Communicationes 314
30/06/2016
INDICE
-

Mons. Julio Javier, Labayen, ocd partiu para a Casa do Pai para reunir-se com o seu Criador
Falece Dom Gonzalo López Marañón, ocd
Falece a mãe de nosso Padre Geral. Mensagem de agradecimento
Novo Site Web

Mons. Julio Javier, Labayen, ocd partiu para a
Casa do Pai para reunir-se com o seu Criador
Sua excelência Mons. Julio Javier, Labayen, OCD (23 de julho de 1926 – 27
de abril de 2016, bispo carmelita descalço, partiu para a Casa do Pai para
reunir-se com o seu Criador. Foi servo, líder e pastor na Prelatura Apostólica
de Infanta (Filipinas) durante 40 anos.
Reconhecido por todos como um pastor compassivo com um coração ardente para a “Igreja dos
pobres”, afirmou numa ocasião: “A Igreja dos pobres é uma Igreja com um coração materno. As
mães não pensam duas vezes à hora de prestar atenção, carinho, amor e tempo para os seus filhos
mais necessitados”.
Oramos pelo seu eterno descanso.

Falece Dom Gonzalo López Marañón, ocd
No dia 07 de maio – véspera da Ascensão do Senhor – faleceu no bispado
de Lwena (Província de Moxio – Angola) Dom Gonzalo López Marañón
(Frei Gonzalo da Imaculada, ocd). Acometido por diversas doenças
tropicais, esse bispo carmelita que sempre quis viver e morrer em missão
foi conduzido para lá a partir de seu último posto missionário e ali
entregou sua alma ao Criador.
Dom Gonzalo López Marañón nasceu em Medina de Pomar (Burgos) aos 03 de outubro de 1933 –
dia em que então se celebrava a memória de Santa Teresinha. Professou em Burgo de Osma em 13
de agosto de 1950 e foi ordenado sacerdote em Burgos, em 06 de abril de 1957. Nomeado Prefeito
Apostólico da missão carmelita de San Miguel de Sucumbíos (Equador) em 1970, permaneceu
durante quarenta anos no serviço missionário: primeiramente, como Prefeito missionário, de 1970
a 1984; e, uma vez consagrado bispo (08/12/1984), como Vigário Apostólico nessa região da
Amazônia equatoriana.
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Cumprido seu serviço no Equador em 2010, quis continuar vivendo e servindo a Igreja missionária,
buscando um posto missionário em Angola.
Em terras africanas caiu seu grão de trigo e esperamos que sua entrega frutifique em novas
vocações missionárias.
Que esse bom pastor e semeador descanse em paz!

Falece a mãe de nosso Padre Geral. Mensagem
de agradecimento
Em Catanzaro, na véspera da solenidade da Ascensão do Senhor, faleceu a senhora Ada Leo – mãe
de nosso Padre Geral –, aos 84 anos de idade, vítima de um derrame cerebral.
O funeral pelo eterno descanso de sua alma será celebrado em Catanzaro às 15:00h de segundafeira, 09 de maio.
Compartilhamos com todos vocês a dor de Padre Saverio e de todos os seus familiares,
encomendando com esperança sua mãe à misericórdia de Deus, Pai celeste e rico em misericórdia.
Por estes dias recebi numerosísimas mensagens de frades, monjas, membros da Ordem Secular,
amigos, que me expressaram os seus sentimentos de proximidade e de participação na dor pelo
falecimento de minha mãe. Não podendo responder a cada um pessoalmente, quereria, através
destas breves linhas, dizer a todos um obrigado de coração, também em nome da minha família.
Para todos nós foi um dom de Deus experimentar o afecto de tantos irmãos e irmãs e saber-nos
apoiados pela sua oração. Obrigado por ter acompanhado à nossa mãe na sua Páscoa e por ter
incluido a nossa pequena família no abraço da grande familia do Carmelo.
Com afecto e reconhecimento: Fr. Saverio Cannistrà, ocd.

Novo Site Web
Em poucos dias vamos lançar nosso novo site, neste mesmo endereço
electrónico: www.carmelitaniscalzi.com. Desculpe o transtorno. Até logo!
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