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Ja, niżej podpisany, ks.  Marco Belladelli, kapłan Diecezji 
Mantowańskiej (Włochy), od roku 2009 mianowany przez Konferencję 

Episkopatu Włoch jako Krajowy Asystent Duszpasterstwa Katolickich 
Farmaceutów Włoskich  (UCFI), w roku 2011 otrzymałem zadanie 

sprawowania pieczy nad fra Elia i jego Bractwem, z woli J.E. Ks. Bpa 
Paglia, ówczesnego Biskupa Terni (obecnego Prezesa Papieskiej 

Akadamii „Pro Vita”), które to zadanie potwierdził jego następca, J.E. 
Ks. Bp  Giuseppe Piemontese. 

 
KIM JEST  FRA ELIA 

Brat Elia (świeckie imię i nazwisko Elia Cataldo), przychodzi na świat we 
Francavilla Fontana (Brindisi, Włochy) 20/02/1962. Po ukończeniu 

osiemnastego roku życia przeprowadza się do Mediolanu w celach 

zawodowych. Na wiosnę 1985 roku wstępuje do zgromadzenia Ojców 
Kapucynów prowincji Lombardii, gdzie pozostaje do jesieni 1994 roku. Po 

okresie nowicjatu, składa  zakonne śluby proste. W tym okresie, dokładnie 
w lutym 1990 roku, otrzymuje widoczne stygmaty. Są to lata niezwykle 

ważne dla jego formacji duchowej i religijnej, podczas którego brat Elia 
poważnie rozeznaje wolę Bożą w stosunku do siebie i wyborów jakich ma 

dokonywać. 
W styczniu 2001 zaczyna swoją misję ewangelizacyjną. W lipcu 2003 roku 

przenosi się do Calvi w Umbrii, do dawnego klasztoru franciszkanów, który 
był opuszczony już od wielu lat, gdzie mieszka do dziś wraz z Bractwem, 

które w tym czasie utworzyło się wokół niego,  złożonego z kobiet i 
mężczyzn. Tutaj trwa nieprzerwanie jego misja ewangelizacji, w 

posłuszeństwie biskupowi Terni, na którego ręce złożył śluby prywatne, w 
oczekiwaniu na oficjalne zakończenie oficjalnie rozpoczętego procesu 

uznania jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych założonej przez niego 

wspólnoty  „Apostoli di Dio” - „Apostołowie Boga”. 
  

CHARYZMATY BRATA ELII 

W wyniku doświadczeń  racjonalnie i po ludzku niewytłumaczalnych, a 

zarazem potwierdzonych licznymi świadectwami i dokładnie 

udokumentowanych, które przeżywał od wczesnych lat dzieciństwa, brat 

Elia stopniowo stawał się świadomy faktu, że został wybrany przez Boga do 

wypełnienia w ciągu swojego życia specjalnej misji w imię Pana Jezusa na 

rzecz Kościoła i świata. Misja ta przypada w obecnym czasie, szczególnie 

naznaczonym mentalnością, która uległa sekularyzacji, w której nie ma 

miejsca dla Boga, gdzie Bóg jest całkowicie lub częściowo nieobecny w 

ludzkim sumieniu i egzystencji. 
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Oprócz stygmatów, które sprawiły, że został „opieczętowany krwią” dla 

Kościoła i dla świata, otrzymując autentyczne i wiarygodne znaki żywej 

obecności Pana Jezusa pośród nas, znaki Jego miłosiernej miłości do całej 

ludzkości, brat Elia otrzymał także inne łaski, takie jak objawienia  

świętych, wizje dotyczące zdarzeń odległych w czasie i przestrzeni, dar 

czytania w sercach i duszach, bilokacja, moc modlitwy wstawienniczej o 

fizyczne i/lub duchowe uzdrowienie oraz uwolnienienie od jakiegokolwiek 

związku ze złem, a przede wszystkim spojrzenie (por. Mk 10,21) które 

przenika do głębi duszy, porusza i prowadzi do nawrócenia. 

 
 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA MISJI BRATA ELII WE 

WŁOSZECH I ZA GRANICĄ. 

 

Kongregacja Doktryny Wiary nakazała, że w celu zorganizowania misji 

publicznej brata Elia poza klasztorem Calvi w Umbrii, niezbędne jest 
uzyskanie pisemnej zgody Biskupa miejsca, do którego zostaje on 

zaproszony (pieczęć i podpis Ordynariusza danego miejsca pod listem 
zawierającym treść zaproszenia). Moim obowiązkiem będzie powiadomienie 

Biskupa Terni oraz przedłożenie mu przekazanej mi dokumentacji. 
Pozostaję do dyspozycji w sprawie wszelkich dodatkowych informacji i / lub 

wyjaśnień. Z serca pozdrawiam 

 

ks. Marco Belladelli. 
(delegat Biskupa Terni 

w sprawach dotyczących brata  Eliasza od Apostołów Boga oraz jego 
Wspólnoty). 

  
-------------------------- 

Kontakt: 

c/o Convento di Fra’ Elia degli Apostoli di Dio 

Vocabolo S. Francesco 1, 05032 Calvi dell’Umbria (TR). 

---------------- 

Telefono: +39 335 6678184. 

email: donmarbella@gmail.com 
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