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‘A solenidade do Sagrado Coração	

de Jesus’	
 

Na iminência da solenidade do Sagrado Coração de 
Jesus, muito cara ao fundador e de grande referência para 
a nossa espiritualidade, chegue a todos vocês a afetuosa 
saudação do Conselho geral, queridos coirmãos e amigos 
da Congregação. 

Quando a nossa espiritualidade se refere ao Sagrado 
Coração, recorda-nos de modo profundo e pontual as 
nossas Constituições em seu número 11: “ No Coração de 
Cristo, transpassado sobre a cruz e presente na Eucaristia 
contemplamos a suprema revelação do amor de Deus e 
podemos compreender até que ponto somos de fato filhos 
amados e redimidos. A ele o Instituto, desde as origens, é 
consagrado como o seu Senhor e Mestre, recebendo 
contínuas provas de assistência e de benção ”. 
Nada, portanto, prefiramos ao amor de Cristo: nele, manso 
e humilde, cada um de nós saiba inspirar-se de modo 
sempre mais resoluto, empenhando-se para que o 
Redentor entre no coração de cada homem e nele 
desperte o sentido da divina eleição.  
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Na ocasião da renovação dos votos religiosos, por devoção, como queria o santo Fundador, na 
solenidade do Sagrado Coração, permitam-me algumas simples exortações. 

Quero sugerir às nossas comunidades, após a primeira etapa da minha visita canônica à 
América Latina, três aspectos que poderiam ajudar a dar ainda mais intensidade e alegria à 
nossa vida comunitária. 

1. Juntos 

2. No seguimento de Cristo 

3. Com os pobres 

1. Com a palavra juntos queria sintetizar o porquê de vivermos como irmãos sob o mesmo teto. 
Vivemos um pelo outro e não somente um ao lado do outro. Apenas celebramos a solenidade da 
Santíssima Trindade e sabemos o quanto este ícone descreve o nosso estar juntos. Significa 
buscar a comunhão e a convivência que, ao meu parecer, são as mais fortes profecias que hoje 
a Igreja e o mundo pedem a nós religiosos.  

Quando digo juntos, com certeza não penso pelo motivo de que, se estamos juntos, as coisas 
serão melhores, se realizam mais. Isto é bom para uma empresa. Juntos, não para render mais, 
mas porque devemos ser ícone da Santíssima Trindade. Devemos reproduzir em nossa vida 
comunitária a realidade que existe no céu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas 
iguais e distintas que vivem unidas, formando um só Deus. Vivem um pelo outro. 

Também nós coirmãos de uma comunidade somos iguais e distintos. Devemos saber assim 
viver profundamente unidos, formando um só homem no Homem novo, Jesus Cristo. 

São Paulo nos exorta a sermos corpo místico de Cristo, a sermos filhos no Filho. As nossas 
comunidades devem, então, cumprir cada esforço para reproduzir a Santíssima Trindade e 
olhando a vida dos santos não é assim tão impossível! 

A respeito do tema, eu lia na vida do Monsenhor Tonino Bello: “Os religiosos devem reproduzir a 
Santíssima Trindade porque são agência periférica da Santíssima Trindade, são ícones, 
imagens com a assinatura do Autor, precisamente o Pai, o filho, o Espírito Santo”. 

Uma primeira pergunta na festa do Sagrado Coração: a nossa comunidade dá um exemplo de 
comunhão e de convivência na realidade que a circunda? Somos “sinais” de referência para os 
outros? Quando nós desorganizamos as nossas comunidades, destruímos as relações, 
alimentamos brigas, divisões, pré-juízos, contradizemos o projeto de Deus sobre a nossa vida de 
comunhão. Sobre isto seremos julgados severamente!  

2. O seguimento de Cristo, dizem as nossas Constituições, é viver a radicalidade das bem- 
aventuranças. Por isso o nosso estado de religiosos, caraterizado pela profissão dos Conselhos 
evangélicos, deve constituir para todos os fiéis um reluzente e eficaz sinal de trânsito. O que 
está pedindo a Igreja em nossos tempos senão um testemunho mais audaz e menos indiferente 
aos valores da oração, da pobreza, da disponibilidade, da obediência, da fraternidade, ou seja, 
em uma palavra do “seguimento”.  

O teólogo protestante Bonhoeffer, morto pelos nazistas, utiliza esta imagem: “Vocês religiosos, 
no concerto musical de várias vozes da Igreja, são chamados a executar o cantus firmus, que é 
a linha da melodia que conduz. Outros na Igreja farão as outras vozes,  mesclando-se a esta 
melodia cantada por vocês. Atenção: se vocês calarem o tom, todo o concerto calará o tom! ”.  
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É bonito que as pessoas digam de nós, que fazemos tanto bem com o nosso serviço aos 
últimos, e exatamente nisso exprimimos o melhor da nossa ternura e preparação. No entanto, 
recordamos que a pergunta fundamental o 
Senhor nos fará nestes termos: você foi o 
cantus firmus ou você caiu de tom? Os votos 
que também neste ano renovou por devoção, 
estão se desgastando devagar, ora por uma 
coisa, ora por outra? Também, em algum 
momento, talvez reclame: oh! Se eu 
soubesse...! 

3. Com os pobres. Don Guanella sempre os 
apresentou como os senhores de nossas 
casas. Fazer-se pobre com os pobres não 
significa somente partilhar com eles as riquezas que temos, mas exprime também partilhar suas 
necessidades, fragilidades, inseguranças, e isto é mais difícil. Fazer-se pobres para estar com os 
pobres! É verdade o fato de que em nossas casas, muitas vezes, são os leigos que vivem com 
os nossos destinatários e também, sempre mais, os serviços humildes são eles que realizam em 
relação aos nossos pobres. Não devemos nos justificar por não estarmos com eles, nem escutá-
los, nem dedicar-lhes o tempo e o ministério. Não posso nunca esquecer a festa de nós meninos 
no pátio da Casa Divina Providência de Como, quando, após terminar o almoço, os coirmãos 
passavam pelo pátio e se entretinham conosco. Eram momentos de verdadeira alegria e 
formação. Com o Irmão Elli e Stucchi de verdadeiro bom humor, com dom Mazzucchi, dom 
Castano, dom Colombara, dom Budino das aulas de história e geografia, abordando a vida dos 
Guanellianos, tecidas da caridade de inúmeros coirmãos, que, depois quando passávamos por 
Como, e nos encontravam na oração no Santuário, nós, meninos, os conhecíamos e os 
apreciávamos ao escutar, no pátio, suas histórias.   

Partilhar a pobreza dos outros não é construir recintos que impeçam os pobres de estarem 
conosco, de não poderem se aproximar de nós. Certamente, coirmãos, com toda a prudência 
que hoje é necessária, mas sem apagar em nós a motivação essencial, o nosso ser 
Guanellianos. Se não houvesse os pobres, não tería sentido a nossa vocação e a nossa missão. 
Somos chamados e existimos porque indubitavelmente eles existem. Aí está também a nossa 
força e a nossa alegria! 

 
Boa Festa do Sagrado Coração!!
21 Junho 2019 - Onomastico del Fondatore 

Padre Umberto 
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Centenário do seu nascimento!
(1919 - 21 giugno - 2019)!

Espírito e Carisma - Síntese Viva: A Pessoa!
 
1. A perfeição consiste na caridade (cf. Rm. 13.9-10; Gl 5.14; 1Cor.13); mas a caridade irradia e 
manifesta-se em muitos dons de Deus que a incorporam através 
do tempo na realidade humana. 

2. Esses dons são todas as graças, de todos os tipos, com os 
quais Deus cultiva cada pessoa e sua Igreja pelo desígnio da 
salvação que conduz a história. 

Cada pessoa, como resultado dos dons da natureza e da graça, 
da obra educativa e das marcas do tempo e das situações 
concretas da vida, tem um espírito particular que é o seu modo 
de viver, a sua atitude para com Deus, aos homens, a si mesmo, 
em todo evento e na continuidade de sua vida. 

3. No treinamento de cada um, entram também os carismas, que 
são graças destinadas principalmente ao bem comum, à 
construção do Corpo Místico da Igreja, que cada um recebe para 
a santificação dos outros. (S. Theol. 1-, 1 l., 111, A. 1-4). O 
carisma implica, então, uma missão: "Assim, também Vós que 
aspirais aos dons do Espírito, procurai abundar neles para 
edificação da Igreja" (1Cor 14, 12). 

4. A Igreja cresce sob o influxo dos carismas que o Espírito 
Santo infunde no curso de seu desenvolvimento. 

5. Mas o dom carismático também age em benefício da pessoa 
que o possui; a alma, sob a ação do Espírito Santo, sente um 
impulso interior que: 

- ajuda a determinar toda a orientação da vida e a dar-lhe 
unidade interna em torno de uma ideia que se torna 
dominante; 

- caracteriza toda a atividade com uma experiência particular 
de caridade (em si mesma multiforme e infinita: "Deus charitas est") e, consequentemente, 
especifica as formas de ação de caridade que o Espírito se esforça para cumprir. 

6. A síntese viva é a pessoa que: 

-Funde toda a graça (recebida por si ou em vista da Igreja e da missão que Deus lhe confia) na  

unidade de uma vida guiada por um centro coordenador; 

- e o expressa e manifesta: 

- na sua experiência interior 

- em seus ensinamentos orais e escritos 

- da maneira ascética com a qual ele aumenta, com o exercício, os dons que Deus lhe deu nos 
propósitos específicos atribuídos à sua atividade. 

 
Dalla introduzione Spirito e carisma: Sintesi vivente di Attilio Beria del 9 ottobre 1969 all’XI Capitolo generale 
dei SdC
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O Sagrado Coração no Pe. Luiz Guanella	
 
Quase toda a vida do Pe. Guanella transcorreu no século XIX, que foi chamado, não 

sem razão, "o século do Sagrado Coração". 
A devoção ao Sagrado Coração começou em 1675 como a 
síntese de uma série de revelações particulares a uma freira 
da Visitação. Teve uma ampla gestação desde a Idade 
Média espalhada primeiramente em um ambiente 
monástico, então lentamente, através de missões populares, 
chegou ao povo de Deus e se tornou parte da piedade 
popular tornando-se a nova linha de tendência da 
religiosidade popular. 
Era necessário esperar até 1856, com a publicação de 
"Haurietis aquas in Gaudio" pelo papa Pio XII para ter o 
fundamento bíblico dessa espiritualidade. 
Mas esse fundamento só veio para catalisar uma realidade 
que já estava presente, viva e inadiável. Devemos 
considerar que somente no século XIX são quase cinquenta 
novas congregações religiosas dedicadas ao Sagrado 
Coração, também graças à posição assumida por Roma 
que, em 1856, com a assinatura do Papa Pio IX, elevou-a à 
categoria de Festa do Sagrado Coração, impondo-a na 
Igreja universal, enquanto até então só tinha sido de âmbito 

local. Oito anos depois, a religiosa da Visitação Margarita Maria Alacoque foi beatificada e 
em 1899 o Papa Leão XIII consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. Os jesuítas 
foram os espalhadores da nova corrente espiritual. 

Como foi que essa espiritualidade alcançou Pe. Guanella? 
Em primeiro lugar, ele mesmo vive esses eventos mundiais na primeira pessoa. 

Respire toda a novidade através da formação e da pregação. Deixou também uma forte 
impressão sobre as circunstâncias que envolveram Dom Bosco e os salesianos em relação 
à construção da Basílica do Sagrado Coração em Roma, encomendada pelo Papa Pio IX. 
De fato, em 1870 foi colocada pelo próprio pontífice, a primeira pedra do novo templo, mas 
teve que esperar até 1880 para começar a trabalhar devido às dificuldades políticas que 
surgiram devido à anexação de Roma ao Reino da Itália. Don Guanella estava em Turim 
com Dom Bosco naqueles anos. 

Quando ele começa seu trabalho em Como e deve pensar na "Igreja" da sua casa mãe, 
ele percebe a ideia forjada em todos os anos anteriores, construindo a primeira Igreja 
dedicada ao Sagrado Coração na sua diocese, é mais construir um santuário. 

Naturalmente, como seus religiosos e religiosas poderiam ser chamados? Filhos e 
filhas do Sagrado Coração. 

Esta foi sua primeira inspiração, então todos nós sabemos como os eventos se 
desenvolveram, mas sua primeira ideia foi dar vida a uma nova família do Sagrado 
Coração. O modo mais interessante e um tanto profético de sua escolha foi a união da 
espiritualidade do Sagrado Coração com obras de caridade, porque entre as objeções mais 
recorrentes na devoção ao Sagrado Coração estava o risco de excessiva intimidade, como 
se propusesse um tipo de atitude passiva em relação ao exercício de obras de caridade.

http://www.operadonguanella.it
mailto:no_reply@apple.com?subject=


Curia Generalizia - Vicolo Clementi, 41 - Roma Número 115 - Junho 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�6             www.operadonguanella.it - centro.comunicazione@guanelliani.it Guanella News

De fato, Don Guanella responde com uma casa, a de Como, que une oração e vida. 
A devoção ao Sagrado Coração foi uma imitação do mesmo Coração de Cristo, isto é, 

amar como Ele amou, com o amor dinâmico que tenta abraçar cada pessoa falhou em si 
mesmo e infeliz no impulso do amor. 

Como Cristo, através de seu coração, que representou a presença obstinada de Deus 
para nos redimir e não nos abandonar às nossas misérias, a família religiosa nascida em 
Como teria assumido a missão de abraçar os pobres para lhes dar uma situação digna. 
Cada ser humano teve que encontrar a raiz de sua preciosidade neste amor dinâmico, 
como se lhe dissesse: você é tão importante que Cristo veio por você e esta casa de seu 
"Sagrado Coração" é sua. 

Essa peculiaridade é importante para todos nós! 
Além da atração que Dom Guanella sempre sentiu pelo mistério de Jesus, verdadeiro 

Deus e verdadeiro homem, que teve seu esplendor sobretudo na peregrinação à Terra 
Santa em 1902 e que originou a ideia de reproduzir o Calvário e os Lugares Santos. No 
Santuário de Como, o núcleo central de sua ideia era a humanidade de Jesus como 
garantia do valor de cada vida humana. Se Jesus assumiu a vida humana, então toda a 
vida humana deve ser defendida, servida, promovida, dignificada. 

Também para Don Guanella, a abordagem desta espiritualidade foi um salto notável, 
considerando o pessimismo inicial de sua antropologia expresso em seus primeiros 
escritos e assimilado nos anos de estudos. A pessoa humana, envolta no excesso de amor 
do Coração de Jesus, tem um destino de graça e não está fadada ao fracasso. Assim, a 
ideia de salvar tantas pessoas quanto possível foi produzida nele, porque toda vida que 
termina na miséria corre o risco de perder o Paraíso e, se alguém perder o Paraíso, qual é 
sentido de sua existência? 

Daí vieram muitas iniciativas, primeiro, a cruzada de oração pelos agonizantes. 
Espero que algum dia alguém possa aprofundar essa ideia que aparece em muitas 

cartas do Fundador e em muitos artigos da Divina Providência, também é achada em 
alguns dos escritos para as congregações, a ideia de "o maior número possível". 

Depois do Fundador, por mil razões, também oportunas, a nossa filosofia de ação tem 
sido por vezes a ideia de pequenos grupos, mas com uma qualidade superior de serviço, 
até as regras da política nacional vão nessa direção. 

Peço a todos que reflitam sobre este desejo de Dom Guanella expresso no santo 
horror dos "espaços vazios nas casas" e o desejo de não deixar "qualquer um adiado em 
vida". 

Que possamos meditar nesse "alguém", especialmente quando nos defendemos 
pensando que "não podemos fazer tudo sozinhos, não alcançamos tudo". Mesmo um só 
para o Coração de Cristo é importante. 

Poderíamos refletir sobre essa orientação do espírito de Don Guanella, sem arquivá-lo 
como obsoleto e irrealizável? 

Nossas Casas perceberão essa atenção e a manifestarão?  
Don Fabio Pallotta
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 Notizie dal Consiglio!
Generale! 

È stata aperta ufficialmente la Casa di Noro nelle 
Isole Solomon con il Decreto del 22 maggio 2019 (Prot. 
N. 124/05-19). La comunità è formata dai confratelli don 
Luigi De Giambattista, don Anil Kumar Kongala, don Visuwasam Sundakai Panneer Selvan. Ha 
per indirizzo: Guanellian Community - St. Eusebius Catholic Church - Gizo Diocese - Noro, 
Western Province - Solomon Islands. 

Un nuovo confratello si sta preparando (visto, patente, lingua tedesca) per andare a 
rafforzare la nostra missione cattolica in Germania. Don Uche Desmond, già delegato della 
Delegazione Nostra Signora della Speranza, presto partirà per Pforzheim. Continua ad 
appartenere alla Vice Provincia Nostra Signora della Speranza e per 5 anni è alle dipendenze del 
Superiore Generale.  

A luglio rientra in Italia don Pietro Di Tullio dopo oltre 50 anni di impegno apostolico e 
caritativo negli USA. Siamo riconoscenti a don Pietro per il grande lavoro svolto a Philadelphia e 
East Providence. 

A Pangasinan, nelle Filippine, abbiamo accettato la donazione del vescovo Mons. 
Socrates Villegas di un terreno vicino alla strada principale, all’entrata di Santa Barbara, come 
luogo per la costruzione della casa della nuova comunità. Per questa costruzione il Consiglio 
generale approva la vendita di parte del terreno di Legazpi. 

Il 10° anniversario di nostra presenza in Vietnam si celebrerà in Ottobre 2019 in 
occasione della festa del nostro Fondatore. Sarà presente il Superiore generale, don Umberto 
Brugnoni. 

Assemblea Mondiale dei Guanelliani Cooperatori (dal 12 al 16 novembre 2019 a Roma 
presso il Seminario Teologico Internazionale “Mons. A. Bacciarini”). Siamo a livello di 
comunicazioni e di animazione sull’evento. Parteciperanno i Presidenti (o loro delegati) dei 
Consigli interprovinciali; i Presidenti (o loro delegati) dei Consigli provinciali; i due membri delle 
Congregazioni religiose guanelliane scelti dai rispettivi Consigli generali; i Coordinatori locali o 
nazionali, in rappresentanza del Gruppo/gruppi presenti in zone ove non è ancora costituito un 
Consiglio provinciale dei Cooperatori. 

A fianco dei Presidenti, i Consigli di Provincia o di Nazione, se lo ritengono opportuno, 
possono scegliere di inviare all'Assemblea un altro membro dell'Associazione, che prenderà 
parte alle riunioni solo nella fase di elaborazione degli Orientamenti programmatici.  Possono 
inoltre partecipare anche i Delegati religiosi, provinciali o nazionali. 

Nomina di don Cesar Augusto Leiva Aguirrea a Vicario generale della Diocesi di 
Aysén in Chile. Il 9 giugno 2019 il nostro confratello don Cesar ha ricevuto la nomina dal 
Vescovo Vicario Apostolico di Aysén, Mons. Infanti De La Mora, osm. 

Siamo in attesa di potervi spedire il testo appena stampato dei Regolamenti in fase “ad 
experimentum” fino al prossimo Capitolo generale. 

In vista del Raduno mondiale dei giovani guanelliani, che si svolgerà nel 2022 in 
occasione della GMG in Portogallo, sono stati inviati dei Questionari ai Provinciali (per una 
diffusione capillare) ai quali i Giovani Guanelliani dovrebbero rispondere per poter “camminare 
insieme” a questo evento con uno stile sinodale. La lettura delle risposte dei giovani al 
Questionario servirà ai referenti e agli animatori per leggere e interpretare il bisogno di 
accompagnamento, capire il grado d’aiuto richiesto e offerto, cogliere i consigli che i giovani ci 
danno e far tesoro dei loro suggerimenti. Ai questionari fanno seguito delle Schede di 
approfondimento per giungere al raduno mondiale, insieme, preparati ed entusiasti. È lo stile di 
papa Francesco (fare sinodo) e viene espresso dal tema dal lui scelto per Lisbona2022: “Maria si 
alzò e andò in fretta”. 
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    News di Congregazione! 
Eventi di Consacrazione  

✓ Il 11 febbraio presso St. John the Baptist Church - Karayanchavadi - 
Poonamallee sono stati ordinati Sacerdoti i confratelli Selvam Raja Arun; Jesu 
Arokia Doss; Vincent Johnson; Saminathan Periyanayagam (Kumar); 
Christopher Paul Dhinagaran; Velpula Rambabu; Gorrepati Sureshbabu;  
Xavier Thambu Samy per la preghiera consacratoria e l’imposizione delle mani 
di Mons. Rev. Dr. George Antonysamy D.D. 

✓ Il giorno 27 aprile nel Seminario Teologico Internazionale Mons. Bacciarini a 
Roma, hanno professato i Voti Perpetui: Cl. Emmanuel Akwuobi Martin; Cl. 
Fukimuasi Venite Venite; Cl. Issac Vinnarasan; Cl. Jesu Robert Kennedy; 
Cl. Martin Jeyaseelan; Cl. Matulac Sarion Alfie; Cl. Rizzi Domenico; Cl. 
Sebastian Packiaraj; Cl. Vanaturayar Irudayaraj; Cl. Viagappan Maria Antiny 
Rajan. 
✓ Il 28 aprile presso la Basilica di San Giuseppe al Trionfale a Roma, hanno 
ricevuto l’Ordinazione Diaconale, Cl. Apeh Enenche Sunday; Cl. Bokafo 
Betoko Jean-Pierre; Cl. Eke Chibuike Donald; Cl. Emmanuel Akwuobi; Cl. 
Fukimuasi Venite Venite;  Cl. Ibrahim Ali Moses; Cl. Issac Vinnarasan; Cl. 
Jesu Robert Kennedy; Cl. Lukumu Ladzus Philémon; Cl. Martin 
Jeyaseelan; Cl. Matulac Sarion Alfie; Cl. Mbalanda Sieta Sylvain; Cl. Rizzi 
Domenico; Cl. Sebastian Packiaraj; Cl. Vanaturayar Irudayaraj; Cl. 
Viagappan Maria Antony Rajan; per l’imposizione delle mani e la preghiera  
consacratoria di Sua Eminenza Cardinale Angelo De Donatis. 

✓A Bucaramanga (Colombia) nella nostra Parrocchia di Santa Lucia, i chierici 
Cl. Jorge Manuel Pabón Rodriguez e Cl. Agustin Marquez Aba: 

✤ Il 13 luglio emetteranno la Professione Perpetua; 
✤ Il 14 luglio riceveranno il l’Ordine del Diaconato da Mons. Ismael Rueda 
Sierra: !
✤ Lo stesso giorno riceverà riceverà il ministero dell’Accolitato il chierico 
Umfinama Ntenda Gabriel Wetch;!

✓ In Congo il 20 Luglio 2019 saranno ordinati sacerdoti nella Arcidiocesi di 
Kinshasa (Africa): don Arnold Mata; don Sylvain Mbalanda; don Jean Pierre 
Bokafo; don Philemon Lukumu.!
✓ In Nigeria saranno ordinati sacerdoti: don Donald Eke il 3 agosto 2019 nella 
Arcidiocesi di Owerri (Africa); don Bonaventure Onwukwe il 3 agosto 2019 nella 
Arcidiocesi di Owerri (Africa); don Ibrahim Ali Moses il 20 luglio 2019 nella 
Diocesi di Idah (Africa); don Sunday Apeh (da definire).!
✓In India, presso la Parrocchia di San Giovanni Battista in Chennai-Poonamallee 
riceveranno l’Ordinazione Sacerdotale, il 31 Agosto 2019, dal Vescovo di 
Madras-Mylapore, Mons. George Antony: don Devanadam Pesanaganti; don 
Viyagappan Maria Antony Rajan; don Sebastian Packiaraj; don Isaac 
Vinnarasan; don Jayasheelan.!
✓ Il 14 Settembre a Barletta sarà ordinato sacerdote don Domenico Rizzi.
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Nella Casa del Padre 

 
                                    Confratelli defunti   

✓ Il 6 gennaio 2019, Solennità dell'Epifania del Signore, P. Rubén è morto 
all'ospedale Moncloa di Madrid (Spagna). P. Rubén Darío Vargas Villamizar, 
dopo una lunga battaglia contro il cancro. Aveva appena 45 anni ed era stato 
ordinato sacerdote nella nostra parrocchia di Madrid, 25 novembre 2018. 
Quaranta giorni dopo essere stato ordinato sacerdote, il Signore gli ha chiesto 
l'offerta della sua vita. 

✓ Don Santo Barlascini ci ha lasciati per ritornare alla Casa del Padre il 14 
gennaio 2019, nella Casa Madonna del Lavoro di Nuova Olonio (Italia). 

✓ Il 31 gennaio 2019, Fratel Giulio Minuzzo di anni 79, è spirato nel Signore a 
Barza d’Ispra, Casa Don Guanella. La sua salma è stata tumulata nel Cimitero di 
Barza. 

✓ Il 21 marzo 2019 è tornato alla Casa del Padre il Confratello Don Mario 
Castelnuovo di anni 93, spirato nel Signore presso la Casa Divina Provvidenza 
in Como. Il funerale si è tenuto a Como presso il Santuario Sacro Cuore il 23 
Marzo 2019. La sua salma è stata tumulata nel Cimitero di Lipomo (Italia). 

✓ Il 28 febbraio 2019, a Castel San Pietro (Svizzera), Confratello Don Carlo 
Maglia, di anni 92, è partito per il cielo. Il Funerale è stato celebrato presso la 
Chiesa parrocchiale di Riva San Vitale, dove poi don Carlo, per sua volontà, ha 
avuto sepoltura.  

                  Cooperatori e parenti defunti dei Confratelli   
✓ La sorella maggiore, la signora Jacqueline, di p. Vincent Selvaraj, rettore del 
Seminario di St. Joseph a Cuddalore (India). 

✓ Il 26 dicembre 2018, a Reggio Calabria (Italia) il fratello di don Nino Massara, il 
sig. Francesco Massara, aveva 82 anni. 

✓ Il 31 dicembre 2018, la signora Felícitas Avilés, madre del nostro confratello, 
P. Raúl Rodríguez Avilés, di Tlaquiltenango - Morelos (Messico). 

✓ Il 23 gennaio 2019 il sig. Packiam, di 80 anni, padre del nostro confratello, 
Bro. Kulandai (Teologia del terzo anno) a Sarugani, Sivagangai (India). 

✓ Il 4 febbraio 2019 il sig. Fabien Mananga, padre del novizio Esperant 
Mananga, deceduto in Congo. 

✓Il 23 febbraio 2019 il sig. Anandarayar (61 anni), padre del nostro confratello 
p. Periyanayagam (attualmente negli USA). 
✓ Il 17 marzo 2019, in Congo, il sig. Adelard Solo, 58 anni, zio del nostro 
fratello p. Adelin e il sig. Josue Biliko, fratello di Romain Biliko. 
✓ Il 4 aprile 2019 la signora Ambragine Mbanga, sorella maggiore del nostro 
confratello Bro. Musi Leon, in un incidente in Congo. 
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✓ Il 19 aprile 2019, a Ceglie Messapica (Italia), Francesca Bellanova, sorella 
del nostro confratello don Lorenzo, aveva 92 anni.  

✓ Il 24 aprile 2019 la signora Eszhilarasi (62 anni), zia materna del nostro 
confratello p. Franklin appartenente alla comunità di Chelsea, USA.   ✓ Il sig. Geetharajan, 50 anni, fratello di p. Selvakani il 30 aprile 2019. 

✓ La madre del nostro confratello brasiliano don Adenir José Fumagalli, parroco 
della parrocchia di Nostra Signora Ausiliatrice a Canarana (Brasile), il 2 maggio 
2019. Gelsomina Luiza Finatto Fumagalli aveva 89 anni.  

✓ Il 19 maggio 2019 il sig. Devadoss, zio paterno di P. Ligori, in India. 

✓ Il 23 maggio, a Pomezia (RM) il Sig. Renzo De Vettor, fratello di Don Remigio 
De Vettor. 

✓ Il 31 maggio, la sig.ra Sara Rodríquez, zia di p. Cristian Sepùlveda, di 82 
anni, in Cile. 

✓ Il 10 giugno 2019, all’età di 70 anni, padre Alfredo Martín Bravo, fratello di 
Fratel Julio Martín Bravo, attualmente nella comunità di Palencia (Spagna). 

✓ Il giorno 11 giugno Mr Philip, zio paterno di P. Charls, in India. 

✓ Il 13 giugno 2019 a Napoli (Italia) all'età di 65 anni Maria Antonietta Baldini, 
sorella di Nella Baldini, della Comunità Laica Guanelliana “Regina della Pace”, di 
San Pablo Actipan (Messico). 

✓ Il 18 giugno 2019, all'età di 84 anni, presso l’Ospedale S Anna di Como 
(Italia), il Sig. Sergio Bernasconi, fratello del nostro Confratello don Albino 
Bernasconi. 

✓ Il 18 giugno 2019, all'età di 78 anni, a Virudhunagar (India) il Sig. Xavier Raja, 
papà del nostro confratello don John Joseph Xavierraj. 

✓ A Thennur (India) il 24 giugno 2019 la Sig.ra Periyanayagamary, di 85 anni, 
madre di p. Gnanaraj (attualmente a Thalavadi) e di P. Amalor (attualmente a 
Chelsea negli USA).
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       Appuntamenti del Consiglio Generale 

✓ Visita Canonica del Superiore Generale Don Umberto: 
✴ 12-24 Luglio in Messico 
✴ 1 Agosto - 2 Settembre in India (accompagnato da Fratel Franco) 

✓ Fratel Franco 
✴ 6-15 Luglio preparazione alla professione perpetua di 2 chierici Africani 
(Chiavenna) 

✓ Don Gustavo 
✴ Esercizi Spirituali per la famiglia guanelliana 

✓ Don Rathinam 
✴18-28   Luglio visita in Congo e partecipazione alle ordinazioni 
✴15-22 Agosto preparazione alla professione perpetua dei chierici Isaac e 
Fabrice (Chiavenna)

 
Esercizi Spirituali Famiglia Guanelliana 

 
1)  Paraguay - Areguà 5 - 10 Luglio 2019 

2)  Roma - Monte Cucco   15 - 21 Settembre
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