кругову” 
може пробудити інтерес і почати процес обміну харчується 
від віри і дружнім, що належить нашій християнській 
громаді.
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ГОРИЗОНТ

Горизонт цього процесу представлена апостольському умовляння 
“Evangelii Gaudium” Папи Франциска. 

У Флоренції Церкви Конгресу в листопаді минулого року, він показав 
усім християнським громадам в Італії завдання поглиблення цього 
тексту вважається програмним для його обслуговування і для місії 
Церкви:

“Не дивлячись на те, щоб він не торкався мене, щоб сказати 
сьогодні, як реалізувати цю мрію, просто дайте мені залишити вам 
вказівку на майбутні роки: в кожному населеному пункті, в кожній 
парафії і установи в кожній єпархії і юрисдикції, в кожному регіоні, 
спробуйте почати в Синодальна чином, поглиблення Evangelii 
Gaudium, щоб витягти з неї практичних критеріїв і здійснення її 
положень, особливо на трьох або чотирьох пріоритетів, які ви 
визначили ”.
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Серед основних напрямків Послання Папи, я хотів би поділитися цим 
зокрема:

• відновити радість Євангелія і його проголошення;

• покинути межі підбадьорюючий віри і згорнутий громад і вийти на 
кожну людину в його волі, в його глибині, в його стражданнях; 

• визнати фігуру бідного особи Христа, який закликає нас, і ми 
євангелізує;

• прийняти стиль особистої і громадської християнського життя, здатної 
спілкуватися принади Євангелія і їжі братство серед людських облич.
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ІКОНА

Євангельський образ, який об’єднує горизонт, викладені в листі 
Папи і той шлях, який ми пропонуємо, що з учнів Еммаус. 
Я не зупинитися, щоб коментувати його, запрошуючи всіх і 

кожного співтовариства, щоб визначити найбільш ефективний спосіб 
використання “карти”, підготовлені для катехизації подорожі цього 
року.

“Радість Євангелія наповнює серце і все життя тих, хто 
зустрінеться з Ісусом. Ті, хто дозволяють собі бути врятований 
через Нього вільні від гріха, від печалі, від внутрішньої порожнечі, 
ізоляції. З Ісусом Христом завжди народжується і відроджується 
радість ” (EG 1).

У цих словах, що відкритий лист Папи, ми знаходимо короткий виклад 
досвіду учнів Еммаус і оповідання про те, що відбувається в житті жінки 
і чоловіки, який відкритий для Євангелія.
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ВІКАРІАЛЬНИЙ ВІЗИТ

М и починаємо з відвідування вікарія: Це п’ятий я виступаю в цих 
семи років і спрямована на пастирських благодійних працівників 
в різних сферах життя: від сім’ї, щоб працювати, крихкість 

культури, від політики до волонтерства.

П’ять пастирські візити дозволили мені зустрітися з певною 
швидкістю особи і досвіду Церкви, яка живе в Бергамо і встановити 
відносини, які, в той час обмежена, збагатили мене з почуттям подиву, 
подяки і надії.

Цікаво, за багатством і силою наших громад і їх віри; подяку за 
свідоцтво і за відданість священиків, релігійних і мирян; надії для 
утримання, що, незважаючи на очевидну секуляризму менталітету і 
життя, проявляється в широку присутність наших парафій, навіть у 
великій кількості священиків, в турботі не тільки зовнішні традиції, в 
особистій щедрості та організованою, що перевищує ‘уяву, в міцному 
організації і в широкому діапазоні, в присутності багатьох соціальних 
і культурних подій і красу церков і творів мистецтва. Зокрема, це 
п’ятий візит дозволив мені зустріти священиків, релігійних і валялися 
захоплюючий досвід благодійництва.
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Результатом цих зустрічей, не є остаточними, але вже добре 
визначений, він може бути зібраний навколо деяких висновків:

• кількісне велич парафіяльних пропозицій пастирського про 
солідарність і близькості до різних аспектів існування; 

• сила відданості і реальної зустрічі з жінками і чоловіками з усіх 
верств суспільства, в знак особистих відносин і персоналізації;

• різноманітність ініціатив, в яких наші громади здатні; 

• товщина повсякденних дій і неорганізований;

• розвідка і підготовка багатьох в пастирських і екзистенціальних 
контекстах, в яких вони здійснюють свою діяльність;

• оцінив присутність, іноді під забудову, експлуатований або піддатися 
критиці, на різних територіях.

Аспекти, які вимагають знову звернути увагу є:

• навчання і самонавчання тих, хто працює;
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• продуктивність  наших робіт і відносини з «території»;

• євангелізації вимір благодійності; 

• схиляння благодійності в різних сферах життя, в контексті 
відзначені проблеми старіння і майбутнє, зміною в робочому світі, як 
слабкі і обмежені проекти, від індивідуалістичних динаміки.

Я роблю паузу момент на перспективу загальну. 

Ми живемо в контексті, який сприяв виробництво і там була забита 
покоління: символічним ознакою є вражаючий демографічний 
спад в багатьох країнах, в тому числі самої Італії. Виробництво, яке 
необхідно, призвело до продукту; збірка, як плід життя. Ми бачимо 
кожен день, не вистачає продуктів, але не вистачає сенс і смак життя.

Міністерство також схильна до цього ризику: примножує продукти, 
пропозиції, ініціативи, але страждає від духовного й суспільного 
стерильності.

Звісно ж необхідним, щоб знайти умови для продуктивності наших 
громад, розуміючи, що досвід віри в Христа здатна.
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Керівні принципи що випливають з цих нарад:

• турбота про пропозиції, з особливою увагою до якості особистих 
відносин; 

• перспектива пастирської роботи, яка розглядає людське існування 
в його єдності, схвалюючи підхід, викладений сферах життя, 
зазначеної в конгресі у Вероні;

• визнання і заохочення гідності і відповідальності мирян; 

• усвідомлення важливості освітнього аспекту у всіх його формах, 
ініціатив і пропозицій співтовариства;

• усвідомлення евангелізаторской цінності наших особистих і 
суспільних дій, так що Євангеліє може досягти серця і «передмістя» 
одного існування; 

• спільне використання перспектив і шляхів з «території» в 
різноманітті і багатстві

• визнання і заохочення поганий суб’єктивності.
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Це просто показник, який вносить пропозицію про те, я маю намір 
представити.

“Ось чому я хочу погану церква для бідних. Вони можуть 
багато чому навчити. На додаток до участі в “Sensus fidei”, з 
їх страждання знає про страждання Христа. Кожен повинен 
дозволити собі бути євангелізувати ними. Нова євангелізація 
заклик визнати рятівну силу свого існування, і помістити їх в 
центрі шляху Церкви. Ми покликані, щоб виявити Христа в них, 
щоб позичити свій голос до них в їх причинах, а й бути їх друзями, 
слухати, щоб зрозуміти і прийняти загадкову мудрість, що Бог 
хоче, щоб спілкуватися через них” (EG 198).
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РЕФОРМА  ВІКАРІАТІВ

П ід час цього останнього візиту, я відчув, рости і формуватися в 
більш зрозумілою необхідність переосмислити і відродження 
місцевих вікаріатів.

Історія і визначення місцевих vicariates, заслуговує подальшого 
розгляду, щоб зрозуміти причини і способи, в яких вони були зроблені.

В даний час ситуація характеризується наявністю двадцяти восьми 
місцевихвікаріатів. Кожен вікаріат  очолює місцевий вікарій, призначений 
єпископом; передбачувані організми є Рада священиків-вікарія і 
викарного пастирського ради. Межі та призначення вікаріатства і 
місцевих обов’язків вікарним визначаються єпископом і недавно знову 
запропонував єпархіальним Синоду. 

Оскільки Рада фізіономію вікаріатом передбачає більше і більше 
характеристик пастирського зобов’язання по відношенню до 
«території», розуміється як сукупність життєздатних і представницьких 
світів і їх взаємодії; З цієї причини вона стає церковну місце, де значна 
частина професії і місія мирян і їх спільної відповідальності.

Вікаріат стає конкретним умовою для розвитку і координації спільного 
служіння.
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Вихідна ситуація відзначена завзяттям і надією поступово ослаблені 
з причин, які я коротко: зникнення тяги участі на всіх рівнях; тяжкість 
і відчуття марності пастирських організацій; слабкість вікаріатом 
до Приходу і фігура парафіяльного священика; народження 
пастирському блоку і відчуття нестерпного множення церковними 
структур; висновок сил всередині християнської громади; трудність 
висловити в генеративних відносинах між християнськими громадами, 
громадянським суспільством, сучасної історії; втрата світського 
присутності програмних обов’язків; трудність підтримувати первісне 
призначення вікаріатства в умовах занепаду і старіння духовенства і 
навіть мирян. Сигнал в цьому сенсі є той факт, що близько половини 
місцевого вікарія  встановив і більше не відчуває потреби пастирського 
ради вікаріату. Причини, здається, пам’ятаю, що вимагає реформування 
цієї церковному структури.

“Інтимність Церкви з Ісусом подорожує інтимність і причастя”, по 
суті, місіонер причастя “. Вірна моделі Вчителі, життєво важливо, 
щоб сьогодні приманка Церква сповіщати Євангеліє всім, у 
всіх місцях, у всіх випадках, без затримок, без відштовхування 
і безстрашним. Радість Євангелія для всіх людей, не може 
виключити будь-кого ” (EG 23).
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Вона переслідує чотири пастирські цілі:

• заохочувати і розвивати відносини з “територією”, взявши в якості 
посилання п’ять предметних областей, визначених церковному 
конгресі у Вероні: робота і святкування, людська слабкість, 
національності, традиції, любити життя; 

• заохочувати і визнати спільну відповідальність мирян від їх 
компетентності в згаданих областях;

• підтримка кваліфікованого навчання пастирської працівників;

• намітити деякі форми пастирської розуміються як частина 
вікаріатства.

Горизонт реформи викладається з точки зору євангелізації та 
євангельського служіння Церкви до кожної людської особистості; 
визнання священичого служіння, миряни покликанням як особисті, так 
і суспільні, свідоцтво освяченої життя і різних харизм, в своїх конотацій; 
співпраця між різними церковними суб’єктами з точки зору форм 
зустрічі, діалогу і взаємодії з інституційними, соціальними і культурними 
правами на території. 
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Реформа передбачає встановлення вікаріатів більшого, взявши ім’я 
територіальних вікаріатів.

Чим більше розмір не просто розширення існуючих вікаріатів, але 
географічна узгодженість і історичне вираження, і особливо соціальної 
і культурної релевантністю: конкретно представляють умова, що 
дозволяє більш ефективно здійснювати зазначені цілі.

Структура вікаріату складається з парафій, пастирських одиниць, 
священичому братстві, з громад, присвяченої життю і непрофесійних 
груп, присутніх на цій території.

Організми, які дають форму вікаріатства є: територіальний пастирської 
рада, рада священиків, місцевий вікарій.
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КОНСТИТУЦІЯ СВЯщЕНИчОГО БРАТСТВО

Короткий опис реформи вікаріату, виділяє два аспекти велике 
значення: проекція територіальної вікаріатства до екзистенціальної 
точок зору, соціальних і культурних прав, визначених п’ятьма 

областями Верони; сприяння скручування відповідальності по 
відношенню до цієї постаті вікаріатство.

Серед найбільш очевидних наслідків цих виборів ми можемо включати в 
себе створення єдиного вікаріату Ради: територіального Пастирське 
ради, склад якого і мета назад з іншого приводу.

Кількісне розширення вікаріатства і його нові навички ставлять заново 
питання про фігуру і місії священика і пресбітерія особливо в його 
локальній формі.

Кожен священик висвячений вступає в особливі відносини з єпископом і з 
іншими священиками. Рада відзначила дуже сильно і це членство в останні 
десятиліття ми спробували конкретно проявляється по-різному. 

Тепер, з приводу цієї реформи, то оживити його через відносно нову 
фігуру: що в “священицької братерство”. 

Це в першу чергу спосіб життя, який характеризує всю християнську 
громаду і що Франциск недавно згадується як християнська відповідь на 
фрагментацію, підрозділів, військових дій і воєн нашого часу.
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“Сьогодні, коли мережі і людського спілкування досягли 
безпрецедентної події, ми вважаємо, виклик, щоб виявити і 
передавати” містичне “, щоб жити разом, щоб змішатися, щоб 
зустрітися з нами, щоб взяти нас на руках, щоб підтримати нас, 
щоб брати участь в цьому прилив трохи “хаотичним, що може 
перетворитися на справжній досвід братства, солідарності в 
каравані, в святому паломництві” (EG 87).

“Існує справжнє зцілення, як спосіб ставитися до інших, які дійсно 
зцілює нас замість того, щоб зробити нас хворими, є містичним 
братством, споглядальний, який дивиться на священне велич 
цього, хто знає, як знайти Бога в кожній людині хто знає, як 
терпіти утиски, які живуть разом, тримаючись за любові до Бога, 
який знає, як відкрити божественне серце любити шукати щастя 
інших, як шукає їх хорошого батька. якраз в цей час, і навіть там, 
де вони  “мале стадо” (Лк 12:32), учні Господа покликані жити 
як спільнота, щоб бути сіллю землі і світлом світу (Мф 5,13-16). 
Вони покликані свідчити про якість евангелізаторской членства 
в постійно новий. Давайте не будемо красти співтовариство! ” 
(EG 92).
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Я пам’ятаю, з розсудом, що я присвятив темі братства пастирський лист 
від 2012 року.

Італійські єпископи, розмірковуючи про життя священика і розпізнання 
покликання до цього служіння, нещодавно показали, наскільки важливо 
розмір братерство, вказується як необхідний режим пастирського 
служіння, а не просто як “оазис” духовного відродження для деяких. 
Він повинен враховувати умови для церковного відродження 
“священицького братства”, як спосіб життя.

Але цей вислів не тільки вказує на стиль: в рамках реформи вікаріату, 
стає показником конкретного способу встановлення зв’язків між 
священиками, які живуть на тій же території. З огляду на розмір, який 
приймає запропоноване територіальне Вікаріат, стає необхідним 
переформулювати відносини між священиками і зосередитися на 
реляційних вимірах.

“Священиче братство” складається з складних відносин між обмеженим 
числом священиків (двадцяти), що живуть і працюють в сусідніх парафій, 
і подається в ряд загальних зобов’язань, які визначаються ними самими, 
єпархіальним пресвітера в цілому і єпископом. Уже сьогодні Пресвітерії 
вікаріатства живе ці відносини, часто мало на увазі шляхом вибору і 
загальних пастирських обов’язків. Зараз мова йде, щоб підкреслити ці 
відносні аспекти з точки зору нового режиму пастирської служби.
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«Священиче братство», таким чином, приймає форму групою 
священиків, які живуть змістовні відносини один з одним, стає знаком і 
свідком більшого братства, яке охоплює всю спільноту: воно не є, тому 
закритим і винятковим братством, а і ознака метушня, що відносини 
всього суспільства продуктів.

Зокрема, “священиче братство” спрямована на сприяння силу віри 
священика і його пастирські навички, досвід Міністерства Грейс, стиль 
життя, в якому аспекти спільноти можуть значно виникнути, обмін 
«пастирське зобов’язання.

Саме протягом цього року, щоб визначити мету священичого братства, 
порядок їх конституції, умови їх існування, світло цих показань.

«Священиче братство” не буде паралельна структура церкви або 
альтернатива територіальної вікаріатства; в кожному вікаріату буде 
більш “священиче братство”; кожен земляцтво включатиме в себе 
фігуру «президента» чи «перший серед рівних” ми могли б назвати 
“Модератором братерство”.

Історія багатьох дослідів вже жили і общинного єпархіальних священиче 
збагачують цей процес.
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ПОДОРОЖ НА ЗНАК ОБМІН

Міркування, які я представив буде являти собою початок шляху, який 
входить в зачеплення громад і священиків і стає представником стилю, 
в якому братські відносини і пристрасть до проповіді Євангелія не 
тільки результат, але такий же вид процесу, який ми починаємо. 

Я думаю, що єпископ повинен особисто супроводжувати і значно 
супроводжуватися на цей шлях. Це складний дворічний шлях для 
мене, громад і священиків, які тепер буде підкорятися. З міркувань 
ясності проспекту двох різних шляхів, але не далеко.

Перший шлях щодо 
“реформи вікаріату”.

2016-2017 пастирської рік

• Єпархіальні збори в вересні: Презентація циркулярного листа.

• вікарія Пастирське Ради: в період з листопада по січень, 
поглиблення причин, цілей і характеристик реформи вікаріату. У 
березні та травні, розробку «робочого документа» для реформи і її 
реалізації і попереднього визначення меж територіальних вікаріатів.
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2017-2018 пастирської рік

• Єпархіальні збори в вересні: презентація щорічного ходьби.

• Засідання парафіяльних душпастирських рад, розділене на 
тимчасових територіальних вікаріатів: в період з листопада, з січня по 
березень, поглиблюючи “робочий документ” щодо завдань і складу 
територіального пастирського ради, фігура місцевого вікарія і інших 
фігур ; виборчі правила. У травні територіальних пастирських виборів 
ради і призначення територіального вікарія.

• Єпархіальні збори в вересні: презентація пастирського листа за 
2018-2019 роки в регіональних пастирських рад.

* * *

Єпископ буде присутній один раз в кожному вікаріату як перший і 
другий пастирської рік. Подорож буде супроводжуватися субсидій і 
людей, відданих цьому.
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Другий шлях є по відношенню до 
“священицької братії”

2016-2017 пастирської рік

• священиче Асамблея у вересні по темі “пресвітерів і братерство».

• священикам пастирського Поради: під час зустрічі пастирського 
року, поглибленням причин реформа вікаріатів і відносини між 
священицького братства і християнської громади; розробка робочого 
інструмента для реформування вікаріатів і робочий інструмент для 
священицького братства, попереднє визначення меж територіальних 
вікаріатів і складу священицького братства.

• священиче зібрання в червні: презентація маршруту на 2017-2018 
рік.
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2016-2017 пастирської рік

• священиче Асамблея у вересні: Презентація робочого інструмента 
для реформування і священицького братства.

• священикам пастирського Поради: під час зустрічі пастирського 
року, поглиблення робочого інструмента для того, щоб реформувати 
вікаріатів і священиче братство; визначення складу священицького 
братства і визначення модератора

• Вибори територіальної пастирського ради і призначення 
територіального вікарія в травні.

• Вибори Єпархіального Ради Священиків в червні.

• священиче зібрання в червні: презентація пастирський лист на 
2018-2019 рік і запуск священицького братства.

* * *

Єпископ буде присутній один раз в кожному Раді священиче 
викарного як в першому і другому пастирського року. Подорож буде 
супроводжуватися субсидій і людей, відданих цьому.
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Як ви бачите, це складний шлях, який прагне нагодувати не тільки 
формальне і структурне поділ, але перш за все, щоб виростити широке 
церковне свідомість щодо місії Церкви і братства, як спосіб життя.ù

Ми не нехтуємо питання, які протягом останніх трьох років ми поставили 
перед собою і повсякденне життя наших церковних громад.

З цієї точки зору я хотів би поставити рішення, яке здається неминучим: 
супроводжувати цей процес і особливо живлять розділяючи його з 
усією нашою єпархії сенс, ми повинні обов’язково відкласти і 
переглянути запланований пастирський візит і як вони досягають 
його.

 * * *

Я завершую цей лист, підпорядкувавши дві теми, які супроводжують 
перераховані місця.
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AMORIS LAETITIA

Я хотів би висловити деякі думки, які відкриваються до більш складних 
прогулянки і тривалі. Доставка листи Папи до Церкви і до людства 
красу і цінність сім’ї.

Там повинно бути уважне читання тексту і засвоюється в повному 
обсязі на особистому рівні і рівні спільноти

Що стосується подружніх пар і сімей, а також людей, що живуть у 
важких ситуаціях з точки зору шлюбу і сім’ї, основні критерії та 
невіддільні одна від одної, які характеризують пастирську діяльність 
Церкви в ім’я милосердя, ті акомпанементу, євангельський 
розпізнання та інтеграції.

Євангельська проникливість необхідна з багатьох аспектів подружнього 
і сімейного життя, які сьогодні приймають на особистісні характеристики 
особливо сильними: з цієї точки зору також підходять делікатну 
ситуацію з точки зору шлюбу і сім’ї.

Євангельська розпізнання передбачити головних питань, одні і ті 
ж люди, які відчувають сімейний стан і сім’ї у багатьох формах, які 
сьогодні приймають: у зв’язку з цим важливість совісті кожної окремої 
людини і для їх навчання очевидна.



Євангельська розпізнання також вимагає порівняння з духовним 
керівництвом, часто визнається в образі священика, як з точки зору 
своєї відповідальності перед суспільством ввіреного йому, як в своєму 
служінні в якості коментатора Слова і слуги Милосердний благодать 
Божа.

Євангельська розпізнання спирається на віру, молитву, дія Святого 
Духа і Слова Божого, Церкви, пастирські вказівками єпископа і завжди 
забезпечує «подорож» віри і перетворення.

В цей час я питаю, особливо священиків, щоб діяти з обережністю і 
терпінням, уникаючи встановлення вимог, в той час як зрілі загальні 
принципи, які дозволяють уникати піддаючи людей Божих, і кожна 
людина вибори, які заплутують їх різновиди та будуть суперечили 
інформацією що буде жилет: як з точки зору особистої ситуації віри, як 
з точки зору завдань і громадських обов’язків.

Для того щоб сформулювати ці принципи повинні б включити мене, 
єпархіальних пастирських організації і групи дуже компетентних людей 
в міністерстві сім’ї, щоб вони могли завершити свою роботу до кінця 
цього року.
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МОЛОДИЙ ПОСІВ

При значній кількості молодих людей, багато з них в їх двадцятих і 
тридцятих років, я пайову участь в Всесвітній день молоді відзначається 
в Кракові. З особливою радістю ми відчували себе резонують у 
виступах Франциск слово «посівну», і ми визнали в ньому і в його 
жестах зображенням сіяча. У своїх сильних словах чітко видно це 
подвійне умова: молодий в той же час “поле”, щоб посіяти Євангеліє і 
“затравки” Євангелія.

Вже більше року я запитав тих, хто більш безпосередню участь в 
молодіжному служінні, щоб почати процес, який піднімає відносини 
між євангельської, віри і молодих двадцяти-х років. Це період життя, 
в якому ви відчуваєте попереду найкрасивіших і вирішальним. З 
різних причин це здається ще більш вираженим, коли відстань між 
християнською спільнотою і молоде покоління. Я не думаю, що ми 
можемо змиритися, чекаючи повернення, що буде відбуватися в інших 
моментах існування. У той же час не
хотів би ми мали визначити занадто швидко ініціативи, пропозиції, 
шляхи, які, якщо занадто структурований, які, ймовірно, будуть 
вичерпані самі по собі.

Я вважаю, що образ сівби сильно породжує і динамічним і може бути 
збагачений з різними внесками.



Деякі критерії, які можуть надихнути цього “затравки” є:

• слухання, оцінка багатим досвідом, в якому молодь визнають насіння 
Євангелія;

• розмір спільноти динамізм, яка збагачена з такою кількістю безлічі; 

• вирощування та супровід в ім’я свободи молодих людей, з якими ми 
поділяємо подорож; 

• довіру дорослих та вихователів до них і сприяння їх обов’язки;

• спільне використання Євангелія в екзистенціальної землі їх віку;

• пряма пропозиція про Ісуса і Його Євангелія; 

• увага до “духовному” вимір далеко в них; 

• серйозний розгляд професійного аспекту життя, особливо в пору 
юності.

Переосмислення інтенсивних повідомлень Всесвітнього дня молоді 
може нагодувати динамізм цієї “затравки”.
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ВИСНОВОК.

Буква “Evangelii Gaudium” є джерелом, який надихає цей шлях.

Це не операція організаційних, яка може бути зроблено в набагато 
коротший час, а це можливість виготовлення конкретна структурна 
реформа, можливість спільного заднім числом сприяє церковну 
перетворення, до якого наше єпархіальне співтовариство Він не хоче, 
щоб уникнути.

“Рада Другий Ватиканський представив церковну перетворення
таких як відкриття постійної реформи себе вірність Ісусу Христос: 
“Кожне оновлення Церкви полягає в основному в збільшили 
вірність своєму покликанню [...]

Паломник церква до мети називається Христом до цього 
безперервна реформа, до якої він, як людина і земної інститут, 
завжди він потребує “. Є церковні структури, які можуть досягати
для умов переходу до євангелізації динамізм; в рівній мірі, хороший
структури використовуються, коли є життя, яка одушевляє, 
підтримує і судді. Без нового життя і справжнього євангельського 
духу, без “Вірність своєму покликанню Церкви”, будь-який 
структура пошкоджена протягом короткого часу” (EG 26).
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Дорогі брати і сестри, 

Святий Дух просвітить наші кроки, зміцнення
наші руки, освятити наше життя, оновлюється
наша Церква. Клопотати для нас Марія, Матір
Церкви, святий Іоанн XXIII, свідок
generativity Духа і Церкви,
Наш Покровитель Олександр

+ ФРЕНСІС, ЄПИСКОП

Урочистість Святого Олександра
26 серпня 2016
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кругова індекс

13  Прогулянка разом в радості Євангелія
12  Він узяв його в готель і подбав про нього;
11  для чудесного ласощі
10  Як же і як слуга
09  Освячена життя в Церкві Бергамо
08  ролей в літургії Церкви як форма
07  Літургія і благодійність: істотне і тонкі відносини
06  Який компас сьогодні Радою?
05  єпархіальний пастирський Календар 2014-2015
04  Постійна диаконат в Церкві і в нашій єпархії
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