Wiadomości z biura Postulatora Generalnego
30 marca 2019 r. szczątki Sługi Bożego o. Elia Carbonaro O.Carm. (1883-1973) przeniesione zostały
do kaplicy św. Alberta w Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Trapani (Sycylia, Włochy). Przeniesienie
zakończyło się uroczystą mszą św., której przewodniczył biskup Trapani Pietro Maria Fragnelli. Na
zakończenie celebracji, w której uczestniczyli liczni wierni także z miasta Messina, Postulator
Generalna wręczyła biskupowi Fragnelli oficjalną prośbę (Supplex libellus) o rozpoczęcie procesu
beatyfikacyjnego Sługi Bożego.
14 kwietnia 2019 r. Postulator Generalna udała się do Krakowa (Polska) aby wziąć udział w
inicjatywach podjętych przez prowincję polską z okazji 20. rocznicy beatyfikacji o. Hilarego Pawła
Januszewskiego O.Carm (1907-1945), który zmarł w kwietniu 1945 w obozie koncentracyjnym w
Dachau, zarażony tyfusem w czasie służby chorym.
W dniach 23-26 kwietnia 2019 r. Postulator Generalna razem z o. Charlò Camilleri, O.Carm. udała się
do Nantes (Francja) aby nadać bieg sprawie beatyfikacji Sługi Bożego Jean de Saint-Samson (Jean
du Moulin, 1571-1636) oraz zadbać o kolekcję jego pism. Sprawa ta została już rozpoczęta w diecezji
Nantes (16 listopada 2001 r.). Można było zauważyć, że postać tego Sługi Bożego wzbudziła żywe
zainteresowanie zarówno wśród osób świeckich jak i księży diecezjalnych. Dokonano także
przeniesienia jego szczątków (niestety tylko czaszki) z przedsionka do kościoła Notre Dame de
Lumières, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zakazu szerzenia kultu. Duże
zainteresowanie postacią Françoise d’Amboise ze strony diecezji i lokalnych instytucji wyraził również
kanclerz diecezji Nantes, z którym Postulator spotkała się w celu uzgodnienia dalszych kroków jakie
należy podjąć aby rozpocząć etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego.
W dniach 3-7 maja 2019 r. Postulator Generalna uda się do miejscowości Licata (Sycylia, Włochy) aby
wraz z Prowincjałami prowincji włoskiej i maltańskiej wziąć udział w uroczystościach na cześć
męczennika św. Anioła, które odbędą się w ramach przygotowań do obchodów osiemsetlecia jego
śmierci. Obchody te rozpoczną się 5 maja 2020 roku. Na prośbę arcybiskupa Agrigento kard.
Francesco Montenegro, rok 2019 poświęcony będzie duchowemu przygotowaniu do rocznicy, które
obejmie diecezję Agrigento, miejscowość Licata oraz cały Zakon Karmelitów. 4 sierpnia 2019 r. Przeor
Generalny Zakonu o. Fernando Millan Romeral, O.Carm będzie przewodniczył uroczystej mszy św. w
sanktuarium św. Anioła i przy tej okazji oficjalnie ogłosi kalendarz inicjatyw religijnych i kulturalnych,
które będą się odbywać podczas obchodów rocznicy.
Program obchodów 4/5/6 maja można znaleźć na stronie internetowej diecezji Agrigento:
www.diocesiag.it
oraz na stronie Sanktuarium św. Anioła:
www.santuariosantangelo.it/festa/programmi/programma_mag19.pdf

