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Ze względu na zaistniałe okoliczności w tym roku wydajemy dopiero 
drugi numer Biuletynu Noticiario. Trzeci numer (110) zamierzamy wydać 
pod koniec roku.

Wiele było wydarzeń, uroczystości i przede wszystkim pracy misyjnej i 
duszpasterskiej. Niniejszy Biuletyn ma na celu podzielić się wiadomościami 
z naszej działalności ewangelizacyjnej w tym okresie.

Cały szereg wiadomości przynoszą komunikaty naszego 
Wiceprowincjała o. Roque Silvy, z których dowiadujemy się wielu detali 
z życia naszej brazylijskiej Misji. Superior skierował do współbraci inne 
cenne artykuły, które również zamieszczamy.

W okresie brazylijskich ferii „zimowych” dokonują się różnego rodza
ju spotkania. Dlatego mamy w Biuletynie piękny opis spotkania kleryków 
redemptorystów brazylijskich. Dodać trzeba, że obecnie Wiceprowincja 
posiada 9 kleryków o ślubach czasowych.

Duszpasterstwo Powołaniowe organizuje akcje werbowania powołań, 
gdyż w ostatnich latach jest niewielu kandydatów (aspirantów i postu
lantów), o czym pisze o. Marcos Silva.

Obchodziliśmy piękny Jubileusz 150-lecia kultu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, dlatego znajdujemy na łamach Biuletynu opis 
działalności duszpasterskiej i maryjnej, która zaowocowała osiągnięciami 
ewangelizacyjnymi.

Sanktuaryjna parafia Matki Bożej Miłosierdzia w Itabunie obchodziła 
szereg uroczystości ku czci Maryi w swojej dzielnicy, o których pisze o. 
Stanisław Wilczek proboszcz parafii. Były to uroczystości na cześć Mat
ki Bożej Nieustającej Pomocy i Matki Bożej Aparecida. Brazylia przy
gotowuje się do obchodów 300-lecia Sanktuarium Narodowego Aparecida 
(1717-2017).

Z okazji Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa o. Antoni Niemiec zamieścił 
w naszym Biuletynie cenne refleksje. Czterech ojców należących do 
Wiceprowincji obchodzi w tym roku 25-lecie kapłaństwa.

Tradycyjna, już 39. Pielgrzymka Rolników do Sanktuarium Dobrego 
Jezusa była bardzo piękna, o czym również piszemy na łamach Biuletynu.
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Pierwszym z celów Zgromadzenia jest głoszenie ludowych Misji 
świętych; o pracach misyjnych piszą nasi misjonarze. W Biuletynie zna
jdziemy też opisy peregrynacji Wizerunku Dobrego Jezusa z Groty na 
bardzo odległym, uroczym Wybrzeżu Palmy Dende.

Jakby przeczuwając, że wielka parafia Bom Jesus da Lapa zostanie 
podzielona na trzy oddzielne parafie, dwóch ojców odwiedziło wszyst
kie wspólnoty kościelne Lapy. Rezultatem odwiedzin są zdjęcia ponad 60 
kościołów i kaplic zbudowanych przez redemptorystów.

Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty, które tradycyjnie zasługuje na 
szczególną uwagę, przeżywa okres największego napływu pielgrzymów. 
Niektóre pielgrzymki, jak czytamy, są „niezwyczajne”. O Odpuście Do
brego Jezusa piszemy skrótowo, z zamiarem umieszczenia w następnym 
Biuletynie obszernego podsumowania działalności duszpasterskiej w 
czasie największego ruchu pielgrzymkowego w roku bieżącym.

Myśląc zwłaszcza o naszych Czytelnikach świeckich, solidaryzując 
się z całym Zgromadzeniem oraz ze Siostrami Redemptorystkami, 
pozwoliliśmy sobie na zamieszczenie artykułu o. Sylwestra Cabały CSsR 
dotyczącego niedawno beatyfikowanej S. Marii Celeste Crostarosy.

Kontynuując serię artykułów o „Współbraciach, którzy nas poprzedzi
li” przybliżamy Czytelnikom postać nieodżałowanego misjonarza o. Fran
ciszka Delugi CSsR, jednego z założycieli naszej Misji w Bahii.

Naszych Czytelników mających dostęp do internetu zachęcamy do 
wejścia na stronę internetową Warszawskiej Prowincji Redemptorystów 
www.redemptor.pl, gdzie klikając kolejno następujące linki: działalność; 
misje zagraniczne; Brazylia - Wiceprowincja Bahia mogą dotrzeć do 
naszego Biuletynu w wersji elektronicznej z kolorowymi zdjęciami.

Redakcja
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO ODKUPICIELA
Zgromadzenie Najświętszego Od

kupiciela (Congregatio Sanctissimi 
Redemptoris - CSsR) czyli Redemp
torystów zostało założone przez św. 
Alfonsa Liguoriego dnia 9 listopada 
1732 roku w celu ewangelizowania 
ubogich i najbardziej opuszczonych.

Hasło Zgromadzenia Redemp
torystów wyraża się w jego godle, 
jak to wyjaśnia Statut 06: Godło 
Zgromadzenia tworzą: krzyż z 
włócznią i gąbką ustawione na trzech 
pagórkach; monogramy imion Je
zusa i Maryi po bokach krzyża; nad 
krzyżem promieniujące oko; u samej 
góry korona. Wokół godła napis: „Co
piosa Apud Eum Redemptio” (Obfite 
u Niego Odkupienie - por. Ps 129,7). 
U Pana znajdujemy wszelką łaskę i 
obfite odkupienie. Godło Zgromadze
nia przedstawia w sposób symbolicz
ny tożsamość i cel Misyjnego Zgro
madzenia Redemptorystów.

Patronem tytularnym naszego 
Zgromadzenia jest Jezus Chrystus 
Odkupiciel, którego uroczystość ob
chodzimy w trzecią niedzielę lipca. To 
On przez swoją zbawczą Mękę, Śmierć 
i Zmartwychwstanie dokonał odkupi
enia ludzkości. Dlatego obchodząc

uroczyście dzień Najświętszego Od
kupiciela, przeżywamy nieskończoną 
i całkowitą miłość naszego Boga 
do każdego człowieka. „Tak Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jed- 
norodzonego dał, aby każdy, kto w 
Niego wierzy nie zginął, ale miał 
życie wieczne” (J 3.16).

Kontemplacja dokonanej przez 
Jezusa Chrystusa tajemnicy odkupi
enia daje nam możność dostrzeżenia 
obecności Najświętszego Odku
piciela w historii ludzkości. Odku
pienie dokonane przez Niego stało 
się własnością każdego człowieka.
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Dzięki odkupieniu człowiek może 
się udoskonalać, przemieniać, 
upodabniać do Odkupiciela.

Jako redemptoryści powołani 
jesteśmy do współpracy z 
Najświętszym Odkupicielem
w budowaniu lepszego świata; 
społeczności sprawiedliwej i brater
skiej, gdzie każdy człowiek będzie 
miał zagwarantowane poszanowanie 
swojej godności dziecka Bożego, 
by mógł realizować swoje ludzkie i 
chrześcijańskie powołanie. Redemp
torysta posłany jest do głoszenia ob
fitego odkupienia Jezusa Chrystusa 
na różnych polach pracy ewange
lizacyjnej, jakimi są parafie, sank-

tuaria, misje ludowe, programy w 
radiu, telewizji, w internecie, w 
prasie katolickiej itp. Dysponujemy 
w naszych czasach wielu środkami 
ewangelizowania, ale misja redemp
torystów pozostaje niezmienna, a mi
anowicie głoszenie Dobrej Nowiny o 
Okupieniu dokonanym przez Jezusa 
Chrystusa.

Życzę Ci, drogi Współbracie, abyś 
potrafił być wierny łasce Bożej, która 
dana nam jest przez Jezusa Chrystusa 
Odkupiciela w Duchu Świętym.

O. Roque Silva CSsR 
Wiceprowincjał 

Za: http://www.provinciadorio.org.br

PIĘKNO SANKTUARIUM DOBREGO JEZUSA
Groty z wotami dziękczynnymi za otrzymane łaski zyskały ostatnio nowy 

wystrój. Wota, których jest tysiące, to między innymi proste, prymitywne 
rzeźby rąk, nóg, głów, niezliczona liczba kul inwalidzkich oraz części samo
chodów zdruzgotanych w wypadkach, z których 
pasażerowie cudem ocaleli.
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KOMUNIKATY WICEPROWINCJAŁA

Drodzy Współbracia. W moim imieniu oraz w imieniu Zarządu Wiceprow- 
incji pragnę podać w skrócie do wiadomości następujące sprawy:

1. O. Alofsio Mota
O. Aloisio w liście z dnia 17 czerwca 2016 roku do Zarządu Wicepro- 

wicji pisze, co następuje: „W związku z aktualnym moim stanem psychicznym 
i z zaistniałymi okolicznościami, zwracam się z prośbą o pozwolenie mi na 
odbycie, przez pewien okres czasu, stażu misyjnego i duszpasterskiego w re- 
demptorystowskiej Prowincji Sao Paulo”. Nadzwyczajna Rada Wiceprowin- 
cjalna w Bahii dała mu zezwolenie na pobyt, przez okres jednego roku, we 
wspomnianej prowincji. O. Aloisio przez ten okres podlegał będzie władzy 
tamtejszego Prowincjała. Zostanie wkrótce podpisana oficjalna umowa w 
tej sprawie między Wiceprowincjałem z Bahii i Prowincjałem z Sao Paulo. 
Okres pobytu o. Aloisio w Prowincji Sao Paulo rozpocznie się dnia 31 lipca 
b.r. Zarząd Wiceprowincji Bahia wyraża podziękowanie za prowadzone przez 
wiele lat prace misyjne i duszpasterskie. Życzymy owocnej pracy na nowym 
polu misyjnym.

2. Publikacje o. Józefa Grzywacza
Wydawnictwo „Paulus” z Sao Paulo wydało ostatnio publikacje o. Józe

fa. Są to cztery tomiki Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dnia 
22 czerwca b.r. nowenny te zostały zaprezentowane przez autora w Centrum 
Maryjnym kościoła parafialnego Zmartwychwstania Pańskiego w dzielnicy 
Ondina w Salwadorze. O. Józef Grzywacz, który dnia 21 lipca ukończył 25 
lat posługi kapłańskiej, obchodzi Srebrny Jubileusz w gronie rodzinnym i 
redemptorystowskim w Polsce. Uczestniczy również w Światowych Dniach 
Młodzieży w Krakowie.

3. Podróż o. Wiesława Gronia
O. Wiesław Groń przebywa również w Polsce, gdzie obchodzi Srebrny 

Jubileusz Kapłaństwa w gronie współbraci wyświęconych tego samego dnia 
25.05.1991. Na okres jego nieobecności, administratorem parafii Bom Jesus da
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Lapa jest o. Lécio Alexandre, mianowany przez ks. biskup ordynariusza Joâo 
Cardoso.

4. Wiadomości z Lizbony
O. Krzysztof Dworak, który wchodzi w skład brazylijskiej ekipy misyjnej 

w Portugalii przesłał następującą, krótką wiadomość: „Akt objęcia duszpas
terskiej odpowiedzialności za parafie został zaplanowany przez Patriarchat z 
Lizbony na dzień 17 lipca. Do tego dnia przebywać będziemy w domu prowin- 
cjalnym. Wykorzystujemy czas na poznanie wspólnot kościelnych, w których 
mamy pracować oraz domów zakonnych Prowincji Lizbońskiej i innych szcze
gólnych obiektów stolicy. Oczywiście uczymy się miejscowego portugalskiego, 
który różni się znacznie od portugalskiego, którym posługiwaliśmy się w Bra
zylii. Na początku czerwca uczestniczyliśmy w 64. Pielgrzymce „Rodziny Re- 
demptorystowskiej” do Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. Pielgrzymka ta 
liczyła około tysiąca osób związanych z duszpasterstwem redemptorystów w 
Portugalii.

5. Ekipa Misyjna w Sanktuarium
Od połowy lipca do końca października, czyli w okresie największego 

nasilenia ruchu pielgrzymkowego, Wiceprowincjalna Ekipa Misyjna 
zaangażuje się w pracę duszpasterską w Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty. 
W międzyczasie, od 19 do 28 sierpnia Ekipa ta weźmie udział w głoszeniu 
Międzyprowincjalnej Redemptorystowskiej Misji św. w Trindade, w stanie 
Goiás.

6. Misje św. z udziałem Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odku
piciela

Centrum Misyjne w Salwadorze, w osobie o. Jarosława Gruździa prze
prowadza pierwszy etap Misji św. w parafii Boa Nova w diecezji Jequié-BA. 
Pracy tej, pod kierownictwem o. Jarosława, podjęli się przede wszystkim 
Świeccy Misjonarze Najświętszego Odkupiciela naszej Wiceprowincji.

7. Pomoc w posłudze duszpasterskiej pielgrzymom
W najbliższych miesiącach dwa największe sanktuaria powierzone naszej 

Wiceprowincji, a mianowicie Dobrego Jezusa z Groty w Lapie i Matki Bożej 
Wspomożycielki w Arraial d’Ajuda przeżywają okres intensywnego napływu 
pielgrzymów. Zwracam się z apelem do wszystkich współbraci z Bahii, aby w 
miarę możliwości, w imię misyjnej solidarności, przeznaczyli pewien okres 
czasu do pomocy w konfesjonale i w innych posługach duszpasterskich w 
obydwóch Sanktuariach. Jak wszystkim wiadomo, chodzi o okres od lipca do
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ROK ŚWIĘTY MIŁOSIERDZIA

października w Sanktuarium Dobrego Jezusa oraz w sierpniu i wrześniu w 
Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki.

Niech ten konkretny gest będzie wyrazem naszej solidarności z Kościołem 
przeżywającym Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. A nasze wejście do Sank
tuariów przez Bramę Miłosierdzia, niech będzie zadatkiem obfitych łask 
Najświętszego Odkupiciela dla naszej działalności ewangelizacyjnej.

8. Spotkanie wychowawców seminaryjnych i duszpasterzy 
powołaniowych

O. Marcos da Silva uczestniczy w dorocznym spotkaniu, które w tym 
roku odbywa się w Manaus - stolicy stanu Amazonas. Reprezentując Unię Re
demptorystów w Brazylii (URB) w spotkaniu bierze udział o. Geraldo Freire, 
Wiceprowincjał z Recife.

9. 150 Lat Misji Redemptorystów w Surinamie
Jubileusz 150. lat przybycia Redemptorystów do Surinamu jest nam o tyle 

bliski, że od kilku lat do grupy misjonarzy należy nasz brazylijski współbrat o. 
Gilson da Silva. Tamtejsza jednostka Zgromadzenia obchodzi uroczyście tak 
znamienny jubileusz. Dlatego dnia 31 lipca 2016 roku w uroczystościach tych 
weźmie udział zarząd Generalny z Rzymu oraz wyżsi przełożeni Prowincji i 
Wiceprowincji brazylijskich (URB).

10. Junioryści
Nasi klerycy po ślubach zakonnych, odbywający studia teologiczne w Belo 

Horizonte, mają obecnie ferie po pierwszym semestrze b.r. Większą część ferii 
spędzą w domach rodzinnych, a od 25 lipca pomagać będą w pracy duszpas
terskiej w Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty. Br. kl. Alessandro Moreira z 
powodu operacji kolana pozostanie w domu seminaryjnym w Belo Horizonte-

11. Doroczne spotkanie Juniorystów
Br. kl. Sérgio Reis uczestniczył w 33. Spotkaniu Redemptorystowskich 

Juniorystów, które odbyło się w Domu Rekolekcyjnym „Sâo José” w Belo 
Horizonte-MG. Z ramienia URB w spotkaniu tym wziął udział o. Domingos 
Marinho.

12. Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela
Dnia 11 lipca miało miejsce pierwsze spotkanie osób świeckich z miasta i 

z wiejskich wspólnot kościelnych zaangażowanych w różne sektory duszpas
terskie nowo erygowanej parafii św. Jana Chrzciciela w Bom Jesus da Lapa. 
Odbyło się ono w Małym Seminarium bł. Kaspra, gdzie rezyduje nowy pro-

MG.
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boszcz o. Adam Rąpała. Oprócz niego w nowej parafii pracować będą dwaj 
wikariusze: o. Sérgio Queiroz i o. Lécio Alexandre Silva. W spotkaniu wzięły 
udział siostry zakonne (Franciszkanki Trójcy Świętej): s. Lucilene (odpo
wiedzialna za katechezę) i s. Regina Wojakevicz (Duszpasterstwo Dzieci) oraz 
nowa sekretarka parafialna Isabel Cristina.

13. Parafia Zmartwychwstania Pańskiego
W ramach obchodów 50-lecia Parafii, dnia 23 lipca, miała miejsce cen

tralna uroczystość jubileuszowa z Eucharystią sprawowaną pod przewodnic
twem Prymasa Brazylii, ks. kard. Murillo. Od początku parafię tę obsługują 
redemptoryści. Przez pierwsze 10 lat byli to współbracia holenderscy z 
Wiceprowincji Recife, a następnie ojcowie z Wiceprowincji Bahia (Polacy i 
Brazylijczycy).

14. Komisja Obchodów jubileuszu 150-lecia powierzenia redempto
rystom ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Zarząd Prowincji Bahia dziękuje Komisji Obchodów 150-lecia powierze
nia redemptorystom ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Gratulujemy i 
składamy podziękowanie Współbraciom, którzy wchodzili w skład Komisji, 
za tak liczne inicjatywy i osiągnięcia, które przyczyniły się do uczczenia Ju
bileuszu oraz wzrostu nabożeństwa do Maryi pod tym wezwaniem. Ponieważ 
Rok Jubileuszowy dobiegł końca, niniejszym komunikuję, że Komisja zostaje 
rozwiązana, polecając jednak, by troska o szerzenie nabożeństwa do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy zawsze była obecna w naszej działalności mi
syjnej i duszpasterskiej.

15. Nowa Strona internetowa
Wspólnota kościelna „Candeias” (Matki Bożej Gromnicznej) w dzielnicy 

Salwadoru - Pituaçu, obsługiwana przez redemptorystów z Seminarium św. 
Gerarda, podała do wiadomości, że otworzyła swoją nową stronę internetową. 
Jest ona do dyspozycji wszystkich, którzy pragną towarzyszyć pracy ewange
lizacyjnej przy kościele „Candeias” i we wspólnotach peryferyjnych.

Praca ewangelizacyjna we wspólnocie jest bardzo rozległa; dzielnica liczy 
około 40 tysięcy mieszkańców, a seminarzystów -  postulantów jest niewielu, 
dlatego prośmy Pasterza owiec i Pana żniwa, by kierując do nas wezwanie: 
Wstań i pójdź za mną, wylał Ducha Świętego na nas wszystkich i na młodzież, 
abyśmy z mądrością i zapałem szli za Jego głosem!

Salwador, 13.07.2016 W Jezusie, Maryi i Alfonsie
O. Roque Silva Alves CSsR
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MIESIĄCPOWOŁANIOWY: “BĄDZCIEMIŁOSIERNI, 
JAK OJCIEC WASZ JEST MIŁOSIERNY” (Łk 6, 36)

Cały Kościół w Brazylii obchodzi 
w sierpniu „miesiąc powołaniowy” 
mający na celu uświadamianie wier
nym, że są oni powołani do różnych 
zadań ewangelizacyjnych, do bardziej 
intensywnej akcji powołaniowej i do 
wzmożenia modlitw o powołania za
konne, kapłańskie i misyjne.

My, redemptoryści, rozpoczyna
my ten miesiąc uroczystością nasze
go założyciela św. Alfonsa, którego 
święte życie i nauczanie inspirują nas 
do przeżywania naszego powołania 
zakonnego, kapłańskiego i misyjnego 
według zaleceń Jezusa 
Chrystusa: „Bądźcie
Miłosierni, jak Ojciec 
wasz jest miłosierny”.
Takie było życie i 
działalność św. Alfon
sa; takie jest powołanie 
każdego redemptorysty.

K o n f e r e n c j a  
Episkopatu Brazylii 
(CNBB), solidaryzując 
się z obchodami Roku 
Miłosierdzia, obrała 
jako temat przeżywania miesiąca 
powołaniowego słowa Jezusa Chrys
tusa: „Bądźcie Miłosierni, jak Ojciec 
wasz jest miłosierny”. Zgodnie ze 
wskazaniami Episkopatu, wspólnoty 
kościelne, parafie i diecezje wez
wane są do intensywnej modlitwy i

uświadamiania młodych o pięknym 
powołaniu do służby Bogu i bra
ciom w Kościele, a wszyscy wierni 
do wspólnej i zorganizowanej akcji 
powołaniowej.

My, redemptoryści z Bahii, 
mamy przed sobą wiele możliwości 
i okazji do kierowania do młodych 
ludzi wezwania Jezusa Chrystusa: 
„Pójdź za mną!”. Taką okazją będzie 
uroczystość naszego założyciela św. 
Alfonsa (1 sierpnia), którą będziemy 
obchodzić w naszych parafiach i sank
tuariach. Przede wszystkim okazją ku

temu będzie prowadzona z zapałem i 
miłosierdziem posługa duszpasterska 
tysiącom pielgrzymów w naszych 
sanktuariach, a mianowicie u Do
brego Jezusa i Matki Bożej Bolesnej 
w Bom Jesus da Lapa, u Matki Bożej 
Wspomożycielki w Arraial d’Ajuda,
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a także podczas odpustu św. Rocha w 
Salwadorze.

Nasza akcja misyjna w licznych 
parafiach w stanie Bahia i w innych 
stanach, tygodnie misyjne prowa
dzone przez „JUMIRE” (Misyjna 
Młodzież Redemotorystowska), 
nabożeństwa Nieustannej Nowen
ny do Patronki Redemptorystows- 
kich Misji świętych - Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy wspomagać 
powinny Wiceprowincjalne Dusz
pasterstwo Powołaniowe. Każdy 
ze współbraci, na różnych polach 
pracy misyjnej i duszpasterskiej, 
poprzez swoją posługę pełną dobroci 
i miłosierdzia, daje świadectwo rea
lizowania redemptorystowskiego 
powołania.

Pragnę przypomnieć, że 
Wiceprowincjalne Duszpasterstwo 
Powołaniowe wydało ostatnio i 
rozesłało do wspólnot zakonnych 
sporo materiału, bardzo przydat

nego do tej pracy, między innymi: 
modlitwy wspólnotowe oraz sche
maty adoracji eucharystycznych 
(we czwartki), które mogą być 
wykorzystane w domach formacji 
seminaryjnej, jak również podczas 
spotkań powołaniowych.

A wszystko to w tym celu, abyśmy 
Mocni w wierze, radośni nadzieją, roz
paleni miłością, płonący gorliwością, 
świadomi własnej słabości, wytrwali 
w modlitwie, jako mężowie apos
tolscy i prawdziwi uczniowie św. Al
fonsa, idąc radośnie za Chrystusem 
Zbawicielem, uczestnicząc w Jego 
misterium (Konst. 20).

Niech Matka Boża Nieustającej 
Pomocy - Matka i Opiekunka 
Powołań prowadzi nas drogą Odku
piciela - swojego Syna Jezusa Chrys
tusa!

O. Roque Silva Alves CSsR 
Wiceprowincjał

DUSZPASTERSTWO POWOŁANIOWE 
W SANKTUARIUM DOBREGO JEZUSA

Praca duszpasterska w czasie in
tensywnego napływu pielgrzymów do 
Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty 
oraz głoszenie Redemptorystowskich 
Misji Świętych są tradycyjnie najlep
szym źródłem powołań. Jest to bo
wiem okres, kiedy młodzieniec widzi 
z bliska sposób, w jaki redemptoryści

prowadzą pracę ewangelizacyjną w 
służbie Ludu Bożego.

Z koniecem lipca i na początku 
sierpnia, kiedy to na centralny 
Odpust Dobrego Jezusa przyjeżdżają 
dziesiątki tysięcy pielgrzymów, na 
placu sanktuaryjnym funkcjnowało 
stoisko orientacji powołaniowej.
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W tym celu 
w y d a l i ś m y  
nowe, atrak
cyjne foldery 
powołaniowe, 
mówiące o 
naszym re-
d e m p t o r y s -  
t o w s k i m  
p o w o ł a n i u . 
S t o i s k o  
było bardzo 
g u s t o w n i e  
udekorowane, 
d l a t e g o  
zwracało na 
siebie uwagę 
i młodzież

Miłości.
Duszpasterstwo Powołaniowe 

kontaktuje się z ewentualnymi kandy
datami do seminarium listownie, tele
fonicznie, ale najczęściej e-mailem, 
gdyż większość tutejszej młodzieży 
ma już dostęp do internetu.

Całą tę pracę powierzamy Do
bremu Jezusowi, aby nadal posyłał 
robotników na swoje żniwo. W tej 
intencji modlimy się zawsze, ale 
w szczególmy sposób w sierpniu, 
który w Brazylii jest miesiącem 
powołaniwym. Modlimy się za 
tych wszystkich, którym pójście za 
Chrystusem jawi się jako głos Boży, 
zapraszający do przebycia pięknej 
drogi życiowej w służbie Kościołowi,

Odpust Dobrego Jezusa 
-2016

z ciekawości
gromadziła się wokół 
niego.

Ponieważ budze
niem i werobowaniem 
powołań zaintere
sowani są nie tylko 
redemptoryści, ale 
też siostry zakonne 
pracujące w Bom 
Jesus da Lapa, dla
tego powstała cała. . Razem z  Tobą nowy zacznę azis łow...
ekipa do obsługi
powołaniowej młodzieży. Byli to Zgromadzeniu i Ludowi Bożemu. 
klerycy Redemptoryści, Siostry Fran
ciszkanki Trójcy Świętej, Szarytki O. Marcos Silva CSsR
św. Wincentego i Zwiastunki Bożej
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DOROCZNE SPOTKANIE 
KLERYKÓW REDEMPTORYSTÓW Z BRAZYLII

W dniach od 7 do 10 lipca 
2016 roku odbyło się 33. Spot
kanie Kleryków Redemptorystów 
o ślubach czasowych. W tym roku 
miało ono miejsce w redemptorys- 
towskim domu rekolekcyjnym im. 
św. Józefa w Belo Horizonte, stolicy 
stanu Minas Gerais. Uczestniczyło 
28 kleryków reprezentując różne 
jednostki Zgromadzenia, a miano-

Doroczne spotkanie kleryków redemptorystów 
w Belo Horizonte-MG

wicie Prowincje: Campo Grande, 
Goias, Porto Alegre, Rio de Janeiro i 
Sao Paulo oraz Wiceprowincje: For
taleza, Recife i Bahia. Za łączność 
poszczególnych wyższych semina
riów Zgromadzenia z ramienia Unii

Redemptorystów w Brazylii (URB) 
odpowiedzialny jest O. Domingos 
Marinho, Wiceprowincjał z Fortalezy. 

Tegoroczny temat Spotkania

Wszystkie jednostki Zgromadzenia w Brazylii 
były reprezentowane przez kleryków

związany był z obchodami 150. rocz
nicy powierzenia redemptorystom 
przez Kościół obrazu i kultu Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy: „Maryja 
i życie zakonne Redemptorystów”. 
W ten sposób wyrażaliśmy solidarną 
łączność ze Zgromadzeniem, które 
czci Maryję pod tym wezwaniem na 
wszystkich kontynentach świata.

Dnia 8 lipca rano mieliśmy 
wykład wygłoszony przez brata za
konnego Afonsa Murada, Marystę. 
Przedstawił on różne aspekty teolo- 
giczno-mariologiczne w życiu zakon
nym. W godzinach popołudniowych 
tego samego dnia o. Vicente Ferreira 
CSsR, prefekt naszego Seminarium w
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Belo Horizonte, mówił o niezbywal
nej roli Maryi w redemptorystowskiej 
duchowości.

Ponieważ Spotkanie oprócz stu
dium fomacyjnego posiada również 
charakter wspólnotowy, koleżeński, 
szczególną uwagę zwrócono na 
nowych kleryków z różnych rejonów 
Brazylii, którzy po raz pierwszy u
czestniczyli w tego rodzaju zjeździe.

Aby umożliwić wzajemne poz
nanie i zbratanie, w następnym dniu 
mieliśmy wycieczkę do sławnych 
miejsc historycznych w stanie Minas 
Gerais, a mianowicie do Ouro Preto i 
Mariana.

W niedzielę rano odwiedziliśmy 
najważniejsze w stanie Minas 
Gerais sanktuarium Matki Bożej 
Miłosierdzia (Caete), gdzie o. Do
mingos przewodnoczył Mszy św. Tą 
celebracją zakończyliśmy Spotkanie.

Były to dni bardzo piękne, w czasie 
których jako synowie św. Alfonsa 
ubogaciliśmy się duchowo przez kon
ferencje o Maryi Matce Odkupiciela. 
Radosne braterskie spotkanie tylu 
młodych entuzjastów umocniło nas w

dawaniu naszego codziennego, coraz 
bardziej świadomego „tak” naszemu 
powołaniu.

Współżycie z wielu współbraćmi 
pochodzącymi z przeróżnych re
jonów naszego olbrzymiego kraju, 
wyrosłych w odmiennej kulturze, 
umocniło nas w przekonaniu, że mi
syjny charyzmat redemptorystowski 
nie zna granic; wszędzie jest on ak
tualny.

Modliliśmy się i nadal będziemy 
polecać Bogu nasze Zgromadze
nie, aby pozostało zawsze wierne 
misyjnemu charyzmatowi. Niech 
wszystko to, co jeszcze dzieli nasze 
Prowincje i Wiceprowincje, zo
stanie przezwyciężone, abyśmy 
bardziej zjednoczyli się w miłosiernej 
posłudze ewangelizacyjnej ludowi, 
do którego jesteśmy posłani. Niech 
Najświętszy Odkupiciel i jego Matka 
Nieustającej Pomocy strzegą tego 
wielkiego dzieła, jakim jest nasze 
Zgromadzenie!

Br. Sergio Reis Santos CSsR
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KOMISJA DO OBCHODOW JUBILEUSZU 
MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Część artykułu o. Józefa Grzywacza w wolnym tłumaczeniu z języka portugalskiego

Dnia 27 czerwca 2016 roku 
dokonano zamknięcia Roku Ju
bileuszowego kultu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy powierzonego 
Zgromadzeniu Re
d e m p t o r y s t ó w .
Zakończyły się 
obchody jubileu
szowe, ale my na
dal kontynuujemy 
z zapałem naszą 
misję powierzoną 
nam przez Kościół:
„Sprawcie, by obraz 
ten i nabożeństwo 
do Matki Bożej 
Nieustającej Po
mocy były znane na 
całym świecie”.

Zarząd Wiceprowincji powołał 
Komisję do organizowania ob
chodów jubileuszowych. W skład 
Komisji weszli ojcowie z Sekretariatu 
Życia Apostolskiego, a mianowicie: 
o. Krzysztof Przychocki, o. Devaldo 
Menez, o. Zbigniew Małolepszy, o. 
Antoni Niemiec i o. Józef Grzywacz, 
któremu powierzono misję szerzenia 
kultu Matki Bożej Nieustającej Po
mocy. W Liście Okólnym 003/2015 o. 
Roque Silva Alves, Wiceprowincjał, 
napisał: „O. Józef Grzywacz (...)

należy do ekipy Centrum Misyjnego. 
Jego szczególnym zadaniem jest sze
rzenie kultu Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. Proszę przełożonych 

domów, probosz
czów i kustoszów 
Sanktuariów o or
ganizowanie kur
sów mariologicz
nych, zapraszając 
o. Józefa, który jest 
specjalistą w tym 
sektorze.”

W trosce o wz
rost kultu Matki 
Bożej Nieustającej 
Pomocy w Roku Ju
bileuszowym zorga
nizowano:

- Tematyczne spotkanie redemp
torystów brazylijskich (URB) w 
Campo Grande -  2014;

- Uroczyste otwarcie Roku Jubi
leuszowego w kościele Zmartwych
wstania Pańskiego w Salwadorze - 
27.05.2015;

- Studium maryjne redemptorys
tów (URB) w Kurytybie -  2015;

- Spotkania Sekretariatu Życia 
Apostolskiego - kwiecień 2015, listo
pad 2015, kwiecień 2016.

Przygotowany materiał:
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1. Zestaw materiału pomocni
czego - Transparenty, świece, ko
szulki, obrazki i obrazy Nieustającej 
Pomocy i inne;

2. Broszura i książka „Respi
rar com os seus dois pulmoes” 
(Oddychać obydwoma płucami);

3. Artykuł o ikonie Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy dla Zarządu 
Generalnego w Rzymie;

4. Teczka z materiałem jubileu
szowym dla rektorów wspólnot za
konnych Wiceprowincji Bahia;

5. Opracowanie projektu 
ożywienia Nowenny Nieustannej w 
naszych kościołach i sanktuariach;

6. Przygotowanie podręcznika 
(„Vademecum”) do prowadzenia 
peregrynacji maryjnej;

7. Opracowanie czterech 
książeczek z rozważaniami 
nowennowymi do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i wydanie ich 
przez Wydawnictwo Paulus:

a) . Matka, która nam towarzyszy 
(zarys historyczny kultu),

b) . Matka pięknej miłości (wy
miar artystyczny ikony),

c) . Matka otaczająca nas 
nieustającą pomocą (teologia ikony),

d) . Matka kochająca nas (aspekt 
mistyczny).

Są to cztery książeczki przy
gotowane i wydane w celu 
ułatwienia wiernym pielęgnowania 
nabożeństwa i modlitwy do Mat
ki Bożej Nieustającej Pomocy, w

szczególności do uczestnictwa w 
Nowennie Nieustannej. Książeczki 
te zawierają czytania i rozważania 
słowa Bożego. Mając na względzie 
tutejsze warunki, wzorując się na 
wielkim czcicielu Maryi św. Alfon
sie, książeczki te mają charakter kate
chetyczny i maryjny. Każda z nich 
zawiera dziewięć rozważań biblijno- 
maryjnych i tematycznych, które 
można używać podczas nabożeństw 
nowennowych odprawianych przez 
kapłana lub przez osobę świecką.

Inne inicjatywy jubileuszowe
- Wykład na temat „Maryja Mat

ka Miłosierdzia”, SIER - Aparecida 
2016 (luty i marzec);

- Strona internetowa: mariolo- 
giapopular.blogspot.com.br o miejscu 
Maryi w Księgach Pisma Świętego i 
o dogmatach maryjnych ze specjal
nym linkiem o kulcie Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy;

- Materiał na Zebranie Ogólne 
Wiceprowincji Bahia zawierający 
m.in. wykaz sanktuariów Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i odprawianych 
w nich licznych nabożeństwach 
Nowenny Nieustannej;

- Wywiad - katecheza w „Radio 
Bom Jesus” w Bom Jesus da Lapa i w 
„TV Chao e Paz” w Salwadorze;

- List do biskupów rejonu 
kościelnego „Nordeste III” (sta
ny: Bahia i Sergipe) odnośnie ob
chodów jubileuszowych Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy.

( 17Biuletyn Informacyjny "Noticiario" Nr 109 Maj -  Sierpień 2016 r.



Kursy Mariologiczne
- Kurs w Centrum Duchowości 

Maryjnej w Itabunie -  2013;
- Kurs w Centrum Misyjnym w 

Salwadorze (autoryzowany przez 
uniwersytecki Instytut Teologiczny -  
2012 i 2013);

- Kurs maryjny w ETEL (Szkoła 
Teologii dla Świeckich) w Itabunie w 
2014 i 2015;

- Konferencja maryjna w domu 
seminaryjnym św. Gerarda w Pituaęu;

- Rekolekcje dla sióstr francisz
kanek w Itabunie;

- Konferencje dla „Różańca 
Mężczyzn” w parafii Montanha-ES;

- Kurs maryjny dla sióstr karmeli
tanek w Salwadorze;

- Szkoleniowe spotkanie 
świeckich w Lauro de Freitas;

- Kurs dla wspólnoty „Słowo 
Życie” w Lauro de Freitas;

- Tygodniowy kurs w parafii Bom 
Jesus da Lapa;

- Dzień skupienia dla Sług Matki 
Bożej w kościele św. Łazarza w Sal
wadorze, w ramach przygotowania do 
odnowienia ich przyrzeczeń;

- Spotkania formacyjne
dla Świeckich Misjonarzy 
Najświętszego Odkupiciela w Cen
trum Misyjnym w Salwadorze;

- Spotkania formacyjne o kulcie 
Matki Bożej Nieustającej pomocy dla 
parafii w Salwadorze -  październik 
2015;

- Konferencja dla redemptorys

tów w czasie Zebrania Ogólnego w 
Salwadorze;

- Konferencja dla Oblatów św. 
Benedykta -  Salwador;

- Kurs w redemptorystowskiej 
parafii w mieście Teresina (stan 
Piaui);

- Konferencja w SIER Aparecida
- marzec 2016;

- Peregrynacja obrazu Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w dziel
nicy Lagoa Grande -  Bom Jesus da 
Lapa;

- Spotkanie formacyjne dla 
„JUMIRE” (Redemptorystowska 
Młodzież Misyjna) i dla kandydatów 
do seminarium w Bom Jesus da Lapa;

- Kurs w parafii Cruz das Almas;
- Konferencja w Wydawnictwie 

„Paulus” w Salwadorze;
- Konferencja w Centrum 

Maryjnym w dzielnicy Ondina -  Sal
wador;

- Kurs maryjny w Recife;
- Kurs Mariologiczny (autory

zowany przez uniwersytecki Instytut 
Teologiczny -  2016.

Oprócz powyższych w roku 
bieżącym przeprowadzono trzynaście 
innych kursów i szkoleń mariologicz
nych.

O. Józef Grzywacz uczestniczył 
w uroczystości Zakończenia Roku 
Jubileuszowego w Rzymie.

Artykuły
- Artykuły w Akademii Maryjnej

-  Aparecida;
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- Artykuły w Biuletynie Informa
cyjnym Prowincji Sao Paulo;

- Artykuły w Portalu A12;
- Artykuły w miesięczniku para

fialnym „Ressuscitado” w Ondinie;
- Artykuły w „Homo Dei” - Pols

ka;
- Artykuły dla Zarządu General

nego i dla jego strony internetowej 
www.iconoflove.org.

Zamierzenia i wyzwania
- Opracowanie Statutów Kultu 

Maryjnego i Nowenny Nieustannej;
- Peregrynacja obrazu Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy -  Maryj
na Misja święta;

- Centrum duszpasterskie Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Parafii 
Zmartwychwstania Pańskiego - Ondi
na -  Jubileusz 50-lecia ustanowienia 
Parafii;

- Pielgrzymka do Sanktuarium 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w

Kurytybie - maj 2016 roku;
- Ujednolicić Nowenny 

Nieustanne w kościołach i kaplicach 
w Bom Jesus da Lapa;

- Zebrać dane historyczne 
odnośnie rozpoczęcia nabożeństw 
Nowenny Nieustannej w redempto- 
rystowskich kościołach w Bahii;

- Obchodzić uroczyście dzień 
27 każdego miesiąca na cześć Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy;

- Wykorzystywać kult maryjny w 
działalności ewangelizacyjnej i mi
syjnej.

Na zakończenie składam serdecz
ne podziękowanie współbraciom i 
świeckim, zaangażowanym w nasze 
dzieło misyjne, za poparcie i za sze
rzenie kultu Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy - Matki Pięknej Miłości i 
Miłosierdzia.

O. Józef Grzywacz CSsR

PIĘKNO SANKTUARIUM 
DOBREGO JEZUSA

Stojąc przed ołtarzem Dobrego Jezusa 
podziwiać możemy, przez naturalny 
otwór w skale “pożegnanie słońca”. 
Zachód zwykle jest piękny, obiecujący 
równie piękny wschód następnego 
dnia. Po „pożegnaniu” tropikalnego 
słońca, mają miejsce najważniejsze 
nabożeństwa na placu sanktuaryjnym 
Dobrego Jezusa.
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ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 
POMOCY W ITABUNIE

„Matka Boża Nieustającej 
Pomocy prowadzi nas do Jezusa 
swojego Syna Miłosiernego”. Wokół 
tego tematu sanktuaryjna parafia 
Matki Bożej Miłosierdzia w Itabunie 
obchodziła święto Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. Uroczystość ta 
była szczególna ze względu na Rok 
Jubileuszowy 150-lecia powierze
nia tego kultu przez Kościół Zgro-

Uczestnicy święta odpustowego w kościele 
M. B. Miłosierdzia

madzeniu Redemptorystów. Przez 
pięć wieczorów poprzedzających 
dzień świąteczny miały miejsce 
nabożeństwa, w czasie których oprócz 
modlitw i słuchania słowa Bożego, 
wierni mogli się zaznajomić z historią 
ikony Matki Bożej Nieustającej Po
mocy oraz z dziejami rozwoju tego 
kultu od zamierzchłych czasów. 
Każdego poranka odprawiana była 
Msza św., a po niej było śniadanie z 
wiktuałów przyniesionych przez u
czestników i złożonych na wspólnym 
stole. Wieczorem natomiast miało 
miejsce nabożeństwo nowennowe.

Oprócz członków bractwa Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w cele
bracjach uczestniczyło wiele osób z 
innych wspólnot kościelnych i grup 
pastoralnych. W niedzielę, dnia 26 
czerwca, odbył się dzień skupienia 
dla członków bractwa. Przeprowadził 
go br. kl. Gildevan Pinto Rocha 
odbywający staż duszpasterski przed 
złożeniem ślubów wieczystych. Tego 
samego dnia wieczorem członkowie 
bractwa odnowili swoje zobowiązania 
do szerzenia kultu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. Pięć innych 
osób zostało przyjętych do bractwa 
i również złożyli przyrzeczenia sto
sownie do obowiązujących statutów.

Dnia 27 czerwca wieczorem 
odbyła się uroczysta procesja po 
ulicach dzielnicy Maria Pinheiro, 
zakończona w kościele Mszą św.

Święto M. B. Nieustającej Pomocy w kościele 
M. B. Miłosierdzia w Itabunie

pod przewodnictwem proboszcza, o.
Stanisława Wilczka.

O. Stanisław Wilczek CSsR
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OSIEM DNI Z MATKĄ BOŻĄ APARECIDA - 
PATRONKĄ BRAZYLII

Obchody jubileuszowe 300 lat 
kultu Matki Bożej Niepokalanej w 
Aparecida rozpoczęte zostały w Jej 
święto odpustowe 12 października 
2014 roku. W związku z tym, tak w 
diecezjach jak i w parafiach, organi
zowane są uroczystości dziękczynne 
za matczyną obecność Maryi, Pa
tronki i Królowej narodu brazylij
skiego. Wszystko to ma na celu 
przygotowanie wiernych do ob
chodów Roku Jubileuszowego w 
2017 roku.

Jedną z licznych inicjatyw 
duszpasterskich jest peregrynacja 
figury Matki Bożej Aparecida w 
diecezjach, parafiach i filialnych 
wspólnotach kościelnych. Wiele 
diecezji organizuje wielkie piel
grzymki diecezjalne do Naro
dowego Sanktuarium Aparecida, 
gdzie otrzymują figurę Patronki 
Brazylii, która następnie wędruje 
po parafiach i filialnych wspólno
tach kościelnych. Diecezja Itabuna

prowadzi również tego rodzaju akcję 
duszpasterską.

Dnia 30 września 2015 roku 
w kościele katedralnym św. Józefa 
rozpoczęła się peregrynacja Matki 
Bożej Aparecida we wszystkich 33 
parafiach diecezji Itabuna.

Stosownie do oficjalnego pro
gramu opracowanego przez Kurię 
Diecezjalną, nasza parafia gościła 
wędrowny wizerunek Matki Bożej 
Aparecida w dniach od 22 do 29 maja 
2016 r. Proboszcz o. Stanisław Wilc
zek, wraz z radą parafialną i ugrupow
aniami religijnymi, przygotował har
monogram peregrynacji figury Matki 
Bożej. Tematem homilii i nauk kat
echetycznych w dniach peregrynacji

była parafraza słów św. Elżbiety 
wypowiedzianych do Maryi w chwili 
Nawiedzenia: „Matka naszego Pana

Powitanie figury M. B. Aparecida 
(proboszcz i wierni)
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przychodzi do nas”. Peregrynacja ta 
była jednym wielkim świętowaniem, 
w czasie którego wierni ze wspólnot 
kościelnych naszej parafii okazali 
wiele zaufania i miłości do Maryi.

Ks. Hugo Fosses, proboszcz pa
rafii Ferradas, wraz ze swoimi wier
nymi, przywiózł wędrowną figurę 
Matki Bożej Aparecida na miejsce 
powitania, gdzie oczekiwał już 
ojciec proboszcz Stanisław i wierni 
ze wszystkich wspólnot kościelnych

naszej parafii. Powitanie Patronki i 
Królowej Brazylii odbyło się na pla
cu centralnym naszej dzielnicy, skąd 
figura wędrowna procesyjnie została 
przyniesiona do kościoła Matki Bożej 
Miłosierdzia.

Peregrynacyjny program był 
bogaty. Matka Boża Aparecida 
odwiedziła wszystkie kaplice naszej 
parafii, w których wierni mieli 
różnego rodzaju nabożeństwa. Jedna 
wspólnota kościelna, po zakończeniu 
całodniowej obecności wizerunku 
Maryi w swojej kaplicy, procesjonal-

nie ze śpiewem i świecami zanosiła 
go do następnej wspólnoty. Wszystko 
to stwarzało radosny klimat wiary i 
miłości do Patronki Brazylii. Nawet 
mieszkańcy dzielnicy, którzy nie ma
ją żadnej łączności z parafią, dowie
dzieli się o wizycie i na swój sposób 
przeżywali obecność Maryi.

Ostatnie dwa dni obecności 
wędrującej figury Matki Bożej 
zapisały się najbardziej w pamięci 
naszych parafian. Br. kl. Gildevan 

Rocha i diakoni stali obnosili 
figurę Matki Bożej po domach 
obłożnie chorych i staruszków, 
którzy nie mogli uczestniczyć w 
nabożeństwach w kościele.

Niezapomniane było
również nabożeństwo maryjne 
na najwyższym wzgórzu nasze
go miasta. W ostatnim dniu pere
grynacji, jeszcze przed świtem, 
o. Stanisław z parafianami 

zanieśli w procesji figurę Maryi na 
miejsce, skąd roztacza się widok na 
całe miasto Itabuna. Odbyło się tam 
nabożeństwo przebłagalne i modlitwa 
różańcowa o pokój i zgodę w naszym 
mieście. Na zakończenie ojciec pro
boszcz udzielił błogosławieństwa 
figurą Matki Bożej Aparecida z 
prośbą o pokój, zgodę i poszanowanie 
życia każdego człowieka.

Peregrynacja zakończyła się w 
kaplicy peryferyjnej Matki Bożej 
Bolesnej w obecności ks. Alberto 
Kruschewsky (dziekana naszego

Nabożeństwo ku czci M. B. Aparecida 
na najwyższym wzgórzu miasta
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dekanatu) i ks. José Andrade, który parafii Itapé. 
przejął wędrowny wizerunek Matki
Bożej, by według harmonogramu die- O. Stanisław Wilczek CSsR
cezjalnego rozpocząć peregrynację w

ITABUNA: CELEBRACJA „WYSŁANIA” 
TUTEJSZYCH PIELGRZYMÓW DO 
SANKTUARIUM DOBREGO JEZUSA

Dnia 15 każdego miesiąca w 
sanktuaryjnym kościele Matki Bożej 
Miłosierdzia mają miejsce specjalne 
pielgrzymki z parafii miejskich w 
Itabunie. Kustosz Sanktuarium przy
gotowuje harmonogram, zapraszając 
oprócz parafii także różnego rodzaju 
zrzeszenia, ruchy kościelne i grupy 
apostolskie.

W lipcu zaproszenie skierowane 
zostało do pielgrzymów Dobrego 
Jezusa, którzy co roku udają się do 
Lapy. Podczas nabożeństwa pielgrzy
mi modlili się o odbycie jak najlepszej 
i jak najowocniejszej pielgrzymki.

Wierni całego rozległego 
południowego rejonu stanu Ba
hia żywią wielkie nabożeństwo do 
Dobrego Jezusa z Groty i mimo 
odległości około 600 do 700 km, 
każdego roku odbywają pielgrzym
ki, zwłaszcza pod koniec lipca i na 
początku sierpnia. Kilkuset prze
wodników pielgrzymek organizuje 
wyjazd i w dniach pielgrzymkowych, 
towarzyszy im starając się o do
bre zakwaterowanie i wyżywienie 
oraz o ewentualną pomoc lekarską.

Ponieważ jest to funkcja niełatwa, 
dlatego zwłaszcza do nich skierowane 
było zaproszenie na modlitewne spot
kanie w sanktuarium Matki Bożej 
Miłosierdzia w Itabunie.

Spotkanie to miało już przed
smak pielgrzymki. Pielgrzymi w 
nieodłącznych białych kapeluszach z 
zieloną wstążką śpiewali popularne, 
tradycyjne pieśni do Dobrego Jezusa, 
wyrażając radość i nadzieję odbycia 
pięknej pielgrzymki do skalistego

Pożegnanie pielgrzymów udających się do Lapy

sanktuarium w Lapie. Chociaż było 
to jedno z pierwszych tego rodzaju 
spotkań, uczestnictwo wiernych było 
bardzo liczne.

O. Stanisław Wilczek CSsR 
(wolne tłumaczenie Redakcji)
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SREBRNY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA
W roku bieżącym czterech współbraci z Wiceprowincji Bahia obchodzi 

25-lecie święceń kapłańskich. Są to ojcowie Wiesław Groń, wyświęcony w 
Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie dnia 25 maja 1991 roku, oraz Anto
ni Niemiec, Krzysztof Mamala i Józef Grzywacz wyświęceni 21 lipca tego 
samego w Sanktuarium Bom Jesus da Lapa w Brazylii, gdzie ukończyli studia 
teologiczne.

Umieszczamy poniżej artykul jednego z jubilatów, o. Antoniego Niemca 
CSsR

KILKA REFLEKSJI
Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-CIU LAT KAPŁAŃSTWA

Jubileusz kapłaństwa to mo
ment radości i dziękczynienia.

Jubileusz kapłaństwa to moment 
radości i dziękczynienia dla ludu 
Bożego za to, że mamy kapłanów. A 
dzięki nim mamy dostęp do Słowa 
Bożego, do Chleba dającego życie, 
do łaski sakramentów. W nich mamy 
przwodników na drodze życia ducho
wego, animatorów naszych wspólnot 
kościelnych.

Jubileusz kapłaństwa to moment 
radości i dziękczynienia dla samych 
kapłanów za łaskę i przywilej by
cia kapłanem i możliwość uczestni
czenia w kapłaństwie Chrystusa, za 
wyrtwałość i wierność w powołaniu, 
przez lata, które upłynęły od święceń 
oraz za tyle łask, które dzięki naszej 
posłudze, Bóg podarował ludziom.

Jubileusz kapłaństwa to też 
okazja do pogłębienia przyjaźni z 
Chrystusem.

O. Antoni Niemiec -  obchody jubileuszowe w 
czasie Spotkania Redemptorystów w Bahii

Jubileusz to czas na to, aby się 
zatrzymać, spojrzeć na siebie i w
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siebie. Dzisiaj czasy są inne niż na 
początku naszej kapłańskiej drogi. 
Cenzurę reżimowych mediów zastąpił 
ideologiczny terroryzm mediów 
liberalno-lewicowych. Dyktaturę 
bezbożnego systemu zastąpiła dyk
tatura relatywizmu, promocja zła i 
grzechu, reklama wiecznej zabawy. 
To wszystko coraz częściej prowadzi 
do odchodzenia ludzi od Boga.

Dlatego stajemy przed nowymi 
wyzwaniami. Musimy podjąć nową 
ewangelizację, czyli odzyskiwa
nie dla Chrystusa i Kościoła tych, 
którzy zostali ochrzczeni, ale dzisiaj 
z różnych przyczyn pozostają z dala 
od wspólnoty dzieci Bożych. Te nowe 
wyzwania to osuszanie łez płaczących 
matek, bo ich dzieci są zagrożone, 
umierają duchowo.

Kapłan, niczym prorok Eliasz, 
musi stać się dzisiaj tym, który będzie 
niósł duchowe i moralne odrodze
nie. Dlatego też potrzebujemy, 
może bardziej niż kiedykolwiek, 
pogłębienia i umocnienia naszej 
przyjaźni z Chrystusem.

Jubileusz to okazja do rewizji. 
Re-wizji w znaczeniu wyrobienia 
sobie nowej wizji, nowego spojrze
nia. Potrzebujemy, od czasu do cza
su, zobaczyć w sposób nowy nasze 
życie, naszą posługę duszpastersko- 
misyjną, przeżywanie naszego 
kapłaństwa. Tak jak to miało miejsce 
z uczniami Jezusa, którzy po tym jak 
zostali rozesłani, zdobywają nowe

spojrzenie, nową wizję, którą daje im 
sam Chrystus. Powróciwszy, dzielą 
się ze swoim Mistrzem tym, czego 
dokonali „Wróciło siedemdziesięciu 
dwóch z radością mówiąc: «Panie, 
przez wzgląd na Twoje imię, nawet 
złe duchy nam się poddają». Wtedy 
rzekł do nich: «Widziałem szatana, 
spadającego z nieba jak błyskawica. 
Oto dałem wam władzę stąpania 
po wężach i skorpionach, i po całej 
potędze przeciwnika, a nic wam nie 
zaszkodzi. Jednak nie z tego się ciesz
cie, że duchy się wam poddają, lecz 
cieszcie się, że wasze imiona zapisane 
są w niebie»” (Łk 10,17-20).

Jako kapłani codziennie idziemy 
w imię Chrystusa, działamy w Jego 
imieniu i Jego mocą. Potrzebujemy 
powracać do Niego, spotykać się z 
Nim, aby dzielić się z Jezusem, być 
z Nim, opowiadać Mu. A wszystko 
po to, aby posiąść to nowe spojrzenie 
na nasze życie, nasze posługiwanie, 
które tylko On może nam dać.

Jeżeli nie będziemy o to dbać to 
może się pojawić niebezpieczeństwo 
obojętności. A obojętność to najgorsza 
choroba, jaka nas może dosięgnąć. 
Obojętny religijnie staje się bezpłodny 
i pusty, gdyż nie ma już nic do zaofia
rowania; nie ma się czym podzielić z 
innymi, gdy chodzi o doświadczenie 
religijne, doświadczenie Boga. Nie 
należy on już do tego świata (poprzez 
konsekrację kapłańską), ale też nie 
żyje w pełni i z pasją życiem Bożym.
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Jubileusz to czas dokonania re
wizji naszego doświadczenia wia
ry, naszej działalności apostolskiej, 
duszpasterskiej, naszego życia. To 
okazja, aby powrócić, raz jeszcze, do 
Chrystusa, słuchać Go i dzielić się z 
Nim, odnowić naszą przyjaźń z Nim.

Jubileusz to okazja do odnowy, 
reformy. Jubileusz to okazja do odno
wienia duchowego, zintegrowania na 
nowo, to czas reformy. Reformy, ale 
w znaczeniu nadania nowej formy, 
nowego kształtu.

To podjęcie wysiłku, aby 
zjednoczyć, połączyć na nowo to, co 
zostało zniekształcone, wykrzywione, 
podzielone, zdezintegrowane. Chodzi 
tutaj o nasze życie wspólnotowe i 
indywidualne. To czas połączenia w 
całość, czas doświadczenia jedności 
wewnętrznej, scalenia, integracji.

Przykładem tego jest 
doświadczenie uczniów z Emaus (Łk 
24,13-35).

Najpierw próbują oni podążać 
drogą zdani na samych siebie: roz
bici wewnętrznie, bez animuszu, 
pełni lęku. Pragną zapomnieć o 
wydarzeniach ostatnich dni; z dala 
od Jerozolimy, z dala od pozostałych 
uczniów, od wspólnoty, z dala od 
Ukrzyżowanego.

Jednak dzięki Chrystusowi, który 
zbliża się do nich, towarzyszy im, 
kroczy z nimi, dzięki Słowu, które 
On do nich kieruje wyjaśniając im 
proroctwa, dzięki doświadczeniu

dzielenia się z nimi, uczniowie 
doświadczają integracji wewnętrznej 
i, w konsekwencji, integracji z grupą 
pozostałych uczniów.

To właśnie dzięki Słowu Bożemu, 
serce zaczyna „pałać”, nabiera odwa
gi, otuchy i animuszu: „Czy nie pałało 
nasze serce kiedy rozmawiał z nami w 
drodze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk 
24,32). Podejmują decyzję. Następuje 
integracja wewnętrzna, pragnienie 
powrotu, pragnienie bycia z braćmi, 
pragnienie bycia we wspólnocie.

Pomocą w procesie scalania, in
tegracji, może być odnowienie oso
bistego przymierza z Chrystusem, nie 
tylko przez zewnętrzne odnowienie 
konsekracji kapłańskiej, ale przede 
wszystkim przez wewnętrzne odno
wienie naszej miłości wobec Niego.

Chrystus musi być dziś dla nas, 
po tych 25-ciu latach, Kimś Jedynym, 
Najcenniejszym, Tym, kto jest dla nas 
Wszystkim.

Dusza miłująca Chrystusa, idąca 
za Nim, to „oblubienica Słowa”, jak 
wyraził się św. Bernard. Aby jednak 
ukochać Chrystusa ponad wszystko, 
aby Go naśladować, odtworzyć w so
bie, w swym życiu i postępowaniu, 
życie Chrystusa, trzeba wnikać w 
Jego myśli, zasady, uczucia, dążenia, 
w sposób Jego postępowania. Dla
tego Chrystus musi być dla nas przed
miotem codziennej kontemplacji na 
modlitwie osobistej i wspólnotowej, 
w liturgii, w swych tajemnicach.
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Jeżeli tak się stanie, to wtedy 
także nasze życie i naszą misję, jako 
kapłanów, będą charakteryzować 
te dwie rzeczywistości, które 
charakteryzowały życie Chrystusa: 
wyjaśniać, pouczać, głosić (Słowo), 
aby serca mogły pałać oraz dzielić, 
łamać, dawać (Eucharystię, swoje 
życie, czas, samych siebie).

Jubileusz to okazja do ponow
nego otwarcia się na działanie Ducha 
Świętego, aby On mógł łączyć w nas 
to wszystko, co zostało podzielone, 
zniekształcone, zdezintegrowane, 
wykrzywione. To okazja do po
czynienia konkretnych kroków, aby 
na nowo zapałać autentyczną miłością 
do Chrystusa. Tylko zintegrowani 
wewnętrznie w sobie i zintegrowani 
z braćmi we wspólnocie, możemy w 
sposób autentyczny i przekonywujący 
kontynuować misję Chrystusa.

Jubileusz to okazja do re
kreacji, ale w znaczeniu duchowym, 
wewnętrznym. Re-kreacja to jakby 
ponowne stworzenie, udoskonalenie, 
odnowa fizyczna i wewnętrzna.

To uwierzyć na nowo (recre
do), rozniecić nowy płomień wiary; 
uczynić wiarę bardziej żywą. Dlat
ego też ważną rzeczą jest, abyśmy 
odpowiedzieli sobie raz jeszcze na 
pytanie: Co albo kto nadaje sens mo
jemu życiu, mojej wierze, mojemu 
kapłaństwu, mojej posłudze bra
ciom? Gdzie jestem zakorzeniony? 
Co albo kto sprawia, że wzrastam, że

staję się bardziej dojrzałym w moich 
wyborach? To pytanie o najgłębsze 
motywacje naszego życia i naszego 
działania w posłudze kapłańskiej.

Jubileusz to też okazja do kolej
nego spotkania sie z wiernymi.

Wiemy, że w tej naszej posłudze 
kapłańskiej wspierało i wspiera nas 
wielu życzliwych i serdecznych ludzi: 
krewni, przyjaciele, wierni, znani i 
nieznani.

Jubileusz to okazja, aby im ser
decznie podziękować. Podziękować 
za wsparcie, za dobre słowo, za 
uśmiech, za radę, za obecność, za 
wyciągniętą rękę, za współczucie, 
za zwrócenie uwagi, za modlitwę, za 
tyle innych dobrych rzeczy.

To też okazja, aby ich prosić. 
Prosić, aby nam na tej drodze posługi 
kapłańskiej towarzyszyli w przyjaźni, 
bowiem kapłan z ludzi wzięty dla ludzi 
jest ustanawiany. Aby nas wspierali, 
byśmy umieli być, we współczesnym 
świecie posłańcami nadziei, pojedna
nia i pokoju, gorliwymi głosicielami 
Ewangelii, niezmordowanymi szafa
rzami łask Bożych, a przede wszyst
kim dobrymi pasterzami owczarni 
Pana.

Jubileusz to okazja do odnowie
nia przyrzeczeń kapłańskich.

W dniu święceń kapłańskich, 
25 lat temu, składaliśmy nasze 
przyrzeczenia kapłańskie. Na pyta-
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nia, które padały wtedy z ust biskupa, 
odpowiedziliśmy: chcę.

W ciągu tych minionych 25-ciu 
lat wielokrotnie, a może i codziennie, 
pomnażaliśmy to chcę, w wierności. 
Dzięki temu, trwamy w powołaniu aż 
do dzisiaj. Pragniemy jednocześnie 
powtarzać to chcę codziennie na 
nowo, wobec ludu, który nam towar
zyszy w naszej drodze kapłańskiej:

- chcę wiernie pełnić urząd 
posługiwania kapłańskiego w kie
rowaniu ludem Bożym pod prze
wodem Ducha Świętego;

- chcę pilnie i mądrze pełnić 
posługę słowa, głosząc Ewangelię i 
wykładając prawdy katolickiej wiary;

- chcę pobożnie i z wiarą 
sprawować misteria Chrystusa, a 
zwłaszcza Eucharystyczną Ofiarę i 
sakrament pokuty, zgodnie z tradycją 
Kościoła;

- chcę wypraszać Boże 
miłosierdzie dla powierzonego mi 
ludu, modląc się nieustannie według 
nakazu Chrystusa;

- chcę coraz ściślej jednoczyć się z 
Chrystusem, Najwyższym Kapłanem, 
który z samego siebie złożył Ojcu za 
nas nieskalaną Ofiarę;

- chcę razem z Nim poświęcać się 
Bogu za zbawienie ludzi.

Jedynie wierność temu chcę, 
wypowiadanemu codziennie i 
w każdych okolicznościach - w

radościach i cierpieniach, w sukce
sach i w chwilach zniechęceń - może 
sprawić, że nasze kapłaństwo będzie 
płodnym, twórczym, a przede wszyst
kim czynnym i świadomym uczest
nictwem w kapłaństwie Chrystusa.

Jubileusz to wreszcie okazja do 
budzenia nowych powołań.

Jubileusz kapłański jest zawsze 
wezwaniem do odnowienia własnego 
powołania, ale też do budzenia i 
umacniania nowych powołań.

Jak niegdyś nad brzegami Jeziora 
Galilejskiego do Apostołów, pierw
szych swoich uczniów, tak później 
poprzez całe wieki i aż po dzień 
dzisiejszy, Chrystus mówi cichym 
głosem do naszych i do wielu innych 
serc: „Pójdź za Mną”.

Pójdź za Mną, bo jesteś mi po
trzebny.

Potrzebne mi są twoje ręce, bym 
mógł dalej błogosławić.

Potrzebne mi są twoje usta, bym 
mógł dalej mówić i głosić.

Potrzebne mi jest twoje ciało, 
bym mógł dalej cierpieć.

Potrzebne mi jest twoje serce, 
bym mógł dalej kochać, zwłaszcza 
najbardziej ubogich i opuszczonych.

Potrzebny mi jesteś ty, bym mógł 
dalej zbawiać.

O. Antoni Niemiec CSsR
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39. DOROCZNA PIELGRZYMKA ROLNIKÓW
DO SANKTUARIUM W BOM JESUS DA LAPA - BAHIA

Na zakończenie
kolejnej, dorocznej piel
grzymki rolników odbyło 
się podsumowanie dni 
pielgrzymkowych i 
zarysowanie projektów 
duszpasterskich, które 
mają być realizowane 
w ciągu roku. Opra
cowany został doku
ment końcowy, którego 
skrót poniżej zamiesz
czamy. Pielgrzymi - rol
nicy ubogaceni zostali 
przeżyciami religijnymi 
oraz konferencjami i 
pogadankami na temat 
trudnej problematyki społecznej, 
jaka jest udziałem ubogiego ludu 
pracującego na roli. Z 
odnowioną wiarą i nadzieją, 
z błogosławieństwem Do
brego Jezusa i Jego Matki 
Bolesnej, wrócili do swej

nych stanów, a miano
wicie z Minas Gerais, 
Goiâs, Pernambuco, 
Rio de Janeiro i Brasili. 

Spotkaliśmy się wszyscy w sanktua- 
ryjnym kościele „ze skały i światła

Ks. bp Joäo błogosławi 
wizerunkiem Dobrego Jezusa

sumowujemy dokonaną 
pracę i kierujemy 
nasze sprawozdanie do 
wspólnot kościelnych, 
organizacji i ruchów 
społecznych oraz do 
całego społeczeństwa.

W pielgrzymce 
tegorocznej wzięło 
udział około 4 tysięcy 
uczestników, którzy 
przybyli ze stanu Ba
hia, ale również z in

pracy.

Podsumowanie piel
grzymki rolników do 
Sanktuarium Dobrego 
Jezusa

Kończąc 39. Pielgrzym
kę Rolników do Dobrego 
Jezusa z Groty, która miała miejsce w 
dniach 1, 2 i 3 lipca 2016 roku, pod

Powitanie Dobrego Jezusa przez rolników 
na placu sanktuaryjnym

wiary”, aby się modlić, dzielić naszy
mi radościami i smutkami, ale też
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naszą wiedzą i rozeznaniem sytuacji, 
w której żyjemy. Zastanawialiśmy 
się w tych dniach, w jaki sposób 
troszczyć się będziemy „o nasz 
wspólny dom”, jakim jest środowisko 
naturalne, w którym żyjemy, jak 
walczyć będziemy o zachowanie 
nieskażonej natury i jak będziemy 
ratować zamierającą rzekę św. Fran
ciszka. Doszliśmy do przekonania, że 
jest to nasz święty obowiązek, gdyż w 
sytuacji istniejącej gospodarki rabun
kowej prowadzonej przez polityków 
i wielkich potentatów finansowych, 
nasze środowisko naturalne, z piękną 
przyrodą, jaką Stwórca ozdobił nasz 
kraj, skazane jest na zagładę.

Coraz głośniejsze i bardziej 
powszechne staje się wołanie o 
zachowanie naszego „Wspólnego 
Domu”, jakim są Ziemia i Woda, z 
całym bogactwem martwej i żywej 
natury. Donośny głos rozlega się w 
naszym przedziwnym Sanktuarium 
mieszczącym się w grotach skalnych, 
na brzegu życiodajnej rzeki św. Fran
ciszka. My, rolnicy, którzy pracując 
ciężko na roli współpracujemy z 
Bogiem - Stwórcą, aby nikomu nie 
brakowało chleba, w ten sposób, z 
błogosławieństwem Dobrego Jezusa, 
budujemy Królestwo Miłosierdzia, 
Sprawiedliwości i Pokoju.

Podobnie jak w innych latach, tak 
i w tym Roku Jubileuszowym, ale z 
większym uświadomieniem wier
nych, celebrowaliśmy Miłosierdzie

Boże w Sakramencie Pokuty ad
ministrowanym pielgrzymom przez 
posługę księży biskupów, ojców 
pracujących w Sanktuarium oraz licz
nych kapłanów biorących udział w 
Pielgrzymce.

Pielgrzymi -  rolnicy na placu sanktuaryjnym

Podczas tradycyjnej Drogi 
Krzyżowej, która odbyła się w tym 
roku z Groty Dobrego Jezusa na brzeg 
rzeki św. Franciszka, kilka tysięcy 
pielgrzymów -  rolników obserwowało 
z bólem serca zamierającą z roku na 
rok życiodajną rzekę. Wznosiliśmy 
modlitwę o powzięcie przez władze 
państwowe zdecydowanych działań, 
aby przywrócić życiodajność tak
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rzece św. Franciszka, jak i wielu in
nym rzekm, jej dopływom.

W niedzielę przed świtem, 
w Dniu Pańskim, w którym 
przeżywamy zwycięstwo Jezusa 
Zmartwychwstałego, odprawiliśmy 
uroczystą Mszę św. z przeko
naniem, że nasz Dobry Jezus Chrys
tus, umacniając swój lud w wierze i 
zdecydowanej pracy ewangelizcyjnej 
i społecznej, poprowadzi go do 
zwycięstwa, a mianowicie do polep
szenia jego warunków życiowych. 
W czasie kilkugodzinnego ze
brania wszystkich uczestników, 
dokonaliśmy podsumowania omawia
nych tematów, refleksji i przeżycia 
religijnego minionych dni pielgrzym
kowych.

Według kilkuletniego zwyczaju 
pielgrzymi przywożą ze sobą sa

dzonki drzew, zwłaszcza najbardziej 
odpornych na trudny, tropikalny 
klimat, którymi się obdarowują, 
wymieniając na inne, których w 
danym rejonie brakuje. Jest to bardzo 
wymowny gest -  symbol troski o ra
towanie naturalnego środowiska.

Na zakończenie miała miejsce ce
remonia „rozesłania pielgrzymów” z 
zobowiązaniem, aby w swoich wspól
notach kościelnych, w środowisku, w 
którym mieszkają i pracują, dzielili 
się bogactwem duchowym, jakie 
przeżyli w dniach pielgrzymkowych. 
Wszystko to w tym celu, aby każdy 
angażował się w obronę „Wspólne
go Domu”, jakim jest ziema, woda 
i natura stworzona przez Boga, ale 
też w obronę młodzieży i dzieci, 

narażonych w naszych czasach 
na degradację.

Z błogosławieństwem Do
brego Jezusa i Jego Matki Boles
nej bądźmy wszyscy „światłem 
świata i solą ziemi” w naszej 
społeczności.

Dziękując za uczestnictwo 
w tegorocznej pielgrzymce, za
praszamy na 40. Pielgrzymkę 
Rolników, która odbędzie się w 
lipcu 2017 roku.

Niech Dobry Jezus nam 
błogosławi!

Koordynacja Pielgrzymki Rol
ników

Wolne tłumczenie Redakcji
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ECHO REDEMPTORYSTOWSKICH 
MISJI ŚWIĘTYCH

Wiceprowincjalna Ekipa 
Misyjna, ożywiona duchem 
odnowy i restrukturacji dzieła 
misyjnego Zgromadzenia, 
angażuje się z zapałem w 
prowadzenie misji świętych. 
Niektóre z prac misyjnych wykonu
jemy wspólnie z misjonarzami in
nych jednostek Zgromadzenia w 
Brazylii. I tak w 2015 roku i na

początku bieżącego, głosiliśmy 
Misje św. w sąsiednich stanach 
Minas Gerais i Espmto San
to. Przede wszystkim jednak 
prowadziliśmy je w naszym 
stanie Bahia. W pracach tych 

korzystaliśmy ze współpracy ojców 
z Prowincji Rio de Janeiro (mającej 
swoje domy także w stanach Minas 
Gerais i Espmto Santo).

MISJE ŚWIĘTE W PARAFII ŚW. SEBASTIANA 
W MIEŚCIE ESPINOSA-MG

Od dnia 21 kwietnia do 22 maja 
2016 roku głoszone były redempto- 
rystowskie Misje święte w parafii św.

Rozpoczęcie Misji św. w parafii 
św. Sebastiana -  Espinosa-MG

Sebastiana w mieście Espinosa-MG. 
Zaproszenie wystosowali duszpas
terze parafii, proboszcz ks. Eliezer 
Lima i wikariusz ks. Junior Pereira. 
Trzeba dodać, że Espinosa oprócz 
parafii św. Sebastiana posiada jeszcze 
jedną parafię pod wezwaniem Ducha

Świętego, w której tym razem Misje 
święte się nie odbyły.

Koordynatorem tej Misji był o. 
Adilson Ferreira. Cała Ekipa Mi
syjna zaangażowała się w pracę. 
Liczyliśmy na współpracę innych 
współbraci z Wiceprowincji, a także 
z Prowincji Rio de Janeiro. Misja 
święta była długa, trwająca cały 
miesiąc, podzielona na etapy, w 
licznych wspólnotach wiejskich i 
miejskich. Bardzo wielu misjonarzy 
wzięło czynny udział, a mianowi
cie ojcowie, bracia zakonni i siostry, 
klerycy redemptoryści, diakonni stali 
i świeccy misjonarze. Dysponując 
tak licznym zespołem misjona
rzy, wszystkie wspólnoty kościelne, 
nawet małe, wiejskie, miały swoją 
Misję świętą.

Lud uczestniczył w Misji świętej
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z radością, również dlatego, że głosili 
ją „ojcowie z Lapy” bardzo cenieni

Procesja z krzyżem misyjnym w małej wiosce

i kochani przez lud całego tego re
jonu, który odbywa doroczne piel
grzymki do Dobrego Jezusa z Groty, 
w odległym ponad 300 km Sanktu
arium. Parafia ta znajduje się w stanie 
Minas Gerais, ale położona jest tuż

Ustawienie i błogosławieństwo krzyża 
misyjnego (o. Adam Mazur)

przy granicy ze stanem Bahia, stąd 
tak wielka jest łączność ludu z Sank

tuarium Dobrego Jezusa.
Ludność parafii jest bardzo uboga, 

zwłaszcza na wioskach, gdzie cierpi 
na brak wody. Dlatego członkowie 
nimal każdej rodziny wyjeżdżają 
na pracę zarobkową do innych re
jonów kraju, przede wszystkim w 
okresie zbiorów produktów rolnych, 
zwłaszcza owoców i kawy, wycinania 
trzciny cukrowej lub żniw pszenicy. 
W praktyce w domu pozostają ko-

Procesja światła i odnowienie przyrzeczeń 
Chrztu św. (br. Yaldeneir)

biety z dziećmi, gdyż mężczyźni i 
młodzież wyjeżdżają w poszukiwaniu 
pracy zarobkowej.

Mimo tak wielkich trudności 
życiowych, znalazło się jednak 
wiele osób, które przygotowane 
uprzednio przez spotkania forma
cyjne, zaangażowały się w pracę 
ewangelizacyjną wśród rodzin w ciągu 
całego miesiąca przed rozpoczęciem 
właściwej Misji świętej. Dzięki ich 
pracy Misja święta została należycie 
przygotowana i była oczekiwana
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przez parafię. Pomagali oni również 
podczas właściwej Misji świętej, 
a w dniu jej zakończenia podjęli 
zobowiązanie do ewangelizowania 
rodzin, trwając w duchu odnowy 
życia chrześcijańskiego zaszczepio
nego przez Misję świętą.

My redemptoryści mamy 
satysfakcję, że Kościół w Brazy
lii poprzez Konferencję Biskupów 
Brazylijskich (CNBB) waloryzuje 
Misje święte uważając je za bardzo

skuteczny sposób ewangelizowania. 
Zgromadzenie Redemptorystów 
w Brazylii, które od ponad 100 lat 
niezmordowanie głosi Misje święte 
w całym kraju, ma wielką zasługę 
na tym polu. Dzięki niemu, mimo 
wielu zmian, innowacji i projek
tów duszpasterskich, Misje święte 
jednak nadal uważane są za jeden z 
najbardziej skutecznych środków 
ewangelizowania.

Ekipa Misyjna

MISJA ŚWIĘTA W DIVINÓPOLIS-MG

My członkowie Ekipy Mi
syjnej w czerwcu bieżącego roku 
współpracowaliśmy w głoszeniu 
Misji świętej w parafii Matki Bożej

Aparecida, w mieście Divinópolis 
w stanie Minas Gerais, położonym 
nieopodal stolicy stanu -  Belo Hori
zonte. Misja św. koordynowana była 
przez ojców z Prowincji Rio de Janei

ro, a głosiło je 8 ojców, wśród których 
był prowincjał o. Américo de Olivei
ra. W pracę misyjną zaangażowali 
się również bracia zakonni, klerycy 

teologowie z seminarium 
św. Klemensa w Belo 
Horizonte oraz Świeccy 
Misjonarze Najświętszego 
Odkupiciela. Z Wicepro- 
wincji Bahia w tej pracy 
misyjnej czynny udział 
wzięli członkowie naszej 
Ekipy Misyjnej (dwaj oj
cowie i brat zakonny), a 
także nasz Wiceprowincjał 
o. Roque Silva Alves.

Misja św. przeprowadzona została 
w 12 wspólnotach kościelnych, z 
których 9 było na terenie miasta i 3 na 
wioskach. Parafia ta zostala erygowa
na dnia 15 sierpnia 1991 roku przez

, Ja  was posyłam..
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ks. biskupa ordynariusza Belvino do 
Nascimento. Dnia 12 października 
1998 roku dekretem tego samego 
biskupa ordynariusza kościół został 
podniesiony do rangi sanktuarium 
diecezjalnego. W ramach obchodów 
srebrnego jubileuszu parafii za
planowana i przeprowadzona została 
piękna i owocna redemptorystows- 
ka Misja święta, dzięki której ob
chody jubileuszowe miały charakter

głębokiej odnowy ewangelizacyjnej 
parafii.

Misja święta odbyła się na zapro
szenie proboszcza parafii ks. Marcelo 
Caixeta Praza. Misjonarze oceniają tę 
pracę jako bardzo dobrą i podkreślają 
z wielką satysfakcją, że wierni stanu 
Minas Gerais są bardzo religijni.

w imieniu Ekipy Misyjnej 
O. Neilton da Mota Junqueira CSsR

PEREGRYNACJE DOBREGO JEZUSA 
NA WYBRZEŻU PALMY DENDE

Urocze Wybrzeże Palmy Dende

Liczące 145 km długości 
„Wybrzeże Palmy Dende”, zwane 
tak ze względu na rosnące w całym 
regionie wielkie ilości palm dende, 
jest niezwykle uroczą mozaiką zatok, 
plaż, rzek i wodospadów, skalistych 
nadbrzeżnych pagórków, źródeł, stru
myków i wielkich stawów. Wszyst
ko to znajduje się w bezpośrednim

sąsiedztwie błękitnego Atlan
tyku i wiecznie dobijających do 
brzegu białych fal morskich.

Na tym obszarze znajdują 
się następujące miasta i mias
teczka: Valenęa, Morro de Sao 
Paulo, Boipeba, Igrapiuna, 
Cairu, Camamu, Taperoa, Nilo 
Peęanha, Itubera i Marau. W 
tych uroczych miastach i wios
kach, mimo odległości około 
600 km, kult Dobrego Jezusa 
z Groty jest bardzo popularny i 

wyraża się on w corocznych, bardzo 
licznych pielgrzymkach do Sanktu
arium w Lapie.

Dlatego też wierni przez swo
ich duszpasterzy zapraszają ojców 
z Bom Jesus da Lapa, by przepro
wadzili w ich parafiach peregryncje 
wędrownego wizerunku Dobrego
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Jezusa. A więc peregrynacja, o 
której pisze poniżej o. Geraldo nie 
była pierwszą w tamtejszym rejonie.

Wizerunek Dobrego Jezusa w kościele 
św. Błażeja (Taperoa)

Już miały miejsce wspaniałe per
egrynacje w ramach przygotowania 
do Roku Jubileuszowego 2000, o

Starodawny kościół św. Błażeja (Taperoa)

których już informowaliśmy na 
łamach naszego Biuletynu „Noti- 
ciario”. I tak w 1998 roku miała 
miejsce przepiękna procesja-karawa- 
na samochodów na przestrzeni 35 km

z wizerunkiem Dobrego Jezusa. Prze
jazd ten trwał około czterech godz
iny, gdyż tysiące wiernych w każdym 
napotkanym mieście witało Dobrego 
Jezusa. W docelowym mieście Itu- 
bera wokół wizerunku Dobrego Je-

Coto jestdende?
Dende jest nasieniem palmy noszącej 

naukową nazwę łacińską Elacis Guineensis. 
Palma ta rośnie w rejonie tropikalnym i 
wilgotnym. Nasienia jej przywieźli niewolnicy 
z Afryki sprowadzeni do Bahii w wieku XVII

Z nasion palmy wyrabia się olej zwany 
dende, znany turystom z całego świata, gdyż 
stanowi on jeden z podstawowych 
elementów sztuki kucharskiej w Bahii do 
przyrządzania typowych dań jak acaraje, 
vatapa, caruru, do gotowania sosu z ryb, z 
krewetek i innych „owoców morza”.

Jest to palma potężna, która rośnie i 
owocuje przez dziesiątki lat. Stanowi ona 
ogromne bogactwo dia rozległego rejonu nad 
Atlantykiem. Rejon ten, rozciągający się na 
przestrzeni ponad 100 km, nazywa się 
Wybrzeżem Palmy Dende.

Nad Atlantykiem w Bahii są też inne 
typowe rejony, jak sąsiadujące na południu 
Wybrzeże Kakaowca, Wybrzeże Wielorybów, 
Wybrzeże Odkrycia Brazylii (gdzie znajduje 
się obsługiwane przez redemptorystów 
Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki).

Wszytkie te rejony odznaczają się 
niezwykłym pięknem pejzażu, plażami i 
bujną, wiecznie zieloną florą.

zusa zgromadziło się około 15.000 
wiernych.

Były również inne peregrynacje w 
tym rejonie, zawsze bardzo ożywione, 
radosne i pracowite dla misjonarzy.

Redakcja
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PEREGRYNACJA DOBREGO JEZUSA 
W PARAFIACH TAPEROA I NILO PEęANHA

Gdy wędrowny wizerunek Do
brego Jezusa pojawi się w parafii, 
frekwencja wiernych jest zapewnio
na, niezależnie od dnia i godziny 
przybycia. Wierni garną się do Do
brego Jezusa z tą samą pobożnością, 
z jaką spotykają się z Nim w Sank
tuarium w Lapie. Wspaniała była 
również manifestacja wiary w parafii 
Taperoa. Peregrynacja ta odbyła się

Procesja z Wizerunkiem Dobrego Jezusa 
po ulicach miasta Taperoa

w dniach od 9 do 12 czerwca 2016 
roku. Przybyliśmy w pobliże miasta 
wieczorem i przez kilkanaście ki
lometrów w korowodzie około stu 
samochodów i setek motocykli, z 
wiwatami, petardami i śpiewem Wi
zerunek wieziony był do miasta. Już 
po zmroku, tuż przy mieście, wierni 
ze świecami w rękach czekali na Do

brego Jezusa, by Go poprowadzić do 
starodawnego kościoła parafialnego 
p.w. św. Błażeja. Ponieważ kościół 
jest nieduży, odprawiliśmy Mszę 
świętą na placu kościelnym. Po Mszy 
świętej lud w modlitewnym skupie
niu otaczał Dobrego Jezusa.

TAPEROA
W pierwotnym języku indiańskim 

„taperoa” oznacza mieszkańca szałasów. 
Niewielkie miasto powiatowe Taperoa 
położone jest nad zalewem Oceanu 
Atlantyckiego, który oddziela archipelag 
Tinhare od kontynentu. Miasto powstało 
na miejscu indiańskiej wioski, Sao Miguel 
de Taperogua, założonej przez jezuitów w 
roku 1561. Na najwyższym wzniesiemiu w 
XVII wieku wybudowano kościół św. Bła
żeja, z którego można podziwiać całą 
panoramę miasta, zalewu i przeciwległej 
wyspy Cairu. Do kościoła wchodzi się sze
rokimi schodami (jest ich ponad siedem
dziesiąt). Miasto posiada dobrze urządzo
ny plac centralny otoczony starodawnymi 
historycznymi budynkami przeważnie par
terowymi. Posiada też fabrykę oleju z 
owoców palmy dende.

Następnego dnia udaliśmy się 
z Wizerunkiem Dobrego Jezusa do 
sąsiedniego miasta Nilo Peęanha, 
gdzie miała miejsce wspaniała, rados
na manifestacja powitania Dobrego 
Jezusa. W procesji ulicami miasta 
Wizerunek Dobrego Jezusa zanie-
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siono do kościoła parafialnego, gdzie 
odprawiliśmy uroczystą Mszę świętą.

Kolejnego dnia udaliśmy się do 
odległej o 45 km wiejskiej wspólnoty 
kościelnej p.w. św. Benedykta. Tam 
wokół Dobrego Jezusa zgromadzili 
się wierni z okolicznych wiosek. Nie 
brakowało też czcicieli Dobrego Jezu-

Wiemi miasta Taperoś w czasie 
nabożeństwa

sa z miasta. W trwającej całą godzinę 
radosnej procesji ze śpiewem i wi
watami, z modlitwą i nieodłącznymi 
wystrzałami petard, Wizerunek zanie
siony został do starego, zbudowanego 
jeszcze przez niewolników kościoła 
św. Benedykta, mającego obszerny 
plac, na którym odprawiliśmy Mszę 
św. Po jej zakonczeniu i pożegnaniu 
Dobrego Jezusa przez zgroma

dzonych wiernych, wróciliśmy 
do miasta Nilo Peçanha, gdzie 
odprawiliśmy również Eucharystię 
zakończoną pożegnaniem Dobrego 
Jezusa w tamtejszej parafii.

Ostatnią celebracją Mszy św. 
w mieście Taperoa zakończyliśmy

Wyjście procesji Dobrego Jezusa 
z kościoła św. Błażeja

peregrynację, która była dla całej 
okolicy wielkim przeżyciem religij
nym.

O. Geraldo Camargo CSsR 
Wolne tłumaczenie Redakcji
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PEREGRYNACJA WIZERUNKU DOBREGO JEZUSA 
Z GROTY W YALENęA, W STANIE BAHIA

W dniach 
od 7 do 10 lip
ca 2016 roku 
miała miejsce 
peregrynacja  
W i z e r u n k u  
Dobrego Je
zusa z Groty 
w Valenęa, w 
stanie Bahia. 
Peregrynację 
przeprowadził 
o. Mirosław 
Juruś, re
demptorysta z

Dobrego Jezusa T T tLapy. Jednym 
z celów tej peregrynacji 
była obecność wizerunku 
podczas ostanich dni 
odpustowych z okazji 
święta św. Piotra Apostoła.
Prośbę o peregrynację 
wystosował proboszcz 
parafii Najświętszego 
Serca Jezusa, ks. Cristo- 
vam Moreira, saletyn, oraz 
komisja odpowiedzialna za 
organizację święta.

Valenęa to miasto 
niemal 100-tysięczne, położone w 
stanie Bahia, w Brazylii, licznie 
odwiedzane przez turystów, którzy 
zmierzając do znanej miejscowości 
wypoczynkowej, jaką jest Morro do

Sao Paulo, położone na wyspie Tin- 
hare, zatrzymują się tutaj, by nie tylko 
przesiąść się z samochodu na statek, 
ale też by trochę pozwiedzać miasto 
ze swoimi licznymi zabytkami.

Valenęa należy do diecezji Amar
gosa. Posiada dwie parafie, oprócz już 
wspomnianej parafii Najświętszego 
Serca Jezusa, także parafię Dobrego 
Jezusa. Patronką miasta jest Matka 
Boża Wspomożycielka Wiernych.

Peregrynacja rozpoczęła się we 
czwartek, dnia 7 czerwca, powita
niem wizerunku w kościele Dobrego 
Jezusa i trwającą ponad dwie godz
iny procesją do kościoła św. Piotra

Procesja z wizerunkiem Dobrego Jezusa 
we wspólnocie wiejskiej

w dzielnicy Tento. Następnie cele
browana była Msza święta, której 
przewodniczył o. Mirosław Juruś. 
On też wygłosił kazanie na temat: 
„Miłosierdzia pragnę, a nie krwawej

( 39Biuletyn Informacyjny "Noticiario" Nr 109 Maj -  Sierpień 2016 r.



ofiary”. Była to już jedenasta noc 
przygotowań do święta odpustowego.

W piątek i sobotę, 8 i 9 lip
ca, Wizerunek Dobrego Jezusa

odwiedzał wspólnoty wiejskie 
parafii Najświętszego Serca Jezusa: 
Orobó, Bonfim, Setor do Entron- 
camento, Tremedal, Serra Grande, 
Cajaiba. Oprócz tego o. Mirosław 
pobłogosławił krzyżem peregryna- 
cyjnym uczestników fes
tiwalu na rzecz pokoju, 
który odbył się w piątek w 
nocy, 8 lipca, a w którym 
uczestniczyła znana piosen
karka katolicka Joanna.

W niedzielę rano, 
dnia 10 lipca, wizerunek 
motorówką udał się do 
wspólnot Garapua i Galeao, 
położonych na wyspach 
należących do miasta Cairu.
O godzinie 11:00 wizerunek powrócił 
do dzielnicy Tento, by uczestniczyć 
we Mszy świętej odpustowej z oka
zji uroczystości św. Piotra Apostoła.

Mszy świętej przewodniczył ks. Cris- 
tovam, a koncelebrowali o. Mirosław 
z Lapy i ks. Marcos, saletyn z Va- 
lenęa. Po południu, o godzinie 15:00, 

odprawiona została Msza święta 
dla pielgrzymów Dobrego Je
zusa z Groty, którzy odwiedzają 
sanktuarium w Lapie. Następnie 
odbyła się procesja odpus
towa, która zakończyła się 
pożegnaniem Dobrego Jezusa.

Porównując tę peregrynację 
do poprzednich, ta była 
najsłabsza, z małym uczestnict
wem wiernych. Ponadto widoc

zne były braki w organizacji i komu
nikacji oraz uczestnictwo polityków, 
którzy wykorzystują każdą sytuację 
dla swojej kampanii.

Dobry Jezus ewangelizuje także 
poprzez naszą małość i słabość, dla

tego oczekujemy dobrych owoców 
również tej peregrynacji.

O. Mirosław Juruś CSsR

Przeprawa łodzią motorową na wyspę, 
gdzie odbędzie się wizyta Dobrego Jezusa

Procesja powitalna Dobrego Jezusa 
we wspólnocie wiejskiej
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ODWIEDZINY WSPÓLNOT 
PARAFII BOM JESUS DA LAPA

Wracając z peregrynacji Wize
runku Dobrego Jezusa, jaka miała 
miejsce w mieście Amargosa-BA, 
na początku listopada 2015 roku, o. 
Franciszek wspomniał, że chciałby 
kiedyś odwiedzić wspólnoty wiejskie 
parafii Bom Jesus da Lapa, w których 
pracował przed 35-u laty. Propozycję 
przyjąłem z radością, bo ja również 
chciałem, jak to mówią popular
nie Brazylijczycy: „matar saudade” 
(„zabić tęsknotę”) za ludźmi z 
wiosek. Pracowałem w parafii Lapa 
przez 7 lat, od 2005 do 2012 roku. 
Następnie zostałem przeniesiony do 
Itabuny, a później do Arraial d’Ajuda,

Kaplica w wiosce Canaflstola

by w lutym 2015 roku powrócić do 
Lapy, tym razem do pracy w Sank
tuarium Dobrego Jezusa. Od samego 
początku planowałem odwiedzić 
wspólnoty wiejskie, ale jakoś to mi 
się nie udawało, aż do czasu, kiedy

ruch pielgrzymkowy zmalał i stało się 
to możliwe.

W listopadzie i grudniu 2015 
roku wspólnie z o. Franciszkiem 
odbyliśmy trzy podróże po wioskach 

i jedną po wspólnotach 
miejskich. Dodatkowo 
odwiedziłem kilka

Kościół w miasteczku Favelandia 
i obraz Świętej Rodziny

wspólnot wiejskich podczas pomocy 
duszpasterskiej w parafii w okresie 
Bożego Narodzenia.

Warto zanaczyć, że w samym 
mieście jest 15 wspólnot już ufor
mowanych, a także kilka formujących 
się w dzielnicach, które powstały w 
ostatnich latach. Wspólnot wiejskich 
jest ponad 100, z czego tylko połowa 
ma swoje kaplice.

Podczas pierwszej podróży 
odwiedziliśmy 19 wspólnot, trady
cyjnych i dobrze zorganizowanych: 
Lapinha, Mundo Novo, Roça de Den-
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tro, Passagem da Rede, Lagoa da Pe- 
dra, Cara Suja, Canafístola, Chapada 
Grande, Tanque Novo, Mossorongo, 
Sao Francisco, Muri?oca, Favelandia,

Kaplica w wiosce Lagoa do Lecádio

Pau d’Arco, Juazeiro, Cupim, Barra 
de Sao Joao, Vargem da Onęa i Pa- 
jeú. Byliśmy pod wrażeniem troski 
wiernych o swoje kaplice. Niektóre z 
nich były otwarte i mogliśmy wejść 
do środka. W Favelandia o. Fran
ciszek zapytał o obraz Świętej Rodzi
ny, który namalował wiele lat temu. 
Jego radość było wielka, gdy swoje 
malowidło zobaczył w ołtarzu.

Podczas drugiej podróży 
odwiedziliśmy 11 wspólnot 
położonych w tym samym regio
nie. Są one równie dobrze zorgani
zowane i często odwiedzane przez 
duszpasterzy: Cotovelo, Primeira 
Várzea, Pedra de Silvestre, Silves
tre, Tanquinho, Nicolau, Passagem 
do Umbuzeiro, Lagoa de Leocádio, 
Lagoa de Ismael, Lagoa Danta i Poęo 
do Urubu. Również odwiedziliśmy

kaplicę cmentarną w Silvestre, 
gdzie odprawiliśmy Mszę świętą w 
siódmym dniu od śmierci pewnej 
osoby. Tym razem mieliśmy mniej 
wspólnot do odwiedzenia, dlatego 
zatrzymaliśmy się w domach niek
tórych koordynatorów.

Podczas trzeciej podróży 
odwiedziliśmy wspóloty tzw. 
„Quilombolas”, w których mieszkają 
potomkowie dawnych niewolników 
oraz wspólnoty, które powstały 
wskutek nowego osadnictwa pro
mowanego przez rząd brazylijski.

Kaplica w wiosce Renascer

W sumie odwiedziliśmy 10 wspól
not: Nova Volta, Capao de Areia, 
Ribeirinho, Fruticultura, Renascer, 
Brasileira, Exú, Curral das Vargens, 
Cabeęa do Boi i Riacho de Baixo. 
Postanowiliśmy odwiedzić liderów 
tych wspólnot, a to dlatego, że cały 
region, w którym są one położone, 
jest najbiedniejszy w parafii i od stro
ny duszpasterskiej wymaga jeszcze 
wiele do życzenia, mimo że obserwu-
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je się znaczną poprawę. Dziesięć lat 
temu, w tym jakże ogromnym regio
nie, istniały zaledwie dwie kaplice w 
budowie: Brasileira i Curral das Var
gens. Ponadto mała kapliczka w Ria
cho de Baixo, położonym na granicy 
z parafią Riacho de Santana. Dziś jest 
tam dziesięć kaplic zbudowanych 
wysiłkiem ludzi tam mieszkających

Kaplica św. Alfonsa w dzielnicy 
Beira Rio w Łapie

oraz dzięki ofiarom dobrodziejów z 
Brazylii i z zagranicy, między innymi 
z Polski i Włoch. Dla mnie wielką 
radością było zobaczyć kaplicę w 
Exu, zbudowaną w ostatnich latach, 
już po moim odejściu z parafii. Warto 
siać ziarno słowa Bożego, mimo że 
owoce zbierają inni. Najważniejsze 
jest, że one się pojawiają. Podczas 
tej podróży o. Franciszek podziwiał 
także krajobraz, różniący się bardzo 
od tego, który widzieliśmy podczas 
dwóch pierwszych wyjazdów; suchy 
ląd, dużo mulistego piachu i gigan

tyczne kaktusy.
Podczas czwartej podróży 

odwiedziliśmy wspólnoty miejskie: 
Santa Luzia, Amaralina (kaplica św.

Kaplica w wiosce Sâo Francisco

Teresy od Dzieciątka Jezus i katedra 
Matki Bożej Szkaplerznej w bu
dowie), Magalhaes Neto (kaplica św.

Kaplica w wiosce Mundo Novo

Michała Archanioła), Joao Paulo II 
(kaplica Matki Bożej Łaskawej), Vila 
Nova (centrum wspólnotowe Matki
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Bożej Fatimskiej), Maravilha (kapli
ca Matki Bożej Aparecida), Sao Joao 
(kaplica świętego Jana Chrzciciela), 
Lagoa Grande (kaplica Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy), Sao Gotardo 
(kaplica świętego Józefa), Soledade 
(kaplica Matki Bożej Niepokalanie 
Poczętej), Nova Brasilia (kaplica Do
brego Jezusa od Nawigatorów), Beira 
Rio (kaplica świętego Alfonsa), Ca- 
valhada (kaplica świętego Piotra Ry-

O. Mirosław Juruś pod gigantycznym kaktusem

baka), Salinas (Kaplica Matki Bożej 
Chwalebnej). Odwiedziliśmy także 
dzielnice powstałe w ostatnich latach. 
Mimo że wszystkie kościoły znajdują 
się w obszarze miejskim, to jednak by 
je odwiedzić potrzebowaliśmy ponad 
trzech godzin.

Chciałbym tutaj podkreślić 
piękno kaplicy świętego Alfon
sa w najuboższej wspólnocie w 
mieście, która budowana jest przez

Kaplica w wiosce Exu

mieszkańców dzielnicy Beira Rio 
i z pomocą wielu dobrodziejów i 
dobroczyńców.

Inne wspólnoty odwiedziłem 
podczas pomocy duszpasterskiej w 
okresie Bożego Narodzenia: Projeto 
Formoso A (kilka wspólnot), Projeto 
Formoso H, Piranhas, Juazeiro do Rio 
Corrente, Boa Uniao i Sitio de Janoca. 
Chciałbym tutaj podkreślić, że dwie 
wspólnoty: Juazeiro do Rio Corrente i 
Piranhas, które podejmowały wysiłki, 
by wybudować swoje kaplice w 
czasie, kiedy pracowałem w parafii, 
zrealizowały swoje marzenia. Ponad
to wspólnota św. Rity z Projeto For
moso A -  Setor 14 rozpoczęłą budowę 
swojej kaplicy.

Złożyłem wizytę także we 
wspólnocie Jatobazao, na wyspie 
Mariquinha, która potrzebuje grun-
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townej odnowy swojej kaplicy. 
Otrzymałem też wiadomość, że 
wspólnota Juá da Bandeira rozpoczęła 
budowę kaplicy oraz że wspólnota 
Batalha postarała się o terem pod 
budowę. Ponadto wspólnota Jatobá 
rozpoczęła budowę swojej kaplicy, 
którą zdołała już pokryć dachem.

Podczas naszych podróży 
odwiedziliśmy wszystkie kościoły i 
kaplice w mieście oraz prawie wszyst
kie na wioskach. Brakowało tylko 
5 kaplic do odwiedzenia: Fortaleza, 
Ponta da Mata, Bandeira, Campo 
Grande, Ilha Cana Brava. Udało nam

parafii Bom Jesus da Lapa, niż usiąść 
i napisać artykuł. W końcu i to mi się 
udało.

Minęła już połowa 2016 roku. 
W Bom Jesus da Lapa zostały 
założone dwie nowe parafie: św Jana 
Chrzciciela i Matki Boskiej Łaskawej. 
Pomiędzy nie zostały rodzielone 
wspólnoty wiejskie. W parafii Do
brego Jezusa pozostało jedynie pięć 
dzielnic: Centrum z Sanktuarium 
Dobrego Jezusa, Santa Luzia, Sao 
Gotardo, Soledade oraz Amaralina z 
budującą się katedrą, a bez kaplicy 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, którą

Fotografie wszystkich kościołów i kaplic można znaleźć na moim Facebooku: 
https://www.Facebook.com/Mateus.jurus 

https://www.Facebook.com/Mateus.jurus/photos_albums

Kto chciałby je oglądnąć niech otworzy poszczególne albumy:
- Paróąuia Bom Jesus da Lapa - BA: Igrejas e Capelas da Cidade (kościoły i

kaplice w mieście):
https://www.facebook.com/mateus.jurus/media_set?set=a.707937352677022.1073 

741859.100003822921387&type=3
- Paróąuia Bom Jesus da Lapa - BA: Igrejas e Capelas da zona rural (kościoły i

kaplice wiejskie):
https://www.facebook.com/mateus.jurus/media_set?set=a.719210711549686.1073 

741861.100003822921387&type=3 
Każda z czterech podróży ma też swój oddzielny album.

się jednak uzyskać ich zdjęcia i razem 
z innymi udostępniliśmy je na porta
lach społecznościowych.

Łatwiej było wsiąść do samocho
du i odwiedzić wspólnoty należące do

rozebrano w drugiej połowie 2016 
roku, a która do tej pory służyła jako 
kościół parafialny.

O. Mirosław Juruś CSsR
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NOWE PARAFIE W BOM JESUS DA LAPA

Pełniący od 2015 roku swój urząd 
pasterski ks. bp Joao Cardoso dos 
Santos, ordynariusz diecezji Bom 
Jesus da Lapa, w porozumieniu z 
klerem diecezji, postanowił dokonać 
podziału olbrzymiej parafii Bom Je
sus da Lapa.

Miasto Lapa liczy obecnie około 
70 tysięcy mieszkańców, gdzie w 
licznych dzielnicach zbudowano 
piętnaście kościołów i kaplic, co jed

nak nadal jest niewystarczające ze 
względu na powstające z roku na rok 
nowe dzielnice.

Parafia posiadała również ponad 
100 wspólnot wiejskich odległych 
nawet o ponad 80 kilometrów, z trud
nym dojazdem drogami polnymi i 
leśnymi. Stąd obsługa tak rozległego 
pola pracy była zbyt trudna dla trzech 
redemptorystów odpowiedzialnych 
za duszpasterstwo.

Po wielu debatach dokonano

więc podziału Lapy na trzy parafie: 
Dobrego Jezusa z Groty, św. Jana 
Chrzciciela i Matki Bożej Łaskawej.

Parafia Dobrego Jezusa z
siedzibą w dzielnicy Amaralina, przy 
będącej w budowie katedrze, liczy 5 
miejskich wspólnot kościelnych ze 
swoimi kaplicami. Parafia ta nie po
siada wiejskich wspólnot, gdyż pro
boszcz o. Wiesław Groń prowadząc 

budowę olbrzymiej kate
dry, nie może poświęcić 
się pracy poza miastem. 
Wspólnotę redemptorys
tów w dzielnicy Amara- 
lina stanowią ojcowie Groń 
oraz wikariusze sąsiedniej 
parafii św. Jana Chrzciciela, 
ojcowie Sergio Queiroz i 
Lécio Alexandre da Silva.

Parafia św. Jana 
Chrzciciela, powierzona redemp
torystom, liczy również 5 wspólnot 
miejskich oraz ponad 50 wspólnot 
wiejskich. Proboszczem został mia
nowany o. Adam Rąpała, mający do 
pomocy dwóch ojców wikariuszów 
(wspomniani wyżej ojcowie Sér- 
gio i Lécio). Instalacja nowej parafii 
i objęcie urzędów duszpasterzy 
(proboszcza i wikariuszów) miały 
miejsce dnia 14 czerwca 2016 roku 
pod przewodnictwem ks. bpa Joao

Lapa - Katedra M. B. Szkaplerznej w budowie
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Cardoso dos Santos, w obecności no dos Santos. Z braku kapłanów w 
Wiceprowincjała redemptorystów diecezji obsługuje parafię bez wikari- 
o. Roque Silvy. Ponieważ piękny usza.
kościół św. Jana zbudowany przez o. Bardzo duża dzielnica Jana Pawła 
Tadeusza Słabego posiada salki kate- II powstała po powodzi w 1979 roku.

Na cześć Papieża Polaka, który 
odwiedził Brazylię w 1980 roku, 
dzielnicę nazwano jego imieniem.

Celem dokonanego podziału 
parafii Bom Jesus da Lapa jest u
sprawnienie pracy duszpasterskiej 
w całym rozległym powiecie. Ale 
jak widzimy, 
ze względu na 
niedostateczną 
ilość kapłanów

Kościół św. Jana Chrzciciela w Łapie . ..
w diecezji,

chetyczne, ale nie ma mieszkania dla nowe parafie, 
duszpasterzy, datego nowy proboszcz bardzo duże, 
parafii o. Adam Rąpała (jako 
Ekonom Wiceprowincji Ba
hia) mieszka nadal w domu 
Małego Seminarium (Con- 
solaęao) wraz aspirantami, 
których wychowawcą jest 
o. Marcos Silva.

Do parafii Matki Bożej 
Łaskawej z siedzibą w 
dzielnicy Jana Pawła II, 
zainstalowanej oficjalnie 
dnia 23 lipca 2016 roku,

, . , _ , ,  , . . Kościół M. B. Łaskawej w Łapienależy 13 wspólnot miejs
kich (niektóre z nich z kaplicami) i nadal będą cierpiały na trudności 
około 50 wspólnot wiejskich. Pro- duszpasterskie. 
boszczem parafii mianowany został
kapłan diecezjalny ks. Nilson Claudi- Redakcja
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NIEZWYCZAJNE PIELGRZYMKI 
DO DOBREGO JEZUSA

Sanktuarium Dobrego Jezusa z 
Groty codziennie odwiedzają liczni 
pielgrzymi. Z radością tu przybywają

Konna pielgrzymka z Guanambi-BA

i z radością są przyjmowani tak przez 
nas posługujących w Sanktuarium, 
jak również przez mieszkańców 
naszego miasta. Są różne sposoby 
odbycia pielgrzymki, a ponieważ 
pątnicy przybywają z miejscowości 
odległych setki, a nawet ponad 
tysiąc kilometrów, dlatego środki 
lokomocji muszą być więc odpo
wiednie.

W naszych czasach większość 
pielgrzymów przyjeżdża auto
karami. Może jeszcze 5% odbywa 
pielgrzymkę starodawnym sposobem, 
a mianowicie (chociaż jest to zabro
nione) ciężarówkami przystosowany
mi do przewozu osób. Pojawiają się 
też pielgrzymki piesze samotnych 
pielgrzymów lub w małych gru
pach. Najbardziej znaną coroczną

pielgrzymką pieszą jest licząca kilka
set osób pielgrzymka z odległego 
około 300 km miasta Barreiras. Mając 
na względzie tropikalny upał w ciągu 
dnia, pielgrzymi idą wieczorem, w 
nocy i rano, by w ciągu dnia odpocząć 
i nabrać siły do dalszego marszu.

Coraz częstsze są młodzieżowe 
pielgrzymki rowerowe i motocyklo
we. Jeszcze utrzymuje się wiekowa 
tradycja odbywania pielgrzymek na 
koniach lub mułach.

Pielgrzymki takie odbywają się 
pod koniec pory deszczowej (marzec 
i kwiecień), gdyż znajdują po drodze 
trawę i wodę dla zwierząt. Jest to

okres małego ruchu pielgrzymkowe
go, dlatego taka konna pielgrzym
ka ma więcej swobody, nawet na 
wprowadzenie koni na plac sanktua- 
ryjny, który w innym okresie zajęty 
jest przez pielgrzymów.

Pielgrzymki konne z niektórych

Konna pielgrzymka z Pindai-BA
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miejscowości urządzane są każdego 
roku. Dlatego jeźdźcy są już znani 
w Sanktuarium i mają specjalne 
nabożeństwa i błogosławieństwo. 
Przykładem jest tutaj konna piel
grzymka „wiary i ekologii”, która 
przybywa z odległości bez mała 200 
km. W ciągu roku pielęgnują 
sadzonki drzew najbardziej 
odpornych na trudny, tropi
kalny klimat i w miarę jak 
odbywają pielgrzymkę, sadzą 
je na skraju zdewastowanego 
lasu z nadzieją, że przyczynią 
się do ratowania degradowane
go środowiska naturalnego.

Na uwagę zasługują 
też pielgrzymki, które z 
wdzięczności Dobremu Je
zusowi za otrzymane łaski, 
przywożą setki sadzonek drzew owo
cowych i w czasie Mszy św. składają

je na ofiarę u stóp ołtarza. Po Mszy 
św. sadzonki są rozdawane i inni piel

grzymi wracają do domu z „darem 
Dobrego Jezusa” -  sadzonką, którą 
sadzą i pielęgnują, bo to drzewko 
„błogosławione”.

A oto przykłady niezwyczajnych 
pielgrzymek, które miały miejsce w 
ostatnich miesiącach.

Pielgrzymka konna z Mairi -
BA (w diecezji Rui Barbosa)

Mairi to miasto, które miało 
początek w 1795 roku, kiedy to 
misjonarze franciszkańscy pod 
kierunkiem o. Apolonio de Todi 
przeprowadzili misje św. Zbu
dowano tam kaplicę i wokół niej 
powstawało miasto. Dzisiejsi 
pielgrzymi kontynuują bardzo 
dawną tradycję konnych piel
grzymek. Aby odwiedzić Do
brego Jezusa, potrzebują pokonać 
konno odległość 540 km. My, 
redemptoryści z Bahii, w ramach 

przygotowania do Roku Jubile
uszowego 2000 przeprowadziliśmy w

Pielgrzymi z miasta Tanque Novo-BA

Konna pielgrzymka z miasta Matina-BA
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całej tamtejszej okolicy Misje święte.
Pielgrzymka konna z parafii 

Matina -  BA
Konne pielgrzymki z tamtejszej 

okolicy oddalonej od Lapy o około 
100 km są również bardzo dawne.

Nabożeństwo do Dobrego Jezusa 
przynagla wiernych do odbywania 
pielgrzymek. Patronką parafii Matina 
jest Matka Boża Nieustającej Pomo
cy. Została ona obrana jako patronka 
dzięki Misji świętej przeprowadzo
nej przez redemptorystów ze stanu 
Goiás dla nowo powstającej parafii. 
My, redemptoryści z Bahii, mieliśmy 
radość głosić misję w całej rozległej 
parafii w 2001 roku.

Pielgrzymka motocyklowa z 
Carbonita -  MG

Pielgrzymi, którzy nazywają sa
mych siebie „Brawurowi w Wierze”, 
przebyli 720 km na motocyklach, by 
w ten sposób oddać hołd Dobremu Je
zusowi. Tamtejsza parafia znana jest

z bardzo licznych zwyczajnych piel
grzymek autokarowych, ale młodzież 
z radością odwiedza Dobrego Jezusa 
na motocyklach.

Pielgrzymka rowerowa z Mato 
Verde -  MG

Grupa pielgrzymów z mia
sta Mato Verde-MG przybyła 
do Sanktuarium Dobrego Jezusa 
na rowerach. Była ona bardzo 
malownicza, gdyż pielgrzymi 
ubrani byli w zielone koszulki, za
pewne z racji, że ich miasto nosi 
nazwę „Zielony Las”. Pokonali 
oni odległość około 700 km.

Pielgrzymka konna z Pindai -  
BA

Tradycyjna pielgrzymka kon
na z Pindai była w tym roku bar

dzo liczna. Pindai otrzymało prawa 
miejskie stosunkowo niedawno. Para-

Pielgrzymi z miasta Pindai - Guipará-BA

fia p.w. św. Jana Chrzciciela ustano
wiona została w 1962 roku.

Pielgrzymka konna z Tanque 
Novo -  BA

Miasto Tanque Novo odległe jest

Pielgrzymka motorowa z Carbonita-MG
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od Sanktuarium w Lapie około 140 
km. Uzyskało ono prawa miejskie 
w 1985 roku. Parafia p.w. Niepo
kalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny ustanowiona została także w 
1985 roku. W całej tamtejszej okolicy 
głoszone były kilkakrotnie redempto- 
rystowskie Misje święte przez ojców 
z sąsiedniego stanu Goias.

Pielgrzymka z miasta Amaigosa-BA

Pielgrzymka z miasta Amar
gosa -  BA

Z odległego prawie 600 km mia
sta Amargosa miała miejsce bardzo 
oryginalna pielgrzymka. Sześciu 
mężczyzn odbyło ją na koniach, podc
zas gdy inni pielgrzymi, w większości 
ich krewni, jechali niedużym autoka
rem, towarzysząc im przez kilkanaście 
dni, z postojami, gdzie zatrzymywali 
się jeźdźcy. Ich duszpasterz ks. Savio 
przyjechał do Lapy, aby towarzyszyć 
tym szczególnym pielgrzymom.

Pielgrzymka konna z Santa 
Cruz de Salinas -  MG

Niektóre duże pielgrzymki

konne uzgadniają z administracją 
sanktuaryjną dzień i godzinę spe
cjalnego nabożeństwa w Sanktu
arium. Taką była pielgrzymka z S. 
Cruz de Salinas. Kustosz sanktua
rium o. Devaldo Menez odprawił 
dla nich Mszę św. i udzielił specjal
nego błogosławieństwa dla ich pełnej 
poświęcenia pielgrzymki, gdyż przy
byli z odległości około 400 km.

Wśród tych szczególnych piel
grzymek najliczniejsze i najbardziej 
okazałe są pielgrzymki na moto
cyklach, gdyż w obecnych czasach 
niemal w każdym mieście istnieją 
setki dorosłych chłopców (czasem 
nawet dziewcząt) pełniących funkcję 
taksówkarzy motocyklowych.
Wszystko to podyktowane jest bar
dzo wysokim bezrobociem. U stóp

Pielgrzymi z Santa Cruz de Salinas-MG

Dobrego Jezusa dokonuje się uro
czyste poświęcenie motocykli i mod
litwa o bezpieczeństwo w pracy.

Redakcja
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ODPUST DOBREGO JEZUSA Z GROTY -  2016

W 325. rocznicę powstania Sank
tuarium Dobrego Jezusa z Groty 
(1691-2016), w związku z Rokiem 
Jubileuszowym, tematem duszpas
terskim było Miłosierdzie wyrażone 
w zdaniu „Dobry Jezus z Groty -  
obliczem Miłosiernego Ojca”. W 
czasie 9-dniowego przygotowania do 
uroczystości odpustowych (od 28 lip
ca do 5 sierpnia) najważniejsze kaza
nia głosili tak ojcowie redemptoryści, 
jak również ks. biskup Joao -  or
dynariusz diecezji i inni księża 
biskupi zaproszeni przez kustosza. 
Liczyliśmy również na obecność i 
pomoc duszpasterską wiernego piel
grzyma, o. bpa Czesława Stanuli, or
dynariusza diecezji Itabuna.

W Sanktuarium oprócz miejs-

zacji. Liczyliśmy 
również na pomoc 
innych współbraci 
z Wiceprowincji, 
za co wszystkim 
dziękujemy.

Nabożeństwa 
t r ansmi towane 
były przez Radio 
Bom Jesus i przez 
s a n k t u a r y j n ą  
t e l e w i z j ę  
internetową, a 
celebracje ostat
nich wieczorów „ . .. . Procesja odpustowa
nowenny i dnia 
o d p u s t o w e g o
transmitowała również redemptorys- 
towska TV Aparecida.

Dzięki trans
misjom Sanktu
arium staje się 
coraz bardziej 
znane w całej 
Brazylii, co ob
jawia się we 
wzroście liczby 
pielgrzymów.

We wspania
łej procesji

cowych duszpasterzy przez trzy odpustowej uczestniczyły dziesiątki 
miesiące posługują także ojcowie z tysięcy pielgrzymów.
Ekipy Misyjnej, gdyż praca w Sanktu
arium to wielka, nieustanna misja dla Redemptoryści z Lapy
ludu bardzo potrzebującego ewangeli-

Msza wieczorna na placu sanktuaryjnym
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TEN CUD UMOŻLIWIŁ BEATYFIKACJĘ 
BŁ. MARII CELESTE CROSTAROSY

18 czerwca 2016 roku w mieście Foggia w południowych Włoszech 
odbyła się długo oczekiwana beatyfikacja bł. Marii Celeste Crostarosy 
(1696-1755), włoskiej mistyczki i założycielki Zakonu Sióstr Redemp- 
torystek. Była to wielka radość dla całej rodziny redemptorystowskiej. 
Przypominamy opis cudu, który ją umożliwił.

Siostra Maria Celeste (w świecie 
Anna Maria) Lagonigro już od siód
mego roku życia cierpiała z powodu 
nawracającej choroby ucha, bólu oraz 
wycieku ropnego, co w opisie lekarza, 
doktora Elia Albanese, zostało zdiag- 
nozowane jako przewlekłe ropne za
palenie ucha środkowego, z perforacją 
błony bębenkowej i ubytek słuchu 
[...]. Choroba rozwijała się przez 
około 10 lat, w zmiennych fazach

zaostrzenia, to znów łagodniejszego 
jej przebiegu. Następowała jednak 
stopniowa utrata słuchu. W tym okre
sie Anna Maria poddawana była tera
pii medycznej, która nie przynosiła

żadnej poprawy. Pacjentka skarżyła 
się na ból ucha, często miała gorączkę, 
a jej następstwem była wydzielina z 
ucha podobna do tej z jamy nosowej. 
Choroba Anny Marii z pewnością 
naznaczała ją niesprawnością, 
chociaż nie zagrażała jej życiu. Od 
siódmego aż do osiemnastego roku 
życia zawsze odczuwała ból ucha i 
zmniejszającą się zdolność słyszenia.

Przyjaciółka rodziny mówi o tym 
w następujący 
sposób: „Sios
tra Maria Celeste 
Lagonigro już jako 
dziecko zaczęła 
cierpieć na bóle 
uszu, zwłaszcza 
lewego ucha. 
Pamiętam bardzo 
dobrze, że dziew
czynka zwykle 
nosiła w ręku 

chusteczkę, aby wytrzeć nos i uszy, 
ponieważ z ucha zawsze wyciekała 
ropa a z nosa śluz. A kiedy chciałam 
jej coś powiedzieć, musiałam mówić 
głośno do prawego ucha. Wiedziałam,
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że Anna Maria była leczona przez 
doktora Elia Albanese i że choroba 
nazywana była przewlekłym ropnym 
zapaleniem ucha”.

W praktyce medycznej takie 
dolegliwości, zwłaszcza w ostrej 
fazie, na ogół usuwa się przez in
terwencję chirurgiczną.

13 września 1955 roku, podczas 
obchodów dwusetnej rocznicy śmierci 
Sługi Bożej Marii Celeste Crostarosy, 
Anna Maria, wówczas nowicjuszka, 
została poproszona przez jedną z 
sióstr, aby położyła głowę od strony 
chorego ucha na piersi Założycielki 
Zakonu. Nagle, jak zaświadcza sios
tra Lagonigro, ból zniknął i został jej 
przywrócony słuch. Kolejne bada
nia kontrolne przeprowadzone przez 
różnych specjalistów potwierdziły, 
że w lewym uchu jest mały obszar 
z zanikającą blizną na niższej tylnej 
ścianie i ledwie dostrzegalna blizna 
na przedniej dolnej części. [...]

Wiemy, że choroba siostry Marii 
Celeste Lagonigro rozpoczęła się, 
kiedy była ona j eszcze w domu rodzin
nym i trwała nadal po jej wstąpieniu 
do klasztoru Najświętszego Zba
wiciela (mniszek redemptorystek w 
Foggia), który został założony przez 
Czcigodną Sługę Bożą Marię Celeste 
Crostarosa.

Kilka dni po jej obłóczynach, 
które odbyły się 8 września 1955 
roku, obchodzono dwusetną rocznicę 
śmierci Sługi Bożej. Z tej okazji ciało

Założycielki zostało przywiezione z 
kościoła św. Dominika do klasztoru 
redemptorystek i umieszczone w ka
pitularzu. 13 września około godzi
ny 19.00 cała wspólnota mniszek 
redemptorystek zebrała się wokół 
ciała Założycielki. Była tam także 
cierpiąca z powodu choroby s. Ma
ria Celeste Lagonigro. Ona sama już 
od dawna przyzywała pomocy Matki 
Założycielki, a w tym dniu jeszcze 
żarliwiej prosiła ją o łaskę uzdro-wie- 
nia. W modlitwie o wstawiennictwo 
Matki Celeste Crostarosy wspierały ją 
także inne siostry. Jedna z nich, moty
wowana głęboką wiarą, pociągnęła 
chorą do urny z ciałem Sługi Bożej i 
pomogła jej oprzeć chore ucho i całą 
głowę na piersi Założycielki.

Sama uzdrowiona tak opowiada 
o tym szczęśliwym dla niej wydarze
niu:

„Z powodu uszu cierpiałam od 
wczesnego dzieciństwa. Mój stan 
zdrowia mobilizował do wytrwałej i 
gorącej modlitwy przez wstawiennic
two Czcigodnej Matki Crostarosy nie 
tylko mnie, ale także moją mamę oraz 
moje współsiostry. 13 września 1955 
roku o godzinie 19.00, po kanonicznym 
rozpoznaniu ciała Matki Celeste Cro
starosy w klasztornym kapitularzu, do 
którego zostałam zaproszona także ja, 
jako nowicjuszka, oraz dwie postu- 
lantki, s. M. Angela i s. M. Paola, nie
spodziewanie poczułam, jak siostra 
infirmerka, s. M. Giovanna Arbore,
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ujęła mnie za ramiona i położyła moją 
chorą głowę na piersi Matki Celeste, 
zanim zamknięto i zapieczętowano 
urnę. W momencie, w którym moja 
głowa i chore ucho dotknęło ciała 
Czcigodnej Matki, odczułam wielką 
ulgę i natychmiast usłyszałam głosy 
sióstr obecnych w kapitularzu. Od 
razu pojawiła się we mnie pewność, 
że nastąpił cud, że otrzymałam wielką 
łaskę. Następnego dnia rano, 14 
września, dokładnie w dniu, w którym 
świętowałyśmy dwusetną rocznicę 
śmierci Matki Crostarosy, po prze
budzeniu zauważyłam, że moje uszy 
są zupełnie suche i zdrowe. Dosko
nale słyszałam bicie dzwonu, który 
budził wspólnotę i zapraszał do mod
litwy. Do tej pory każdego ranka 
jedna z sióstr przychodziła, aby mnie 
obudzić wstrząsając mną. Od tej 
chwili zapalenie ucha ani żadne inne 
problemy ze słuchem nie powtórzyły 
się już nigdy, nawet podczas różnych 
infekcji czy przeziębienia”.

Członkowie rodziny i siostry ze 
wspólnoty jednogłośnie potwierdziły 
relację uzdrowionej.

4 stycznia 1987 roku został ot
warty w diecezji Foggia proces super 
miro badający domniemane uzdro
wienie s. Marii Celeste Lagonigro. Po 
jego pomyślnym zakończeniu w lipcu 
1987 roku dokumentacja została prze
kazana do Rzymu do Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. Sprawa 
została poddana badaniu Kongregacji

po ogłoszeniu dekretu o heroiczności 
cnót Sługi Bożej Marii Celeste Cro
starosy, który został wydany 3 czerw
ca 2013 roku.

19 lutego 2015 roku lekarze biegli 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 
orzekli jednogłośnie, że uzdrowienie 
to było natychmiastowe, kompletne, 
trwałe, naukowo niewytłumaczalne. 9 
czerwca 2015 roku kongres teologów 
tej Kongregacji wyraził jednogłośnie 
pozytywną opinię o tym, że uzdrow
ienie dokonało się przez wstawien
nictwo Czcigodnej Marii Celeste 
Crostarosy. 3 listopada 2015 roku 
zwyczajne zgromadzenie kardynałów 
i biskupów, należących do tej Kon
gregacji, jednogłośnie potwierdziło 
opinię teologów konsultorów i 
ekspertów medycznych.

14 grudnia 2015 roku papież 
Franciszek upoważnił prefekta 
Kongregacji do ogłoszenia dekretu 
dotyczącego uznania cudu za wstawi
ennictwem Czcigodnej Marii Ce
leste Crostarosy, otwierając drogę 
do jej beatyfikacji, która odbyła się 
w mieście Foggia 18 czerwca 2016 
roku.

Na koniec warto dodać, że ciało 
nowej błogosławionej Marii Celeste 
Crostarosy zachowało się prawie w 
całości i spoczywa obecnie w klasz
torze sióstr redemptorystek w Foggii.

opracował 
O. Sylwester Cabała CSsR
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WSPÓŁBRACIA, KTÓRZY NAS POPRZEDZILI 
- O. FRANCISZEK DELUGA CSSR (1934-2008)

O. Franciszek Deluga należał do 
pierwszej grupy polskich misjona
rzy redemptorystów, którzy przybyli 
do Brazylii w 1972 roku, aby 
założyć nową Misję (dziś 
Wiceprowincję) w sta
nie Bahia. Był raczej 
słabego zdrowia, ale 
dzięki wytrwałości, 
pracowitości i sile 
duchowej dokonał
wielkiego dzieła 
ewangelizacyjnego w 
licznych placówkach, 
do których był posyłany.

O. Franciszek Deluga 
urodził się dnia 28 grudnia 
1934 roku w wiosce Przyjmy 
k/Ostrołęki. Kilka dni później, dnia 
1 stycznia 1935 roku, został ochrz
czony. Jego rodzice Piotr i Anna, z 
domu Puławska, pracowali na roli. 
Dzieciństwo Franciszka naznaczone 
było ubóstwem i trudnościami, jakie 
przyniosła wojna (1939-1945). W 
wyniku działań wojennych spalony 
został dom mieszkalny i rodzina 
zmuszona była do przystosowania 
budynku gospodarczego na prowizo
ryczne mieszkanie. Po zakończeniu 
wojny zaczęto kupować i gromadzić 
materiał budowlany z nadzieją na 
wystawienie nowego domu.

Tymczasem 16-letni Franciszek

wyjawił rodzicom chęć wstąpienia do 
seminarium. Czuł bowiem powołanie 
do kapłaństwa. Głęboko religijna 

rodzina przyjęła tę wiadomość 
radością mimo, że 

zdawała sobie sprawę z 
trudności finansowych 
w tamtych powojen
nych czasach. Trzeba 
było przygotować 
wyprawkę do Ju- 
wenatu (Małego 
Seminarium) w To

runiu i dysponować 
pieniędzmi na opłatę 

miesięczną. Rodzice 
zaczęli sprzedawać

materiał przygotowany na 
budowę domu, by wywiązać się ze 

zobowiązań wobec seminarium.
Rodzice nigdy nie doczekali 

się nowego domu. Dożyli starości 
w swojej maleńkiej izbie, ale 
przepełnieni byli radością, że do
czekali się kapłana, którym nie nacie
szyli się długo, gdyż udał się on do 
dalekiej Brazylii, by pracować jako 
misjonarz wśród biednych i opusz
czonych.

Rodzice dali Franciszkowi 
głębokie wychowanie religijne. 
Odziedziczył też po nich wiele dobro
ci, przyjaznego i serdecznego trak
towania wszystkich, co mu zaskarbiło
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ogromne uznanie i miłość ludu 
wszędzie tam, gdzie na przestrzeni 
47 lat swego kapłaństwa wykonywał 
swoją duszpasterską posługę.

Franciszek przebywał w Juwena- 
cie w Toruniu tylko jeden rok, gdyż

Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty - pierwsza 
placówka o. Franciszka w Brazylii

w 1952 roku władze komunistyczne 
skasowały Małe Seminaria. Ponieważ 
miał ukończone 17 lat, został przyjęty 
do nowicjatu w Tuchowie. Pod koniec 
sierpnia 1953 roku złożył pierwsze 
śluby zakonne, by potem kończyć 
pozostałe lata szkoły średniej i zdać 
maturę eksternistyczną.

Święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1961 roku. Po przygotowaniu mi
syjnym i duszpasterskim pracował 
jako wikariusz w sanktuarium i parafii 
Matki Bożej w Tuchowie (1964
1971). Odczuwał jednak powołanie 
do pracy misyjnej w dalekich krajach.

Dnia 11 lutego 1972 roku o. Fran

ciszek stanął na ziemi brazylijskiej 
jako jeden z czterech misjonarzy, 
którzy przybyli z Polski, by założyć 
Misję Redemptorystów w Bahia.

O. Franciszek pracował zasad
niczo w duszpasterstwie parafial
nym i sanktuaryjnym. W ciągu 35 lat 
posługi misyjnej w Brazylii wiele było 
placówek duszpasterskich, w których 
służył ludowi Bożemu. Pracował 
w Bom Jesus da Lapa, jako wika
riusz i potem jako proboszcz. Przez 
szereg lat prowadził duszpasterstwo 
w Salwadorze, tak w parafii Zmart
wychwstania Pańskiego w dzielnicy 
Ondina, jak również przez dwa lata 
(1979-1980) w sławnym sanktuarium

Objęcie parafii w Salwadorze -  luty 1976 (o. Deluga, 
o. Danieluk i ks. kard. Avelar Yilela)

Jezusa Ukrzyżowanego Senhor do 
Bonfim na „Świętym Wzgórzu”. W
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ciągu jednego roku (1987) prowadził 
duszpasterstwo w parafii Una, w die
cezji Itabuna, osieroconej przez nagłą 
śmierć o. Waldemara Gałązki.

Na wszystkich polach swojej 
działalności kapłańskiej zostawiał 
bardzo wielu przyjaciół i wspomnie
nie wzorowego i oddanego Bogu i 
ludziom kapłana. Jednym z wieko
pomnych dzieł materialnych była bu
dowa pięknego kościoła Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w dziel
nicy Lagoa Grande w Bom Je
sus da Lapa, której poświęcił 
wiele starań i wysiłków.

Przez 9 lat (1996-2004) 
o. Franciszek pracował jako 
proboszcz parafii katedralnej 
w mieście Senhor do Bonfim, 
w północnej części stanu Ba
hia, gdzie również zapisał się 
we wdzięcznej pamięci para
fian. Ostatnie lata (od 2005 
roku) poświęcił pracy dusz
pasterskiej w Bom Jesus da Lapa, 
odwiedzając wspólnoty kościelne na 
wioskach i w dzielnicach miasta.

Duszpasterstwo Rodzin było o. 
Franciszkowi zawsze bardzo drogie. 
Poświęcał mu wiele czasu i starań we 
wszystkich placówkach, na których 
ddawał się pracy kapłańskiej.

O. Franciszek zmarł na zawal 
serca nad ranem dnia 3 stycznia 2008 
roku w domu redemptorystów w 
dzielnicy Amaralina w Bom Jesus da 
Lapa.

Ponieważ o. Franciszek Deluga 
był bardzo ceniony i kochany przez 
wiernych, jego niespodziewana 
śmierć i pogrzeb były wielkim po
ruszeniem w całej miejscowej parafii 
i w innych miastach, gdzie był znany. 
Jego śmiertelne szczątki otoczone 
były ludem aż do chwili pogrzebu. 
Zwłoki wystawione były w kościele 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus w 
dzielnicy Amaralina. Wieczorem (3

stycznia) odprawiona została Msza 
św. koncelebrowana pod przewod
nictwem o. Zdzisława Kamińskiego, 
ówczesnego proboszcza parafii, z 
homilią o. Franciszka Micka, z bar
dzo licznym uczestnictwem wiernych. 
Grupy duszpasterskie, stowarzysze
nia kościelne oraz osoby prywatne 
trwały na modlitwie przy trumnie o. 
Franciszka przez całą noc.

Następnego dnia (4 stycznia) 
ciało przewieziono do Groty w 
Sanktuarium Dobrego Jezusa, gdzie

Kościół katedralny w Senhor do Bonfim-BA 
(gdzie o. Franciszek Deluga pracował 9 lat)
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setki osób trwały przez cały dzień 
w zadumie. Wydrukowano teksty 
modlitw, psalmów i śpiewów li
turgicznych, jak również pieśni na 
Mszę św. pogrzebową, dlatego by 
lud mógł czynnie uczestniczyć w 
nabożeństwach żałobnych. Obecni 
byli przedstawiciele parafii, w których 
o. Franciszek pracował, a także piel
grzymi, którzy przypadkowo znaleźli 
się w tym dniu w Sanktuarium.

Msza św. pogrzebowa odprawio
na została przy ołtarzu polowym, 
gdyż lud nie mieścił się w grotach 
sanktuaryjnych. Przewodniczył jej 
o. bp Czesław Stanula, ordynariusz 
diecezji Itabuna. Koncelebrowało 
20 kapłanów, w większości redemp
torystów ze wszystkich domów 
Wiceprowincji Bahia.

O. bp Czesław Sta- 
nula, który wraz z o. Fran
ciszkiem Delugą należał 
do pierwszej grupy pols
kich misjonarzy w Bahia 
(od 1972 roku), w pięknej 
homilii opowiedział wier
nym jak niełatwą drogę do 
kapłaństwa miał o. Fran
ciszek. Mówił też o jego 
pierwszych latach duszpas
terskich w Bom Jesus da 
Lapa.

W drodze na cmentarz, przez całe 
centrum miasta (ponad kilometr), nie
siono dziesiątki wieńców, chorągwi 
zrzeszeń kościelnych oraz mnóstwo

kwiatów. Towarzyszyło o. Francisz
kowi w tej ostatniej drodze około 
dwóch tysięcy wiernych. Była to 
piękna, głęboka i pełna wiary mani
festacja religijna. Była ona wyrazem 
szacunku i wdzięczności wiernych 
swojemu bardzo dobremu pasterzowi.

Przed złożeniem trumny do 
grobu o. Antoni Niemiec, ówczes
ny Wiceprowincjał, skierował do 
wiernych krótkie słowa, żegnając 
o. Franciszka Delugę, który nam 
wszystkim zostawił przykład dobro
ci, serdeczności i przyjaźni. Był on 
przykładnym zakonnikiem, zawsze 
dyspozycyjnym do podjęcia się zdań, 
które mu powierzano.

O. Franciszek Deluga w swoim 
życiu pozostawił nam wszystkim 
piękne, ewangeliczne przesłanie do

Pogrzeb o. Franciszka Delugi (4 stycznia 2008 roku)

broci, pokory i całkowitego oddania 
się ludowi Bożemu.

O. Franciszek Micek CSsR
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