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ZSTĄPIŁEŚ Z GWIAZD DALEKICH, O KRÓLU NIEBA, 
POD NĘDZNEJ SZOPKI STRZECHY, GDZIE WIATR ZAWIEWA

(Św. Alfons Liguori)

Serdeczne życzenia szczęśliwego Nowego Roku 2017
Redemptoryści z Brazylii
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Od Redakcji
W radosnym nastroju Bożego Narodzenia, witając z nadzieją Nowy 

Rok -  2017, wydajemy kolejny numer naszego Biuletynu Informacyjnego 
„Noticiario”, który jak zwykle dotrze z wielkim opóźnieniem. Wobec tego 
zachęcamy Czytelników mających dostęp do internetu, aby weszli na stronę 
Warszawskiej Prowincji Redemptorystów „Redemptor.pl”, gdzie od pół roku 
umieszczamy kolejne numery Biuletynu z kolorowymi zdjęciami.

W pierwszej części Biuletynu nasz Wiceprowincjał o. Roque Silva 
Alves przedstawia komunikaty, które są dość obszernym streszczeniem 
naszej działalności w Bahii. Zamieszczamy też kilka innych jego artykułów, 
a mianowicie wiadomości z XXV Kapituły Generalnej Zgromadzenia w 
egzotycznej Tajlandii oraz obszerny opis pracy redemptorystów brazylijskich 
w Surinamie, świętujących 150-lecie obecności Zgromadzenia w tym kraju.

Wiele miejsca poświęcamy na kartach niniejszego Biuletynu pracy 
ewangelizacyjnej w Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty, dokąd 
przybywają setki tysięcy pielgrzymów, gdyż jest to największe i najbardziej 
odpowiedzialne pole naszej pracy apostolskiej. Oprócz pracy w samym 
Sanktuarium, ewangelizujemy również przez telewizję - TV Aparecida i TV 
Rede Vida, przez diecezjalne radio Bom Jesus i przez sanktuaryjną telewizję 
internetową: www.tvbomjesus.com.

Kościół katolicki w Brazylii rozpoczął Rok Jubileuszowy Matki Bożej 
Aparecida, dlatego uznaliśmy za stosowne przybliżyć naszym czytelnikom 
wiadomości o tym niezwykłym Sanktuarium, obsługiwanym przez 
redemptorystów. Posługujemy się w tym przypadku gotowymi polskimi 
artykułami zamieszczonymi w internetecie.

W Sanktuarium Bom Jesus da Lapa gościliśmy niedawno nowicjuszów 
redemptorystów z Międzyprowincjalnego Nowicjatu w Goianii. Jeden z 
nowicjuszów, br. Thiago, należy do naszej Wiceprowincji. On to napisał 
artykuł, który zamieszczamy w wolnym tłumaczeniu.

W ostatnich miesiącach głoszonych było szereg Misji świętych. O jednej 
z nich pisze o. Adam Mazur.

Na ostatnich stronach zamieściliśmy kilka ciekawostek ze stolicy kraju 
-  Brasilii.

Niech Boże Dziecię i Jego Matka wszystkim nam błogosławią!

Redakcja
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MISSIONARIOS REDENTORISTAS 
VICE-PROVÍNCIA DA BAHIA

Rúa Almeida Sande, 36 - Barris, CEP: 40.070-370 -  Salvador-BA 
E-mail: ossrba@terra.oom.br -  Telefones: (71) 3328-3116

KOMUNIKATY WICEPROWINCJAŁA
12. 10.2016

Drodzy Współbracia!
Musimy „kroczyć drogą nadziei”! Dlatego nie ustawajmy w drodze! W 

moim imieniu i w imieniu Rady Wiceprowincjalnej przedstawiam pokrótce 
następujące sprawy:

1. Październik -  Miesiąc Misyjny
Jesteśmy w miesiącu październiku, poświęconym w szczególny sposób 

Misjom Świętym. Jako redemptoryści, z natury naszej konsekracji zakonnej, 
jesteśmy Misjorzanami Obfitego Odkupienia. Świetlanym przykładem oddania 
się dziełu misyjnemu jest dla nas nasz współbrat, św. Gerard Majella, którego 
wspominamy i czcimy w szczególny sposób dnia 16 października.

Według słów emerytowanego Arcybiskupa z Juiz de Fora-MG, Eurico 
dos Santos, „pierwszą cechą misjonarza powinna być łagodność i spokój”. 
Przepowiadanie ma być orędziem pokoju. Fragment proroctwa Izajasza, 
odczytany przez Jezusa w synagodze w Nazarecie (por. Iz 61,1-4 i Łk 4,16-21) 
i przypisany sobie samemu, mówi: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ 
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom 
głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał 
wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze 
i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc 
mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».

Misjonarz, który głosi Dobrą Nowinę światu zagubionemu, bezradnemu 
i pozbawionemu nadziei, nie może stanąć przed ludem smutny, niecierpliwy 
i niezdecydowany, ale powinien tryskać zapałem, żarliwością i radością ze 
spotkania z Jezusem Chrystusem.
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2. Uczestnictwo w międzyprowincjalnych Misjach świętych w 
Trindade-GO

W dniach od 19 do 28 sierpnia 2016 roku współbracia z Ekipy Misyjnej 
(ojcowie: Adam Mazur, Neilton Junqueira, Adilson Ferreira i br. Domingos 
Barreto) oraz o. Andrzej Skoczeń wzięli udział w ostatnim etapie wielkiej 
międzyprowincjalnej Misji świętej w obsługiwanym przez redemptorystów 
mieście Trindade-GO i w innych okolicznych miastach. Koordynatorem tej 
Misji był o. Antonio Desiderio CSsR z Prowincji Sao Paulo. Prawie wszystkie 
Prowincje i Wiceprowincje Redemptorystów z Brazylii wzięły udział w misji, 
tworząc grupę około 150 misjonarzy (ojców i braci oraz Świeckich Misjonarzy 
Najświętszego Odkupiciela). Dodać należy, że w mieście Trindade-GO znajduje 
się drugie co do wielkości sanktuarium Brazylii - Boga Ojca Przedwiecznego 
(być może jedyne na świecie).

3. Nowenna i święto odpustowe Dobrego Jezusa w Bom Jesus da Lapa
W związku z Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia temat tegorocznej 

pielgrzymki był następujący: „DOBRY JEZUS -MIŁOSIERNYM 
OBLICZEM BOGA OJCA”. W dniach od 28 lipca do 5 sierpnia miała miejsce 
uroczysta nowenna przygotowawcza z całym splendorem liturgicznym, 
para-liturgicznym i ludowym, z uczestnictwem tysięcy czcicieli Dobrego 
Jezusa. Przewodniczyli nabożeństwom i głosili kazania odpustowe księża 
biskupi: Joao Santos Cardoso (Bom Jesus da Lapa-BA), Estevam Santos 
(Salvador-BA) i Czesław Stanula (Itabuna-BA). Liczni kapłani z diecezji Bom 
Jesus da Lapa oraz kapłani -  pielgrzymi, którzy przybyli razem ze swoimi 
parafianami pomagali współbraciom obsługującym Sanktuarium w posłudze 
pielgrzymom, zwłaszcza w spowiadaniu. Liczyliśmy również na pomoc ojców 
z Wiceprowincji, a mianowicie z Ekipy Misyjnej (trzech ojców i jeden brata). 
Kazania w czasie nowenny przygotowawczej głosili również o. Antoni Niemiec 
i o. Joao Batista Alves do Nascimento z Salwadoru, oddając się również pracy 
w konfesjonale. „Kryzys”, którego skutki dotykają mieszkańców Brazylii nie 
wpływa ujemnie na odbywanie tradycyjnych pielgrzymek do Dobrego Jezusa. 
Lud garnie się do Niego ze swoimi potrzebami materialnymi i duchowymi, 
dziękując równocześnie za otrzymane łaski. Dwa ostatnie wieczory 
nowenny oraz procesję odpustową i zakończenie uroczystości transmitowały 
redemptorystowska TV Aparecida i internetowa telewizja sanktuaryjna 
(www.tvbomjesus.com). Dzięki temu cała Brazylia mogła oglądać wspaniałe 
uroczystości odpustowe. Diecezjalne Radio Bom Jesus i szereg innych

6 Biuletyn Informacyjny "Noticiario" Nr 110 Wrzesień -  Grudzień 2016 r.

http://www.tvbomjesus.com


stacji radiowych z naszego stanu Bahia umożliwiły również uczestnictwo 
w celebracjach odpustowych ludziom, którzy jeszcze nie mają dostępu do 
telewizji i internetu.

4. Nowenna i Święto Odpustowe Matki Bożej Wspomożycielki w 
Arraial d’Ajuda

Wokół tematu „MARYJA WSPOMOŻYCIELKA - MATKĄ 
MIŁOSIERDZIA” odbywały się w dniach od 6 do 15 sierpnia tegoroczne 
uroczystości odpustowe w najstarszym sanktuarium maryjnym Brazylii -  
Arraial d’Ajuda - Porto Seguro-BA. Księża z sąsiednich parafii należących 
do diecezji Eunápolis przewodniczyli i głosili kazania w czasie nowenny. 
Ostatniego wieczoru Mszy świętej przewodniczył i głosił kazanie ks. bp Edson 
Oliveira, ordynariusz diecezji Eunapolis. Celebracja ta była transmitowana na 
całą Brazylię przez TV Aparecida.

Oprócz współbraci pracujących w sanktuarium (ojcowie Zbigniew 
Małolepszy i Tadeusz Mazurkiewicz), posłudze pielgrzymom oddawali 
się o. Tadeusz Pawlik z Salwadoru i o. Adam Rąpała z Bom Jesus da Lapa 
(reprezentant Zarządu Wiceprowincji). Natomiast o. Marcos da Silva i br. 
Valdeneir de Brito przeprowadzili akcję powołaniową w Sanktuarium.

5. Odpust Matki Bożej Bolesnej („Osamotnionej”) w Bom Jesus da 
Lapa

Temat uroczystości odpustowych drugiego co do wielkości święta 
odpustowego w Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty był następujący: 
„MATKA BOŻA BOLESNA -  SERCE PEŁNE MIŁOSIERDZIA”. Przez 
siedem dni poprzedzających święto (8-14 września) miały miejsce uroczystości 
przygotowawcze, z uczestnictwem tysięcy pielgrzymów. Centralnemu 
nabożeństwu wieczornemu przewodniczył zasadniczo ks. bp ordynariusz Joao 
Santos Cardoso głosząc również kazania w niektóre wieczory.

Oprócz współbraci pracujących na stałe w Sanktuarium i w dwóch 
miejscowych parafiach, w pracach pomagali także o. Tadeusz Pawlik i o. 
Roque Silva, głosząc kazania nowennowe. TV Aparecida transmitowała na całą 
Brazylię nabożeństwa dwóch ostatnich wieczorów oraz zakończenie procesji 
odpustowej, dnia 15 września. Sanktuaryjna telewizja internetowa (www. 
tvbomjesus.com) i Radio Bom Jesus transmitowały wszystkie ważniejsze 
celebracje.
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6. O. Antoni Niemiec mianowany koordynatorem duszpasterstw w 
rejonie kościelnym Nordeste III

Rada Nadzwyczajna Wiceprowincji Bahia na zebraniu w dniu 30 sierpnia 
2016 roku w Salwadorze, w odpowiedzi na uprzednie rozmowy i prośbę 
ks. biskupa Gilsona Andrade da Silva, sufragana archidiecezji Salwador 
odnośnie oddelegowania o. Antoniego Niemca do koordynacji duszpasterstw 
w rejonie kościelnym Nordeste III (stany Bahia i Sergipe) oraz po rozmowach 
z zainteresowanym, udzieliła zezwolenia na zaangażowanie się o. Antoniego 
w powyższe prace koordynacyjne. O. Antoni pozostaje nadal pod jurysdykcją 
Zarządu Wiceprowincji Bahia i swojego przełożonego miejscowego, 
mieszkając we wspólnocie św. Alfonsa w Salwadorze.

Konferencja Biskupów Regionu Kościelnego Nordeste III podpisała 
umowę z Wiceprowincją Bahia odnośnie spraw związanych z pracą o. 
Antoniego. Kontrakt zawarty został na okres dwóch lat.

7. Pozwolenie udzielone o. Andrzejowi Skoczniowi na roczny pobyt w 
Polsce

Nadzwyczajna Rada Wiceprowincjalna w odpowiedzi na pisemną prośbę
o. Andrzeja Skocznia z dnia 25 kwietnia 2016 roku, analizując przedstawione 
motywacje, wyraziła zgodę na odbycie przez niego, ze względu na 25-lecie 
pracy misyjnej, jubileuszowego roku dziękczynienia w Polsce. Pozostanie on 
przez ten okres czasu poddany jurysdykcji Zarządu Prowincji Warszawskiej 
Redemptorystów. Stosowne porozumienie w sprawie tego zezwolenia zostanie 
podpisane przez Zarząd obydwóch jednostek. Pozwolenie to udzielone zostało 
na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Zarząd Wiceprowincji dziękuje
o. Andrzejowi za włożony wysiłek i przeprowadzone prace duszpasterskie w 
Bahii. Modlimy się również, aby ten rok jubileuszowy w Polsce był przez 
niego dobrze wykorzystany.

8. Nowenna do Matki Bożej Aparecida w Narodowym Sanktuarium
Narodowe Sanktuarium Aparecida rozpoczęło Rok Jubileuszowy 300-lecia 

swego istnienia. Powstało ono w 1717 roku. Rok Jubileuszowy został 
zainaugurowany w sam dzień odpustowy - 12 października. Redemptoryści 
z tamtejszego Sanktuarium zaprosili o. Zbigniewa Małolepszego, kustosza 
Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki w Arraial d’Ajuda, do 
przewodniczenia liturgii i wygłoszenia kazania na nabożeństwie nowennowym
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w dniu 4 października o godzinie 15:00. Nowenna transmitowana była przez 
Radio i TV Aparecida na cały kraj. Innego dnia kazanie nowennowe głosił o. bp 
Marek Piątek, nasz współbrat, ordynariusz diecezji Coari w Amazonii. W ten 
oto sposób nasza Wiceprowincja była obecna na uroczystościach odpustowych 
Patronki i Królowej Brazylii, Matki Bożej Aparecida.

9. Nasza obecność w domach Nowicjatu
Nasz współbrat o. Joao Batista obecny był w brazylijskich domach 

nowicjatu. Najpierw zaproszony został do międzyprowincjalnego nowicjatu w 
Goianii, gdzie przeprowadził rekolekcje dla nowicjuszów. Następnie odwiedził 
nowicjat w Tieté w Prowincji Sao Paulo, gdzie przeprowadził kurs duchowości 
dla tamtejszych nowicjuszów. Do obydwóch domów nowicjatu zaproszony 
został przez magistrów nowicjatu na polecenie Unii Redemptorystów Brazylii 
(URB).

10. Wydanie i publikacja czterech książeczek Nowenny Nieustannej
Nasz współbrat o. Józef Grzywacz przygotował cztery różne książeczki 

Nowenny Nieustannej do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i opublikował 
je przez prestiżowe Wydawnictwo Paulus. Jako odpowiedzialny za szerzenie 
kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy z ramienia Wiceprowincji Bahia, 
uczestniczył we wrześniu b.r. w redemptorystowskim spotkaniu w Belém 
(w stanie Pará). Celem spotkania było dzielenie się doświadczeniami 
duszpasterskimi i debata nad sposobem odprawiania Nowenny Nieustannej w 
Brazylii.

11. XXV Kapituła Generalna w Tajlandii
Wokół ogólnego tematu: „KROCZYĆ DROGĄ NADZIEI”, odbędzie się 

niebawem w Tajlandii drugi etap XXV Kapituły Generalnej Zgromadzenia 
Redemptorystów. Każdemu współbratu i wspólnotom zakonnym przesłaliśmy 
drogą e-mailową Dokument Roboczy C w celu zaznajomienia się z jego 
treścią, aby w ten sposób mieć wkład w realizację Kapituły przez ewentualne 
sugestie i przez modlitwę.

Wiceprowincjał o. Roque Silva będzie uczestniczył w Kapitule, dlatego 
będzie nieobecny w dniach od 26 października do 28 listopada. Stosownie do 
naszych Statutów w tym czasie obowiązki przełożonego Wiceprowincji będzie 
pełnił o. Antonio Rosivaldo Mota, wikariusz wiceprowincjalny.
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12. Doroczne Zebranie Ogólne Wiceprowincji Bahia
Zarząd Wiceprowincji z radością i nadzieją zaprasza wszystkich 

współbraci i każdego z osobna do uczestnictwa w dorocznym Zebraniu 
Ogólnym Wiceprowincji. Będą to dni naszego braterskiego spotkania w 
klimacie modlitewnym i na „Łamaniu Chleba”. Dokonamy wówczas ewaluacji 
prowadzonego przez nas dzieła ewangelizacyjnego i zaplanujemy dalsze prace 
misyjne i duszpasterskie. Zebranie to odbędzie się w dniach od 5 do 9 grudnia 
2016 roku w archidiecezjalnym domu rekolekcyjnym w Itapua w Salwadorze.

Centralnym programem spotkania będą dwudniowe wykłady na temat: 
„Koniunktura polityczna, społeczna i religijna naszych czasów”, które 
przeprowadzi teolog, filozof i muzyk (świecki) Roberto Malvezzi z Juazeiro- 
BA.

W celu ułatwienia dokonania ewaluacji naszej działalności apostolskiej 
proszę odpowiedzialnych za każdy sektor, aby przygotowali zwięzłe 
sprawozdania odnośnie prowadzenia swojej działalności, by je następnie 
przedstawić na Zebraniu, według ustalonego chronogramu.

Na popołudnie trzeciego dnia zaprosimy również przedstawicieli 
Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela zaangażowanych w nasze 
dzieło misyjne.

13. Plan Działalności Ewangelizacyjnej
Po wielu staraniach i wysiłkach, posługując się w pracach kontaktami 

e-mailowymi i innymi, Zarząd Wiceprowincji zaaprobował Plan Działalności 
Ewangelizacyjnej. Zostanie on zaprezentowany na Zebraniu Ogólnym. Według 
naszych zamierzeń ma on być narzędziem, według którego z dynamizmem 
misyjnym i apostolskim przystępować będziemy do konkretnych działań. A 
wszystko to w tym celu, by prowadzić naszą zwyczajną lub nadzwyczajną 
akcję duszpasterską w łączności z diecezjami i parafiami, które liczą na 
nas, jako Misjonarzy Redemptorystów, oczekując na współpracę w dziele 
ewangelizacyjnym.

14. Br. kl. Gildevan Pinto dopuszczony do złożenia ślubów wieczystych
Po odczytaniu prośby kl. Gildevana i po zaznajomieniu się z opinią 

jego ostatniego prefekta seminaryjnego o. Vicente Ferreira z Prowincji Rio 
de Janeiro oraz po przeanalizowaniu całego jego procesu formacyjnego na 
wszystkich etapach przygotowawczych, Nadzwyczajna Rada Wiceprowincji
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Bahia na spotkaniu dnia 30 sierpnia b.r. jednogłośnie zdecydowała, że br. kl. 
Gildevan Pinto Rocha może być dopuszczony do złożenia profesji wieczystej 
rad ewangelicznych ubóstwa, czystości i posłuszeństwa w Zgromadzeniu 
Najświętszego Odkupiciela. Celebracja Eucharystii z jego profesją wieczystą 
odbędzie się w kościele Matki Bożej Gromnicznej w Pituaçu -  Salwador w 
dniu 22 stycznia 2017 roku podczas Mszy świętej o godzinie 8:00 rano. W 
czasie tej celebracji swoje pierwsze śluby zakonne złoży inny nasz współbrat, 
nowicjusz Thiago da Silva.

15. Odnowienie czasowych ślubów zakonnych
Dziesięciu braci kleryków o ślubach czasowych będzie obecnych na 

naszym Zebraniu Ogólnym Wiceprowincji w Salwadorze i przy tej okazji 
odnowi swoją profesję zakonną. Będzie to miało miejsce w uroczystym dniu 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Są nimi:

1. Br. Gildevan Pinto Rocha - staż duszpasterski w Itabuna
2. Br. Valdeneir Alves de Brito - staż duszpasterski w Pituaçu - Salwador
3. Br. Alessandro Ferreira Moreira - rozpocznie staż duszpasterski
4. Br. Edinei dos Santos Galvâo - rozpocznie staż duszpasterski
5. Br. Rodrigo Reis Oliveira (3 rok)
6. Br. Manuel Novaes Dias (3 rok)
7. Br. José Augusto dos Santos (2 rok)
8. Br. Sérgio Reis Santos (2 rok)
9. Br. Willian Sena de Oliveira (2 rok)
10. Br. Willian Gondim Costa (2 rok)

16. Misje święte w Araçâs-BA i Potiraguá-BA
W listopadzie redemptoryści z Bahii przeprowadzą dwie misje Święte. 

Jedna z nich została przygotowana przez Ekipę Misyjną i będzie głoszona 
w dniach od 24 listopada do 4 grudnia w parafii Potiraguá-BA. Druga misja 
święta przygotowana przez współbraci z Centrum Misyjnego w Salwadorze 
będzie miała miejsce w parafii Araçâs-BA w dniach od 2 do 9 listopada oraz od 
17 do 27 listopada. Jak możemy zauważyć, niektóre daty Misji świętej kolidują 
ze sobą, co sprawia trudności, gdyż możemy liczyć na małą ilość misjonarzy 
gotowych do tej pracy. Dlatego proszę tak ojców z Centrum Misyjnego, jak 
również współbraci z Ekipy Misyjnej, aby w planowaniu prac na przyszłe lata 
wspólnie układali kalendarz zobowiązań misyjnych.
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17. Uczestnictwo kleryków w głoszeniu misji świętej w parafii Boa 
Nova-BA

Klerycy (teologowie) uczestniczyć będą w pracy misyjnej prowadzonej 
przez ojców z Centrum Misyjnego w Salwadorze. Wezmą w niej czynny udział 
również Świeccy Misjonarze Najświętszego Odkupiciela. Będzie to miało 
miejsce w dniach od 14 do 18 grudnia b.r. i będzie to drugi etap Misji świętej 
głoszonej w parafii Boa Nova („Dobra Nowina”) w diecezji Jequié-BA.

18. List do Arcybiskupa Salwadoru Murilo Kriegera
Skierowaliśmy oficjalny list do ks. Arcybiskupa Salwadoru Murilo 

Kriegera wyjaśniając, że ze względu na aktualne uwarunkowania powodowane 
niedostateczną ilością współbraci, nie możemy podjąć się nowej pracy 
duszpasterskiej na peryferii Salwadoru, jak to uprzednio ks. Arcybiskup nam 
proponował. Zaistniały ostatnio dodatkowe trudności związane z przenosinami, 
z rokiem szabatowym, z pracą w koordynacji duszpasterskiej rejonu 
kościelnego Nordeste III oraz ze względu na inne potrzeby Zgromadzenia.

Przypomniałem również ks. Arcybiskupowi, że o. Joao Batista Alves do 
Nascimento dokłada wszelkich starań, by przygotować wspólnotę kościelną 
Matki Bożej Gromniczej w dzielnicy Pituaęu do utworzenia nowej parafii, 
wydzielonej z olbrzymiej parafii św. Franciszka w Boca do Rio. Po dokonaniu 
odpowiednich przygotowań, zamierzamy zwrócić się z oficjalną prośbą o 
erygowanie nowej parafii.

19. Wizytacja kanoniczna - duszpasterska
W związku z wizytacją kanoniczną w niektórych wspólnotach zakonnych 

naszej Wiceprowincji proszę, aby wspólnoty i każdy ze współbraci zastosował 
się do wskazań dokumentu końcowego wizytacji sporządzonego przez 
Wiceprowincj ała. Jesteśmy przekonani, że pozytywne podej ście do uczynionych 
powizytacyjnych wskazań, w połączeniu z żarliwą modlitwą, z dobrą wolą 
i ze zdolnościami osobistymi każdego współbrata, stanie się efektywnym 
narzędziem do wprowadzenia potrzebnych zmian i przezwyciężenia wyzwań 
wspólnotowych, administracyjnych i duszpasterskich wizytowanych wspólnot.

20. Podróż o. Zdzisława Kamińskiego
Nasz współbrat o. Zdzisław Kamiński, w związku ze śmiercią swojego 

brata Franciszka Kamińskiego (63 lata), wyjechał do Polski, przyspieszając
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swój urlop planowany na przyszły rok. Powróci do Brazylii na początku 
grudnia.

21. Ks. abp Tobin mianowany kardynałem
Dnia 6 października b.r. Ojciec Święty Franciszek wyniósł do godności 

kardynalskiej naszego współbrata o. abp Josepha Williama Tobina, biskupa 
ordynariusza Indianópolis w USA, ex-generała Zgromadzenia.

22. Podziękowania
Na zakończenie składam podziękowanie każdemu Współbratu za wszelki 

wysiłek, by pracować dzielnie i wytrwale na żniwie Chrystusa Odkupiciela. 
Maryja Matka Nieustającej Pomocy spogląda na nas i oręduje za nami. 
Módlmy się o wytrwanie w naszym redemptorystowskim powołaniu oraz o 
dobre i liczne powołania do naszego Zgromadzenia:

Panie Żniwa i Pasterzu Owiec, spraw byśmy zawsze wsłuchiwali się w 
Twoje serdeczne donośne zaproszenie: „Wstań i pójdź za Mną!” Wylej na nas 
Ducha Świętego, który udzieli nam daru mądrości, abyśmy odkryli właściwą 
drogę, słuchając z całym oddaniem Twojego głosu.

O Panie Żniwa, niech dojrzała niwa nie zmarnuje się z powodu braku 
żniwiarzy. Tchnij w nasze wspólnoty ducha misyjnego. Naucz nas, w jaki 
sposób mamy czynić nasze życie pełną poświęcenia posługą.

Udziel siły duchowej wszystkim tym, którzy pragną oddać swoje życie dla 
sprawy Twojego Królestwa jako osoby konsekrowane przez profesję zakonną.

O Panie, niechaj Twoja owczarnia nie rozproszy się z powodu braku 
pasterzy. Podtrzymuj w wierności naszych biskupów, kapłanów i inne osoby 
oddane pracy ewangelizacyjnej. Daj łaskę wytrwałości naszym seminarzystom. 
Wzbudź w sercach naszej młodzieży pragnienie oddania się posłudze 
ewangelizacyjnej w Twoim Kościele.

Panie Żniwa i Pasterzu Owiec, udziel nam łaski służenia ludowi Bożemu! 
Maryjo, Matko Kościoła, która jesteś dla nas przykładem ewangelicznego 
posługiwania, naucz nas odpowiadać zawsze „TAK” naszemu powołaniu! 
Amen.

W Jezusie, Maryi i Alfonsie.

O. Roque Silva Alves CSsR 
Wiceprowincjał
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ECHA XXV KAPITULY GENERALNEJ 
REDEMPTORYSTÓW

1. Słowo wstępne
Drodzy Współbracia!
Dnia 30 października wylądo

waliśmy w Tajlandii, gdzie 
zostaliśmy serdecznie przyjęci
przez miejscowych redemptorystów.
O. Apisit, przełożony Prowincji
Bangkok, na zorganizowanym 
wstępnym spotkaniu powitał
oficjalnie uczestników Kapituły.
Grupy młodzieżowe wykonały 
szereg inscenizacji, zaznajamiając 
nas z tamtejszą rzeczywistością i 
kulturą. Mimo trudnych warunków 
życiowych, tamtejsza ludność jest 
radosna. W niektórych inscenizacjach 
uczestniczyły osoby niepełnosprawne, 
którymi opiekuje się duszpasterstwo 
redemptorystowskie.

Kompleks budynków w mieście 
Pattaya, gdzie odbywa się Kapituła, 
dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą. 
Nosi on imię naszego współbrata 
„Ojciec Ray”. Był on pionierem 
ewangelizacji w pierwszym okresie 
działalności Misji Redemptorystów w 
Tajlandii.

Jak wspomniałem tutejsi 
współbracia przyjęli nas z wielką 
życzliwością i radością. Z natury są oni 
weseli i dyspozycyjni. Ich prowincja 
została utworzona stosunkowo 
niedawno. Posiada ona 20 postulantów 
na filozofii. Teologię ich klerycy

studiują na Filipinach. Postulanci 
zaangażowani są obecnie w prace 
związane z Kapitułą. Redemptoryści 
tutejsi prowadzą zdyscyplinowany i 
bardzo prosty styl życia, zaprowadzony 
przez założycieli ich jednostki ze 
Stanów Zjednoczonych.

Tajlandia przeżywa obecnie 
okres żałoby, dlatego zabronione jest 
używanie odzieży j askrawej, zwłaszcza 
koloru czerwonego. Większość 
mieszkańców na znak żałoby przypina 
na odzieży czarną kokardę. Na ulicach 
ustawiane są ‘ołtarze’ z ustrojonymi 
zdjęciami zmarłego monarchy. Żałoba 
ta trwa będzie przez cały rok.

2. Niektóre dane o Tajlandii i jej 
ludności

Królestwo Tajlandii jest krajem 
niepodległym, usytuowanym w 
centrum Półwyspu Indochińskiego w 
południowo-wschodniej części Azji.

Według danych statystycznych 
w 2015 roku kraj liczył 67.959.000 
mieszkańców bardzo zróżnicowanych 
pod względem etnicznym. Oblicza się, 
że 40% ludności stanowią potomkowie 
Chińczyków. Oficjalnym i najczęściej 
używanym językiem jest tajlandzki. 
Stosowany jest on w szkolnictwie, 
w środkach przekazu i w sprawach 
urzędowych władz państwowych.

W przeciwieństwie do krajów
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ościennych, konstytucja Tajlandii 
nie ustala żadnej religii urzędowej, 
tolerując wszystkie religie, gwarantując 
swoim obywatelom wolność wyboru. 
Niemniej jednak, ponieważ zasadniczą 
religią w kraju jest buddyzm, dlatego 
król zobowiązany jest być buddystą. 
Religia ta wywarła decydujący wpływ 
na całą kulturę Tajlandii. 94,6% 
ludności przyznaje się do buddyzmu. 
Na drugim miejscu są muzułmanie, 
stanowiący 4,6% mieszkańców. 
Chrześcijan jest zaledwie 
0,8%, przeważnie o korzeniach 
protestanckich.

3. Kościół Katolicki w Tajlandii
Jak poinformował nas o. biskup 

George Phimphisan CSsR (emeryt), 
w Tajlandii na stu mieszkańców, jeden 
jest chrześcijaninem. Chociaż liczba 
katolików jest znikoma to jednak 
Kościół katolicki postrzegany jest 
jako religia zasłużona dla kraju, gdyż 
prowadzi wiele dzieł społecznych, a 
mianowicie szkoły, szpitale, domy 
opieki dla niepełnosprawnych, dla 
ofiar handlu ludźmi i w ogóle dla 
biednych.

Redemptoryści ze Stanów 
Zjednoczonych przybyli do Tajlandii 
w 1950 roku i zbudowali tam 
wielki ośrodek akcji społecznej i 
charytatywnej, przede wszystkim 
dla niepełnosprawnych dzieci, 
nastolatków i młodzieży oraz dla 
zarażonych chorobą AIDS.

4. Kapituła Generalna
XXV Kapituła Generalna 

Zgromadzenia Redemptorystów 
rozpoczęła się 31 października w 
Pattaya w Tajlandii. Udział bierze 
w niej 101 delegatów z 82 krajów 
-  redemptorystów i świeckich 
współpracowników.

Kapituła Generalna to naj
ważniejsze zebranie dla Zgromadzenia 
Redemptorystów. Tym razem odbywa 
się ona w Tajlandii. Po raz pierwszy 
na miejsce kapituły wybrano Azję. 
Uczestnicy Kapituły będą obradować 
i rozeznawać na modlitwie, dokąd 
dziś Bóg wzywa nasze Zgromadzenie. 
Zebranie potrwa do 25 listopada.

Kapituła to najważniejsze 
dla każdego instytutu zakonnego 
zebranie, gdzie - jak wierzymy - w 
obecności Ducha Świętego rozeznaje 
się, jak wypełniać cel wspólnoty w 
zmieniających się czasach. Kapituła 
rozpoczęła się Mszą świetą poranną 
pod przewodnictwem przełożonego 
generalnego o. Michaela Brehla CSsR. 
Pierwsze sesje Kapituły poświęcone 
zostały sprawom organizacyjnym.

W ośrodku, gdzie odbywa 
się Kapituła, znajduje się szkoła 
oraz duże centrum opieki dla osób 
niepełnosprawnych prowadzone 
przez miejscowych redemptorystów. 
Podziwialiśmy więc występ młodzieży 
szkolnej, śpiew chóru złożonego z 
osób niewidomych, taniec osób na 
wózkach inwalidzkich oraz śpiew 
chóru z Filipin.
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Kapituła Generalna odbywa 
się po raz pierwszy w Azji. Jest to 
„znak przesuwania się powoli środka 
ciężkości” Zgromadzenia z krajów 
cywilizacji zachodniej do Kościołów 
innych krajów. Do tej pory odbywały 
się one we Włoszech, głównie w 
Rzymie oraz w Itaici w Brazylii w 
1991 roku i West End w USA w 1997 
roku.

Cytując słowa Ojca Świętego 
Franciszka, odnoszące się do znaczenia 
synodu, o. Generał mówił, że Kapituła 
Generalna to droga, którą kroczymy 
razem z Kościołem, jako Kościół 
Misyjny. Przypomniał również o 
konieczności porzucenia wszelkich 
osobistych interesów. Kapituła tym się 
różni od parlamentu, że liczy ona na 
obecność Ducha Świętego.

Zgromadzenie liczy obecnie 
prawie 5 tysiecy członków w 82 
krajach na całym świecie.

O. General Michael Brehl 
przewodnicząc Eucharystii (we
dług formularza liturgicznego 
z Zielonych Świąt), pozdrowił 
wszystkich uczestników i mówił o 
znaczeniu Kapituły Generalnej dla 
Zgromadzenia, wyrażając nadzieję, 
że stanie się ona dla redemptorystów 
nowym Zesłaniem Ducha Świętego, 
aby „Głosili Ewangelię w sposób 
zawsze aktualizowany, z odnowionym 
zapałem misyjnym”!

Po Mszy świętej uczestnicy 
przeszli do sali obrad. Przełożony 
generalny dokonał jej poświęcenia. 
Zaraz potem przystąpiono do pracy 
zaprogramowanej na ten dzień. W 
części oficjalnej sprawdzona została 
lista współbraci akredytowanych do 
uczestnictwa w Kapitule Generalnej i 
przekazano informacje, co do sposobu 
prowadzenia Kapituły. Przedstawiono 
z kolei etapy przygotowawcze do 
trwającej prawie cały miesiąc XXV 
Kapitały Generalnej Zgromadzenia 
Najświętszego Odkupiciela.

16 1 Biuletyn Informacyjny "Noticiario" Nr 110 Wrzesień -  Grudzień 2016 r.



Celem Kapituły jest:
1) . Zaznajomienie uczestników 

ze stanem faktycznym Zgromadzenia 
i dokonanie ewaluacji pracy 
ewangelizacyjnej Redemptorystów w 
ciągu ostatnich sześciu lat.

2) . Wybór nowego Zarządu 
Zgromadzenia (Przełożonego Gene
ralnego i Rady Generalnej złożonej z 
sześciu członków).

3) . Wytyczenie stosownego, 
zaktualizowanego kierunku dla życia i 
dzieła apostolskiego Redemptorystów.

W Tajlandii jest nas 101 współbraci 
uprawnionych do głosowania oraz 
kilkunastu innych pełniących funkcje 
pomocnicze (jak np. tłumaczenie). 
Brazylię reprezentuje 13 współbraci, 
a mianowicie: o. Rogério Gomes i o. 
Marcelo Araújo (Prowincja Sao Paulo); 
o. Américo Oliveira, o. Raimundo 
Vidigal i br. Pedro Magalhaes 
(Prowincja Rio de Janeiro); o. Edilei 
Rosa i o. Joaquim Parron (Prowincja 
Campo Grande); o. Robson Oliveira 
(Prowincja Goiás); o. Edézio Borges 
(Prowincja Porto Alegre); o. Geraldo 
Freire (Wiceprowincja Recife); o. 
Domingos Marinho (Wiceprowincja 
Fortaleza); o. Ronaldo Oliveira 
(Wiceprowincja Manaus) e o. Roque 
Silva (Wiceprowincja Bahia).

Liczymy na Waszą modlitwę; 
my również modlimy się w waszej 
intencji.

o. Roque Silva Alves CSsR 
Wiceprowincjał z Bahia

NOWY ZARZĄD GENERALNY

Dnia 11 listopada 2016 roku XXV 
Kapituła Generalna Zgromadzenia 
Redemptorystów wybrała nowych 
Radnych Generalnych. Tworzą 
oni, razem z wybranym 9 listopada 
Przełożonym Generalnym o. 
Michaelem Brehlem, Radę Generalną 
na najbliższe sześć lat. Życzymy 
im mądrości i sił w posłudze 
Zgromadzeniu!

O. Michael Brehl CSsR - Przełożony 
Generalny Redemptorystów.

Radni wybrani do nowego Zarządu 
Generalnego:
- O. Nicolas Issifi Ayouba Martin CSsR 
z Wiceprowincji Afryka Zachodnia;
- Br. Jeffrey Rolle CSsR z angielsko
języcznej Regii Karaibskiej - Prowincja 
Baltimore (był w poprzednim 
Zarządzie Generalnym);
- O. Rogerio Gomes CSsR z Prowincji 
Sao Paulo, profesor Akademii 
Alfonsjańskiej;
- O. Alberto Eseverri CSsR z Prowincji 
Madryt (był w poprzednim Zarządzie 
Generalnym);
- O. Sebastian Ani Dato CSsR z 
Prowincji Indonezja;
- O. Pedro Lopez Calvo CSsR z 
Prowincji Madryt.
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ZEBRANIE OGÓLNE REDEMPTORYSTÓW W BAHII

Wiceprowincja Bahia organizuje 
co roku przynajmniej dwa spotkania, 
w których uczestniczą wszyscy 
jej członkowie. Są to rekolekcje 
wspólnotowe i Zebranie Ogólne 
przeznaczone na studium oraz na 
ewaluację aktualnych prac misyjnych, 
duszpasterskich, administracyjnych i 
innych.

W dniach od 5 do 9 grudnia 2016 
roku miało miejsce Zebranie Ogólne, 
które odbyło się w Archidiecezjalnym

Centum Formacji Liderów w 
dzielnicy Itapoa w Salwadorze. 
Miejsce jest urocze, z niebotycznymi 
palmami kokosowymi, tuż nad 
błękitnym Atlantykiem. Dom jest 
odpowiednio wyposażony, dlatego 
prawie bez przerwy odbywają się 
w nim spotkania różnych grup 
związanych z archidiecezją.

Spotkanie było ożywione i 
„odmłodzone”, gdyż korzystając

z wakacji uczestniczyło w nim 10 
naszych juniorystów -  teologów, 
którzy studiują w Belo Horizonte 
wraz z klerykami innych Prowincji. 
Wraz z nimi było nas 38.

Pierwsze dwa dni spotkania 
przeznaczone były na studium na 
temat „Brazylijska koniunktura 
polityczna, społeczna i religijna 
w naszych czasach”. Konferencje 
przeprowadził teolog, kompozytor i 
ekolog Roberto Malvezzi, świecki, 

ale związany z naszym 
zgromadzeniem, gdyż 
studia filozoficzne i 
teologiczne odbył u 
redemptorystów w Sao 
Paulo.

Struktura Archidie
cezjalnego Centum 
Formacji Liderów 
stwarza dobre warunki 
do modlitwy oraz do 
spotkania i nacieszenia 

się obecnością wszystkich współbraci, 
niektórych rzadko spotykanych, gdyż 
pracują oni w odległości 700 czy 800 
km od domu wiceprowincjalnego.

Bardzo wymowne było powi
tanie najmłodszych współbraci 
uczestniczących po raz pierwszy w 
Zebraniu Ogólnym Wiceprowincji, 
a mianowicie dziewięciu kleryków 
i jednego brata zakonnego. W 
uroczystość Niepokalanego Poczęcia
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Najświętszej Maryi Panny wszyscy 
oni odnowili swoje śluby zakonne. W 
celebracji tej uczestniczyli również 
niektóry Świeccy Misjonarze 
Najświętszego Odkupiciela z 
Salwadoru.

Odnowienie ślubów zakonnych kleryków 
redemptorystów (8.12.2016)

Po dwudniowym studium 
miały miejsce sprawozdania z 
poszczególnych sektorów misyjnych, 
duszpasterskich i administracyjnych. 
Nie brakło też czasu na zebranie 
Zarządu Wiceprowincji, a także na 
zebranie przełożonych naszych 9 
domów zakonnych w Bahii.

Ponieważ dopiero co zakończyła 
się XXV Kapituła Generalna 
Zgromadzenia w Tajlandii, zazna
jomiliśmy się z niektórymi 
dokumentami wypracowanymi przez 
Kapitularzy. Nasz Wiceprowincjał 
o. Roque Silva Alves, pełen wrażeń 
z dalekiego, egzotycznego świata, 
podzielił się ze wszystkimi swoimi 
przeżyciami, jakich doświadczył

uczestnicząc w Kapitule. Oczekujemy 
na oficjalne dokumenty Zarządu 
Generalnego opracowane na bazie 
prac XXV Kapituły Generalnej 
Zgromadzenia.

Na Zebraniu Ogólnym przed
stawiony został także 
Wiceprowincjalny Plan 
Działalności Ewange
lizacyjnej na lata 2016
2018, przygotowywany 
od ubiegłego roku.

Mszom świętym 
sprawowanym codziennie 
przewodniczyli: o.
Vilmar Correia (25-lecie 
święceń kapłańskich), o. 
Tadeusz Mazurkiewicz, 
o. Franciszek Micek i 

Wiceprowincjał o. Roque Silva.
Bogu oraz wszystkim uczestnikom 

składamy dzięki za owocnie 
przeżyte dni. Otoczmy modlitwą 
całe nasze dzieło ewangelizacyjne, 
które prowadzimy jako misjonarze 
Najświętszego Odkupiciela. A 
Maryja, Matka Nieustającej Pomocy, 
niech nam dopomaga w realizowaniu 
naszego powołania.

Opisowe tłumaczenie artykułu 
o. Roque Silvy - naszego 

Wiceprowincjała 
Redakcja
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SANKTUARIUM DOBREGO JESUSA 
OBCHODZI WIELKIE DOROCZNE UROCZYSTOŚCI

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

W dniu 15 maja 2016 roku wierni z 
parafii Bom Jesus da Lapa obchodzili 
bardzo uroczyście święto Zesłania 
Ducha Świętego. Uroczystość tę 
poprzedziło 7-dniowe przygotowanie 
(połączone z nabożeństwem 
majowym) w Sanktuarium Dobrego 
Jezusa, z rozważaniami na temat 
darów Ducha Świętego i specjalnymi 
modlitwami.

W dniu Zielonych Świąt o 
godzinie 9:00 o. Rosivaldo Motta 
odprawił uroczystą Eucharystię na 
placu sanktuaryjnym. Około 1,5 
tysiąca pielgrzymów przyjechało na 
tę uroczystość, gdyż jest powszechnie 
wiadome, że obchody liturgiczne 
i folklorystyczne Zesłania Ducha

Świętego są bardzo piękne w naszym 
Sanktuarium. Dlatego też plac 
sanktuaryjny wypełnił się wiernymi.

Obchody liturgiczne z uroczystą 
sumą i okolicznościowym kazaniem 
wkomponowane są w jedną całość 
wraz z tradycyjnymi, przepięknymi 
prezentacjami folklorystycznymi 
charakteryzującymi się wspaniałym 
kolorytem i artyzmem. Stąd we 

Mszy św. uczestniczą 
nie tylko chrześcijański 
„imperator”, „księżniczka” 
i cały „dwór”, ale również 
osoby, które w obchodach 
folklorystycznych biorą 
udział, jako „mahometanie”.

Pozostałe, uświęcone 
historią, prezentacje,
jak walka podjazdowa 
kawalerii „chrześcijańskiej” 
i „mahometańskiej”, por
wanie „księżniczki” przez 

„mahometan” i jej odbicie przez 
kawalerię chrześcijańską, mają 
miejsce w innym miejscu i w innym 
czasie. Taka jest wielowiekowa 
tradycja zaszczepiona przez 
portugalskich kolonizatorów, która 
w Brazylii święci tryumfy zapewne 
bardziej niż w samej Portugalii.

Folklorystyczna oprawa Zielonych Świąt
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39. PIELGRZYMKA ROLNIKÓW 
DO SANKTUARIUM DOBREGO JEZUSA

W dniach 1-3 lipca b.r. w 
Sanktuarium Dobrego Jezusa 
z Groty miała miejsce kolejna, 
już 39. Pielgrzymka Rolników. 
Uczestniczyło w niej z wielkim 
zaangażowaniem około 4 tysięcy 
pielgrzymów z różnych diecezji stanu 
Bahia i Minas Gerais. Na program tej 
pielgrzymki złożyły się spotkania 
tematyczne, debaty i dyskusje, które 
w tym roku koncentrowały się wokół 
tematu: „Jesteśmy odpowiedzialni 
za nasz wspólny dom”. Domem 
tym jest nasz świat; środowisko, w 
którym żyjemy, z przyrodą stworzoną 
przez Boga dla wszystkich ludzi.

Dla pielgrzymów rolników 
odprawiono szereg nabożeństw 
specjalnych. Jednym z nich była 
Celebracja Miłosierdzia w sobotę 
po południu (2 lipca), będąca dla 
wielu okazją do przystąpienia do 
sakramentu pokuty. Następnie odbyła 
się Droga Krzyżowa uciemiężonego 
ludu, która ulicami miasta przeszła 
w kierunku Rzeki św. Franciszka. 
W czasie przemarszu miały miejsce 
trzy postoje z inscenizacjami 
przedstawiającymi mękę Jezusa 
oraz sytuacje nędzy, wyzysku i 
opuszczenia ludu wiejskiego. Tysiące 
pielgrzymów uczestniczyło w tym tak 
bardzo wymownym nabożeństwie, 
odzwierciedlającym codzienne trudne

życie ludu wiejskiego w zjednoczeniu 
z Męką Jezusa Chrystusa.

Już po zmroku odbył się 
folklorystyczny wieczór urządzony 
przez pielgrzymów. Każda grupa 
miała 10 minut na przedstawienie 
swojego programu (poezje, piosenki, 
recytacje, tańce ludowe itp.).

W niedzielę (3 lipca) o 
świcie miała miejsce uroczysta 
Msza św., a po niej odbyło się 
kilkugodzinne spotkanie wszystkich 
uczestników Pielgrzymki, w czasie 
którego dokonano podsumowania 
przeprowadzonych pogadanek, 
debat i dyskusji nad problematyką 
społeczną wiejskiego ludu. Tak 
zakończyła się 39. Pielgrzymka 
Rolników.

Tego rodzaju pielgrzymki 
rozpoczęły się w 1978 roku i 
prowadzone są wytrwale aż do chwili 
obecnej. Spodziewamy się, że w 
przyszłym roku pielgrzymka będzie 
liczniejsza i bardziej okazała, bo już 
czterdziesta!

Do Sanktuarium, oprócz 
uczestników Pielgrzymki Rolni
ków, przybyło też bardzo wielu 
innych pielgrzymów, niezbyt 
zainteresowanych jej programem, 
dlatego też było trochę trudności w 
ich obsłudze.
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PRACOWITA DRUGA POŁOWA LIPCA

Od Pielgrzymki Rolników, nie spowiada się w swoich parafiach 
a dokładniej od połowy lipca, odkładając spowiedź na pielgrzymkę

Sanktuarium do Lapy.rozpoczyna się w 
Dobrego Jezusa 
bardzo intensywny 
ruch pielgrzymkowy.
Są to przede 
wszystkim przybysze 
z kilku diecezji z 
północnej części 
sąsiedniego stanu 
Minas Gerais. Każdy 
bowiem rejon w 
Bahii i w stanach 
sąsiednich ma
swój preferencyjny 
okres odbywania 
p i e l g r z y m e k ,  
często uzależniony 
od „żniw płodów 
rolnych”, mniej lub 
bardziej udanych, albowiem ludność 
rolnicza jest uboga. Dlatego też 
ruch pielgrzymkowy w Sanktuarium 
związany jest z rokiem „dobrym lub 
złym”, na co mają wpływ obfite lub 
skąpe opady deszczu.

Ponieważ pielgrzymi z tego rejonu 
kraju od dawnych czasów lepiej 
byli obsłużeni przez duszpasterstwo 
parafialne, dlatego mają oni zwyczaj 
spowiadać się częściej, a przybywając 
do Dobrego Jezusa uważają za 
święty obowiązek przystąpienie do 
Sakramentu Pokuty. Wielu z nich

Wieża sanktuaryjna z nowym 
oświetleniem

W naszej
wspólnocie przy 
Sanktuarium mieszka 
ośmiu ojców i jeden 
brat. Gdy chodzi 
o ojców, trzech z 
nich już jest po 
o s i e m d z i e s i ą t c e  
(jeden całkowicie 
wyłączony ze
względu na stan 
zdrowia, dwaj inni 
w miarę aktywni 
zwłaszcza w pracy w 
konfesjonale). Jeden 
z ojców pracuje 
niemal wyłącznie 
tylko w diecezjalnym 

Radiu „Bom Jesus”, powierzonym 
redemptorystom. Dwóch ojców 
pracuje w administracji sanktuaryjnej 
dysponując ograniczonym czasem 
na posługę duszpasterską. Pozostaje 
więc tylko dwóch ojców w sile wieku 
dysponujących czasem na posługę 
religijną pielgrzymom.

Ponieważ codziennie mamy 
kilka lub nawet kilkanaście tysięcy 
pielgrzymów, pracy jest ogromnie 
dużo i miejscowa wspólnota nie 
jest w stanie podołać wszystkim 
obowiązkom.
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OJCOWIE Z WICEPROWINCJALNEJ EKIPY MISYJNEJ
W SANKTUARIUM

Sanktuarium Dobrego Jezusa z 
Groty powierzone jest całej naszej 
jednostce (Wiceprowincji Bahia), 
a nie tylko jednej wspólnocie. 
Dlatego od dziesiątek lat członkowie 
Wiceprowincji zaangażowani na 
stałe w duszpasterstwo parafialne, 
w formację seminarzystów, w 
administrację i inne prace, uważają za 
swój obowiązek udzielenie pomocy 
duszpasterskiej w Sanktuarium w 
miesiącach intensywnego napływu 
pielgrzymów (od lipca do końca 
października).

Współbracia należący do 
wiceprowincjalnej Ekipy Misyjnej 
(obecnie trzech ojców i jeden brat 
zakonny) zawieszają na ten czas 
głoszenie misji parafialnych, oddając 
się posłudze pielgrzymom. W tym 
3,5-miesięcznym okresie odbywają 
oni jednak kilkudniowe wyjazdy do 
parafii przygotowujących się do Misji 
św., aby przeprowadzić szkolenia 
świeckich, którzy zaangażują się 
potem w prace misyjne, zwłaszcza 
w ewangelizację rodzin przez 30 dni 
poprzedzających Misję św. W drugiej 
połowie sierpnia, przez 10 dni, brali oni 
udział w wielkiej międzyprowincj alnej 
Misji Redemptorystów w Trindade 
(w stanie Goias) wraz z dziesiątkami 
innych misjonarzy.

Dzięki pomocy ojców z Ekipy 
Misyjnej, a także innych współbraci

z pozostałych domów Wiceprowincji, 
możemy podołać gigantycznej pracy 
w konfesjonale, z wyjątkiem dni 
świątecznych, kiedy to dziesiątki 
tysięcy pielgrzymów przybywa 
do Sanktuarium i przynajmniej 
kilka tysięcy z nich pragnie się 
wyspowiadać. W takich dniach

Procesja na rozpoczęcie liturgii Mszy 
św. na placu sanktuaryjnym

obsłużenie wszystkich penitentów 
jest fizycznie niemożliwe, choćby ze 
względu na brak stosownego miejsca. 
Nie proponujemy w Sanktuarium 
spowiedzi wspólnotowej, bardzo 
rozpowszechnionej w Brazylii, 
gdyż pielgrzymi pragną spotkać się 
z kapłanem osobiście. W dniach 
największego napływu pielgrzymów 
liczymy również na pomoc kapłanów 
towarzyszących swoim parafianom 
oraz niezawodnie na posługę w 
konfesjonale o. biskupa Czesława 
Stanuli, ordynariusza diecezji Itabuna.

Redakcja
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ODPUST DOBREGO JEZUSA - 2016

W poprzednim wydaniu Biuletynu 
(nr 109) pokrótce komunikowaliśmy
0 uroczystościach odpustowych, w 
czasie których świętowaliśmy 325. 
rocznicę powstania Sanktuarium 
Dobrego Jezusa z Groty (1691-2016).

W związku z obchodami Roku 
Świętego tematem duszpasterskim 
było Miłosierdzie wyrażone w zdaniu 
„Dobry Jezus z Groty -  obliczem 
Miłosiernego Ojca”.

Jak każdego roku 
święto poprzedzone by
ło uroczystą 9-dniową 
Nowenną odpustową (od 
28 lipca do 5 sierpnia), w 
czasie której podczas kazań 
rozważane były różne 
wymiary Miłosierdzia 
Dobrego Jezusa oraz nasze 
zobowiązania wobec Niego
1 naszych bliźnich.

1 dzień-Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią
(Mt 5,1-12), kaznodzieja: ks. bp Joao 
Santos Cardoso, ordynariusz diecezji 
Bom Jesus da Lapa-BA.

Te słowa Pana Jezusa są 
fundamentem pozostałych błogosła
wieństw głoszonych przez Niego. 
W miłości służebnej, jaką otaczamy 
naszych bliźnich najbardziej 
potrzebujących pomocy, objawia się

miłosierdzie naszego Boga. Oznacza 
to, że gdy z otwartym sercem jesteśmy 
obecni i dyspozycyjni do posługi 
bliźnim w ich cierpieniach fizycznych 
i duchowych, doświadczamy tej 
nieskończonej miłości naszego 
Miłosiernego Boga. Jezus chce, 
abyśmy wszyscy byli świętymi, bo 
wszystkich nas, nawet najgorszych 
grzeszników ogarnia swoim 
miłosierdziem. Praktyka miłości,

przebaczenia i miłosierdzia ma być 
obecna w naszym życiu, abyśmy byli 
świadkami i nosicielami miłosierdzia 
naszego Boga.

2 dzień -  Pragnę miłosierdzia, a 
nie ofiary (Mt 9,9-13), kaznodzieja: 
o. Geraldo Rodrigues Camargo CSsR.

Jezus spogląda wzrokiem

Plac sanktuaryjny w czasie uroczystej Mszy św.
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miłosiernym na poborcę podatkowego 
Mateusza i zaprasza go do pójścia 
za Nim, do kroczenia zupełnie inną, 
nową drogą, tam gdzie panuje wolność 
dzieci Bożych, sprawiedliwość i 
solidarność. Jezus powołuje go do 
nowego życia w swojej wiecznej 
przyjaźni. Przemienia celnika, 
niewolnika pieniądza, w wolnego, 
otoczonego miłością Jezusa, ucznia i 
Apostoła.

W podobny sposób Jezus 
powołuje wszystkich, którzy w 
poczuciu swojej małości i grzeszności 
uciekają się do Miłosierdzia Bożego.

Do tych, którzy nie pojmują 
działania Jezusa krytykując Go, 
że otacza się celnikami, mówi: „Ja 
pragnę miłosierdzia, a nie ofiary, 
bo nie przyszedłem powoływać 
sprawiedliwych, ale grzeszników”. 
Centrum misji Jezusa stanowi 
poszukiwanie tych, którzy się zagubili, 
aby uzdrawiać ich, obdarowywać 
wolnością i obwieszczać rok łaski i 
zmiłowania Pańskiego.

3 dzień -  Miłosierni jak Ojciec 
w Niebie (Łk 6,36-38), kaznodzieja: 
o. Antoni Niemiec CSsR.

Jezus, w słowach zapisanych w 
Ewangelii św. Łukasza, pokazuje nam, 
że nasze kontakty międzyosobowe 
powinny być budowane na 
fundamencie przebaczenia, wielko
duszności i sprawiedliwości. 
Miłosierdzie, jakie praktykujemy, jest

drogą do zjednoczenia się z Bogiem 
i otwiera nasze serca w wierze i 
nadziei, że On nas otacza swoją 
wieczną miłością.

Czytanie Ewangelii podczas sumy 
odpustowej (o. Juruś)

4 dzień -  Dobry Jezus powołuje 
nas do praktykowania miłosierdzia
(Łk 10,25-37), kaznodzieja: o. Joao 
Batista Nascimento CSsR.

„Kochaj Pana, twojego Boga, 
z całego serca twego, z całej duszy 
twojej i ze wszystkich sił twoich, a 
bliźniego swego jak siebie samego”.

W rozmowie z uczonym w Piśmie 
Jezus mówi, że prawdziwym bliźnim 
człowieka zranionego okazał się ten, 
który się nad nim ulitował, okazując 
mu miłosierdzie. Samarytanin 
zobaczywszy mężczyznę rannego, 
zatrzymuje się tknięty współczuciem, 
opatruje jego rany i ostrożnie, 
na swoim mule zabiera go do 
gospody. Samarytanin chociaż był 
obcokrajowcem wiedział, co znaczy
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być bliźnim człowieka potrzebującego 
pomocy. Jego przykład jest apelem do 
wszystkich ludzi, w jaki sposób mają 
odnosić się do innych, zwłaszcza 
do wyrzuconych poza nawias 
społeczności.

5 dzień -  Bóg, w swoim 
miłosierdziu odnajduje zagubio
nych na bezdrożach (Łk 15,1
7), kaznodzieja: ks. bp Estevam 
dos Santos Silva Filho, sufragan 
archidiecezji Salwador-BA.

Na kartach Ewangelii św. Łukasza 
czytamy jak to celnicy i grzesznicy 
przychodzą do Jezusa, aby słuchać 
Jego nauczania i zapraszają Go do 
swoich domów. Faryzeusze i uczeni w 
Piśmie gorszą się tym i krytykują Go, 
że przyjmuje celników i grzeszników, 
a nawet zasiada z nimi do stołu.

Jesus opowiada więc przypowieść 
o zagubionej owcy, której pasterz 
poszukuje, gdyż ona jest jego

własnością, a on jest Dobrym 
Pasterzem, a nie najemnikiem. On 
zna każdą z nich i wie jak się nazywa. 
I gdy po mozolnym poszukiwaniu 
odnajduje zagubioną owcę, cieszy się 
bardzo, przynosi ją na ramionach do 

domu i opowiada wszystkim, 
że udało mu się ją  odnaleźć.

W podobny sposób Dobry 
Jezus obchodzi się z nami. 
Gdy pobłądzimy, poszukuje 
nas, bierze w ramiona i nalega, 
żebyśmy się nawrócili i nigdy 
nie odeszli od Jego miłości.

6 dzień -  Bóg jest 
miłosiernym Ojcem, który 
nas kocha (Łk 15,11-24), 
kaznodzieja: ks. bp Estevam 
dos Santos Silva Filho, sufragan 

archidiecezji Salwador-BA.
W jednej z najpiękniejszych 

przypowieści Pana Jezusa opisanej 
przez św. Łukasza widzimy, że Bóg 
Ojciec nas miłuje i chociaż na to nie 
zasługujemy, przebacza. Widzimy 
również zachowanie się dwóch braci; 
młodszego i starszego.

Ojciec daje wolność obydwom 
synom, a gdy się oddalą od domu, 
zawsze oczekiwał będzie na ich 
powrót, przyjmie ich z radością i 
urządzi ucztę na ich przyjęcie.

Młodszy syn opuszcza dom 
rodzinny poszukując urojonej 
wolności. Roztrwonił wszystko 
co posiadał i dopiero wówczas
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uzmysłowił sobie swoją nędzę i to, był umarły, a znów ożył, zaginął, a 
że stracił godność syna. Dopiero odnalazł się. Przypowieść kończy się 
wtedy zdał sobie sprawę ze swojego oczekiwaniem, że starszy syn również 
postępowania i wspomniał na dom weźmie udział w świętowaniu

powrotu swojego brata oraz 
miłosierdzia ze strony ojca.

Koncelebrowana suma odpustowa w święto Dobrego Jezusa 
(przewodniczy ks. bp ordynariusz Joao Cardoso)

rodzinny. Postanowił wówczas 
wrócić do ojca, przyznać, że zgrzeszył 
przeciw niemu i Bogu, i prosić, 
żeby uczynił go choćby jednym z 
najemników. Kiedy tylko ojciec 
ujrzał wracającego do domu syna, 
wzruszył się, rzucił mu się na szyję i 
ucałował. Syn przyznał się do winy, a 
ojciec kazał swym sługom przynieść 
najlepszą szatę, pierścień na rękę, 
sandały na nogi i przygotować ucztę, 
by wszyscy mogli radować się z jego 
powrotu.

Starszy syn poczuł się 
niedoceniony i niepotrzebny, 
jednakże ojciec pouczył go, by 
cieszył się z powrotu brata, który

7 dzień -  Dobry Jezus 
źródłem miłosierdzia, które 
nas prowadzi do nawrócenia
(Łk 19,1-10), kaznodzieja: o. 
abp Itamar Vian OFMCap, 
emerytowany ordynariusz 
archidiecezji Feira de Santana- 
BA.

Ewangelia św. Łukasza 
opowiada o spotkaniu Jezusa i 
Zacheusza. Bogaty zwierzchnik 
celników Zacheusz pragnie 
poznać Jezusa, a może nawet 

chciałby się spotkać z Nim osobiście. 
Jesus, przechodząc widzi Zacheusza 
siedzącego na drzewie i woła: 
„Zacheuszu, zejdź szybko, gdyż 
zamierzam zatrzymać się w twoim 
domu”.

To radosne spotkanie z Jezusem 
w domu grzesznego zwierzchnika 
celników zaowocowało jego 
nawróceniem. Gotów on jest rozdać 
połowę majątku ubogim i naprawić 
wszystkie krzywdy wyrządzone wielu 
ludziom. Jezus rzekł do niego: „Dziś 
zbawienie stało się udziałem tego 
domu, gdyż i on jest synem Abrahama. 
Albowiem Syn Człowieczy przyszedł 
szukać i zbawić to, co zginęło”.
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Obyśmy wszyscy, podobnie jak 
Zacheusz, mogli bez obaw i z radością 
przyjąć Jezusa do naszych domów i 
do naszego życia.

8 dzień - U Jezusa znajdujemy 
Miłosierdzie (J 8,1-11), kaznodzieja: 
o. abp Itamar Vian OFMCap, 
emerytowany ordynariusz archi
diecezji Feira de Santana-BA.

Ten tekst biblijny św. Jana 
rozpoczyna się od opisu, jak to 
Jezus po długiej modlitwie powrócił

Inscenizacja cudownego rozmnożenia chleba

do świątyni, gdzie zebrany lud 
oczekiwał, by słuchać Jego nauczania. 
Tymczasem żydowskie władze 
religijne tylko czekały, żeby znaleźć 
powód do oskarżenia i osądzenia 
Jezusa. Przyprowadzili więc kobietę, 
oskarżając ja  o cudzołóstwo, która 
według Prawa Mojżeszowego 
powinna być ukamienowana. Jezus

wie, że celem oskarżycieli nie jest 
wykonanie postanowień Prawa, lecz 
znalezienie podstawy do oskarżenia 
Go.

Na pytanie oskarżycieli Jezus 
nic nie odpowiedział, lecz coś 
pisał palcem po ziemi. A ponieważ 
nalegali, rzekł do nich: „Kto z was 
jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci 
w nią kamieniem”. Pierwsi odeszli 
przywódcy, a potem pozostali. 
Odeszli wszyscy. Jezus rzekł wtedy 
do kobiety: „I ja  cię nie potępiam, 
możesz odejść, ale nie grzesz więcej”. 
U Jezusa znalazła ona przebaczenie i 
miłosierdzie.

9 dzień -  Współczucie Dobrego 
Jezusa rodzi braterską wspólnotę
(Mk 6,30-44), kaznodzieja: ks. bp 
Joao Santos Cardoso, ordynariusz 
diecezji Bom Jesus da Lapa-BA.

Według ewangelicznego tekstu 
św. Marka uczniowie powrócili 
z dokonanej misji i spotkali się z 
Jezusem. Zamierzali udać się na 
miejsce odosobnione, aby odpocząć 
po pracy misyjnej. Ale ludzie już o 
tym wiedzieli. Gdy po przepłynięciu 
jeziora Galilejskiego dobili do brzegu, 
napotkali ogromną rzeszę ludzi. Jezus 
widząc biednych, opuszczonych, 
którzy byli jak owce bez pasterza, 
ulitował się nad nimi, zaczął nauczać 
i uzdrawiać chorych. A wiedząc, że 
byli zgłodniali zapytał Apostołów czy 
mają jakieś pożywienie. Znaleziono
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pięć chlebów jęczmiennych i dwie 
ryby. Jezus wzniósł oczy do nieba, 
pobłogosławił chleby i ryby, które 
już w cudowny sposób pomnożone 
Apostołowie rozdawali ludowi. 
Wszyscy, a było ich tysiące, najedli 
się do syta, w poczuciu, że należą 
do jednej braterskiej wspólnoty 
zgromadzonej wokół Jezusa.

W dniu świątecznym, 6 sierpnia, 
centralne kazanie odpustowe 
„Dobry Jezus z Groty -  obliczem 
Miłosiernego Ojca” wygłosił nasz 
biskup ordynariusz Joao Santos 
Cardoso.

Nabożeństwa nowennowe
transmitowane były przez Radio 
Bom Jesus i przez sanktuaryjną 
telewizję internetową. Celebracje 
ostatnich wieczorów nowenny i dnia 
odpustowego transmitowała również 
redemptorystowska TV Aparecida.

Dzięki transmisjom Sanktuarium

staje się coraz bardziej znane w całej 
Brazylii, co objawia się we wzroście 
liczby pielgrzymów.

Procesja odpustowa w święto Dobrego Jezusa

We wspaniałej procesji 
odpustowej uczestniczyły dziesiątki 
tysięcy pielgrzymów.

Redemptoryści z Lapy

AMBULATORIUM SANKTUARYJNE

W miesiącach największego 
napływu pielgrzymów przy 
Sanktuarium funkcjonuje ambulato
rium do udzielania pierwszej 
pomocy, obsługiwane przez ekipę 
pielęgniarek. W czasie tegorocznych 
pielgrzymek obsłużono 9.480 osób. 
Pacjentów mających poważniejsze 
problemy zdrowotne odwożono 
sanktuaryjną karetką pogotowia do 
szpitala miejskiego.
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SERCE MATKI BOŻEJ OSAMOTNIONEJ 
SIEDLISKIEM MIŁOSIERDZIA

W Jubileuszowym Roku 
Miłosierdzia cała akcja duszpasterska 
i ewangelizacyjna w naszym 
Sanktuarium zwrócona jest do 
Miłosiernego Boga - Dobrego Jezusa. 
Dlatego też uroczysty odpust Matki 
Bożej Bolesnej, a więc rozważania, 
modlitwy, prezentacje paraliturgiczne 
itp. miały podobną tematykę. 
Duszpasterski temat centralny tej

Gdy nastała pełnia czasu, 
Archanioł Gabriel zwiastował
Maryi plan zbawczy Boga. Zdając 
sobie sprawę z wielkości swojego 
powołania na Matkę Zbawiciela, 
odpowiedziała: „Oto ja  służebnica 
Pańska, niech mi się stanie według 
Twego słowa”.

I mocą Ducha Świętego Słowo 
Boże stało się człowiekiem i 

zamieszkało wśród

Czytanie Ewangelii podczas sumy odpustowej (o. Marcos)

uroczystości odnosił się do Maryi, 
Matki Miłosierdzia, wybranej przez 
Boga, aby stać się Matką Jezusa 
Chrystusa i Matką ludzkości. 
Stąd temat ogólny tegorocznych 
uroczystości był następujący: 
Matczyne Serce Maryi -  Siedlisko 
Miłosierdzia.

„Tak” - wypowiedziane przez 
Maryję zawiera w sobie wielką 
misję, jaką miała i ma do spełnienia 
względem rodzaju ludzkiego i 
Kościoła.

nas. W ten sposób 
Bóg okazał swoje 
Miłosierdzie, aby 
zamieszkać w naszych 
sercach i nauczyć nas 
bycia miłosiernymi. 
Wszystko to stało 
się przy matczynym 
współudziale Maryi, 
która nas kocha, 

przebacza, smuci się ze smutnymi, 
raduje się ze szczęśliwymi, gdyż jest 
czułą Matką daną nam przez Boga.

Maryja, nasza Matka nigdy się 
nie zniechęca, nawet widząc swoje 
dzieci pogrążone w grzechach, gdyż 
Jej Serce jest źródłem miłosierdzia. 
Gromadzi nas wokół Jezusa w jedną 
wspólnotę dzieci Bożych ucząc nas, 
w jaki sposób mamy być kochającymi 
braćmi i siostrami.

W naszym świecie, gdzie tyle 
jest sprzeczności, nienawiści, wojen
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i przemocy, zwracamy nasze serca 
do Matki Bolesnej, Osamotnionej po 
śmierci Syna Jezusa Chrystusa. Ona 
zaprasza całą ludzkość do życia w 
braterskiej miłości.

Odpust Matki Bożej Bolesnej 
-  Osamotnionej obchodzony jest w 
Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty 
w dniu 15 września. Poprzedzony

Inscenizacja ofiarowania Pana Jezusa w świątyni

będzie Matką Bolesną, zjednoczoną 
ze zbawczą Męką i Śmiercią swojego 
Syna.

To Maryi, jako pierwszej, 
Bóg objawił tajemnicę swojego 
miłosiernego planu zbawienia 
ludzkości, zapraszając Ją do współ
udziału jako Matkę Odkupiciela.

Podobnie jak Maryja, również 
i my jesteśmy zaproszeni do 
przeżywania w wierze i miłości 
wszystkiego tego, co Bóg uczynił 
dla naszego zbawienia w Jezusie 
Odkupicielu. A czynić to będziemy 
razem z Maryją, naszą Matką 
Miłosierdzia, rozważając jej boleści, 
którymi łączyła się ze zbawczą Męką 
swojego Syna.

jest on uroczystym 7-dniowym 
przygotowaniem, w czasie którego 
rozważamy cierpienie Maryi,
Współodkupicielki, wspominając 
uświęcone wielowiekową tradycją 
Siedem Boleści.

Przez siedem dni miały miejsce 
uroczyste nabożeństwa wieczorne 
z bogatą oprawą liturgiczną i 
artystyczną, z tematycznymi 
kazaniami głoszonymi przez
zaproszonych kaznodziejów.

1 dzień -  Matka Boża Bolesna 
pierwszym świadkiem Miłosierdzia 
Bożego.

Pierwsza Boleść Maryi -  Bóg, 
przez Symeona, obwieszcza Maryi, że

2 dzień -  Matka Boża Bolesna -  
Matką Miłosierdzia i Łaski Bożej.

Inscenizacja ucieczki Świętej Rodziny do Egiptu

Druga Boleść Maryi -  Ucieczka 
Świętej Rodziny do Egiptu.

Aby ratować życie Jezusa,
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Maryja i Józef uciekli z Dzieciątkiem 
przed złością Heroda, który chciał Go 
zgładzić (Mt 2,13-15). Maryja i Józef 
cierpieli bardzo wobec tak strasznej, 
zbrodniczej przewrotności króla -  
przedstawiciela ludu wybranego. 
Niezliczone cierpienia, udręki i 
niebezpieczeństwa czekały Świętą 
Rodzinę na obczyźnie. Maryja 
coraz wyraźniej rozumiała słowa 
powiedziane Jej przez Symeona; 
„Twoją duszę przeniknie miecz 
boleści”. Jako Matka Odkupiciela, 
jednoczyła się z Nim.

3 dzień -  Matka Boża Bolesna 
niestrudzoną orędowniczką Ludu 
Bożego.

Trzecia Boleść Maryi -  
poszukiwanie zagubionego Jezusa.

Gdy Jezus miał 12 lat, Święta 
Rodzina udała się do Jerozolimy 
na święto Paschy. Kiedy wracali 
po skończonych uroczystościach, 
młody Jezus został w Jerozolimie, 
a tego nie zauważyli Jego Rodzice. 
Przypuszczając, że jest wśród 
znajomych pątników, uszli dzień 
drogi i szukali Go między krewnymi 
i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, 
wrócili do Jerozolimy, szukając Go.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli 
Go w świątyni, gdzie siedział między 
nauczycielami, przysłuchiwał się 
im i zadawał pytania. Na ten widok 
zdziwili się bardzo, a Jego Matka 
rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam

to uczynił? Oto ojciec Twój i ja  z 
bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz 
On im odpowiedział: „Czemuście 
Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, 
że powinienem być w tym, co należy 
do mego Ojca?” Oni jednak nie 
zrozumieli tego, co im powiedział 
(Łk 2,41- 50). Ile cierpienia, smutku i 
niepewności przeżyła Maryja w tych 
bolesnych dniach rozłąki!

4 dzień -  Matka Boża Bolesna 
- Bramą do Miłosierdzia Dobrego 
Jezusa.

Czwarta Boleść Maryi -  
Spotkanie Maryi z Jezusem niosącym 
krzyż na Kalwarię.

Inscenizacja spotkania Fana Jezusa z Maryją 
w drodze na Kalwarię

Zaledwie Jezus podniósł się po 
pierwszym upadku pod krzyżem, 
zobaczył zbliżającą się do Niego 
swoją ukochaną Matkę. Trudno sobie 
wyobrazić jak wielki ból przeszył 
serca Jezusa i jego Matki! Zapewne 
w spotkaniu tym nie mogli zamienić 
ani słowa, ale sama ich bliskość była 
bardziej wymowna niż wiele słow.
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Maryja przeżywa kolejną, niezmierną 
boleść, która przeszywa Jej matczyne 
serce.

5 dzień -  Matka Boża Bolesna - 
Sanktuarium Miłosierdzia.

Piąta Boleść Maryi -  Bolesna 
Matka u stóp krzyża, na którym 
umiera Jej Syn.

Blisko konającego Jezusa stali ci, 
którzy miłowali Go najbardziej. Jezus, 
Syn Boży, umiera, aby umożliwić 
zbawienie wszystkim ludziom 
wszystkich czasów. Jezus umierając 
powołuje umiłowanego ucznia Jana, 
aby otoczył opieką Maryję: „Oto 
Matka Twoja”, „Oto syn Twój”. 
Jesus, razem z Janem, powołał nas 
wszystkich, jako dzieci Maryi. Wiara, 
miłość i zaufanie Bogu dało jej siłę, 
aby mężnie stać u stóp krzyża i przyj ąć 
wszystkich wiernych za swoje dzieci 
(J 19,25-27). Maryja wiedziała, że 
Bóg w swoim miłosierdziu nigdy nas 
nie opuszcza.

bólu, bo Jego serce zostało przebite 
włócznią, ale Jego Matka czuje: „O 
wy wszyscy, którzy przechodzicie 
drogą, zatrzymajcie się i zobaczcie 
czy może być ból większy od 
mojego?” (Lm 1,12).

7 dzień -  Matka Boża 
Bolesna uczy nas, jak mamy być 
miłosiernymi.

Siódma Boleść Maryi -  pogrzeb 
Pana Jezusa.

Siódmym mieczem boleści, który 
przeszył serce Matki, było złożenie do 
grobu ciała Jej Syna. Mężna Niewiasta

6 dzień -  Matka Boża Bolesna 
-  Drogą, przez którą Miłosierdzie 
Boże przyszło na ziemię.

Szósta Boleść Maryi -  Bolesna 
Matka przyjmuje w ramiona zdjęte z 
krzyża ciało swojego Syna.

Dopiero teraz z bliska patrzy na 
Jego rany, na przebity włócznią bok. 
Ofiaruje Bogu Ojcu swojego Syna, 
jako całopalną ofiarę przebłagalną 
za nasze grzechy. Jezus już nie czuje

Procesja -  inscenizacja: Maryja 
z martwym ciałem Syna

z bólem uczestniczyła w obrzędzie 
pogrzebowym; bolejąca, ale spokojna, 
gdyż wierzyła, że historia Jej Syna 
na tym się nie kończy. Osamotniona 
po śmierci Jezusa, ale przekonana, 
że Bóg miłosierny ma swój plan 
zbawienia ludzkości. Zbawił ją za 
cenę Męki i Śmierci Jej Syna. Maryja
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złożyła wszystko w rękach Boga, bo 
była pewna, że Miłosierna Miłość 
zwycięży. I nie zawiodła się. Jej Syn 
Zmartwychwstał.

Również w naszym życiu, w bólu, 
rodzi się nadzieja, że dobro zwycięży, 
że nasz Ojciec z Nieba przygarnie 
nas wszystkich w swoje miłosierne 
ramiona.

We wszystkich nabożeństwach 
wieczornych uczestniczyły tysiące 
wiernych, gdyż odpust Matki Bożej 
Osamotnionej cieszy się wielką 
popularnością. Lud garnie się do 
Maryi, Matki Dobrego Jezusa, 
dlatego każdego roku gromadzi 
wielką rzeszę pielgrzymów z różnych 
stanów brazylijskich.

Nabożeństwo wieczorne 
w czasie 7-dniowego 
przygotowania odprawiane 
jest bez Mszy świętej, z 
pięknie rozbudowaną liturgią, 
procesjami, pieśniami,
czytaniem słowa Bożego, 
modlitwami i prezentacjami 
teatralnych scen biblijnych, 
stosownie do tematu danego 
dnia. Na zakończenie 
nabożeństwa ma miejsce 
uroczysty moment adoracji 
Najświętszego Sakramentu 
i błogosławieństwo zgro
madzonego na placu sanktuaryjnym 
ludu.

Trzeba przyznać, że tutejsi 
Brazylijczycy posiadają wiele

inwencji, kreatywności i dobrego 
gustu. Nie brak artystów, którzy dbają 
o wystrój ołtarza, o piękne szaty 
liturgiczne, o feretrony procesyjne i 
o wymowne przedstawienia teatralne.

Wszystko to oczarowuje 
pielgrzymów, bo dla nich, często 
zagubionych w lasach i mających 
mało łączności z życiem religijnym 
w parafii, takie nabożeństwa jawią się 
jak przedsionek nieba.

Wszystkie te nabożeństwa 
transmitowane są przez obsługiwane 
przez nas diecezjalne Radio Bom 
Jesus, słyszalne w promieniu około 
300 km i przez sanktuaryjną telewizję 
internetową (www.tvbomjesus.com), 
z których to transmisji korzystają

tysiące innych czcicieli Dobrego 
Jezusa i Jego Matki. W ostatnich 
dniach przed odpustem i w sam 
dzień odpustowy nabożeństwa
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transmitowała również, na całą 
Brazylię, redemptorystowska TV 
Aparecida.

Ze względu na warunki 
klimatyczne centralna suma 
odpustowa koncelebrowana w 
dniu świątecznym, 15 września, 
odprawiona została o godzinie 
7:00 rano. Nieubłagane promienie 
tropikalnego słońca na bezchmurnym

niebie nie pozwalają na odprawianie 
nabożeństw na placu sanktuaryjnych 
w późniejszych godzinach.

O godzinie 17:00 rozpoczęła 
się odpustowa procesja z figurą 
Matki Bożej Osamotnionej po 
ulicach centralnych miasta, z 
uczestnictwem niezliczonej 
rzeszy czcicieli Dobrego Jezusa i 
Jego Matki.

Nie trzeba dodawać, że 
w dniach napływu tak licznej 
rzeszy pielgrzymów praca w 
konfesjonale trwa od świtu 

do nocy, co przy niewielkiej ilości 
kapłanów i trudnej sytuacji lokalowej 
w grotach sanktuaryjnych, jest pracą 
bardzo wymagającą.

Po odpuście Matki Bożej Bolesnej 
ruch pielgrzymkowy nie ustaje przez 
cały wrzesień i październik.

BUDOWA KOŚCIOŁA W ARRAIAL DAJUDA

Projekt fasady kościoła św. Piotra

W Arraial d’Ajuda, gdzie 
przy Sanktuarium Matki 
Bożej Wspożycielki pracują 
redemptoryści, od kilku lat 
budowany jest okazały kościół 
p.w. św. Piotra. Prace są już 
zawansowane. Od chwili pokrycia 
go dachem, ku radości wiernych, 
nabożeństwa odprawiane są 
wewnątrz kościoła.

Gratulacje dla redemptorystów 
i dla parafian!

Współbracia z Bahii
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UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ APARECIDA 
W SANKTUARIUM DOBREGO JEZUSA

Maryja jest dziełem Boga; On 
ma w Niej upodobanie i wywyższył 
Ją ponad wszelkie stworzenie. 
Ona była pierwszą osobą, która 
ogarnięta została nieskończonym 
miłosierdziem Stwórcy i wybrana

Triduum przygotowawcze święta 
M. B. Aparecida w grocie Soledade

na Matkę Jezusa Chrystusa, który 
jest Obliczem Miłosiernego Ojca, 
źródłem miłosierdzia dla odkupionej 
przez Niego ludzkości.

Maryja, która zawsze i całkowicie 
zjednoczona była ze swoim Synem, 
wie najlepiej, czego Jezus pragnie 
najbardziej, a mianowicie, żeby 
Jego dzieło Odkupienia nie poszło 
na marne; żeby wszyscy ludzie 
doświadczyli Bożego Miłosierdzia i 
trafili do Domu Ojca.

Ona jest Matką Miłosierdzia 
dlatego, że zrodziła Jezusa, który 
w swoim życiu, nauczaniu, Męce, 
Śmierci i Zmartwychwstaniu ukazał

ludzkości miłosierne oblicze swojego 
Ojca.

Jezus, Syn Boży, który stał się 
człowiekiem dla naszego zbawienia, 
dał nam Matkę, która nam towarzyszy 
w wędrówce życiowej, abyśmy nie 
zbłądzili na krętych drogach tego 
świata. Towarzyszy Ona również 
całym narodom, otaczając je swoją 
szczególną, matczyną opieką.

Ona, jako Matka Boga prze
baczającego, jest wyrozumiała dla 
swoich dzieci i przebacza im, dlatego 
nazywamy Ją „Matką przebaczenia”.

Rolnicy trudniący się wypasem bydła, 
u stóp M. B. Aparecida

Jeżeli ktoś jest niezdolny do 
przebaczenia innym, nie wie jeszcze, 
na czym polega prawdziwa miłość. 
Tylko ten, kto naprawdę miłuje, jest 
zdolny do przebaczenia bliźniemu i
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do puszczenia w niepamięć doznanej 
krzywdy.

U stópkrzyżaMaryjauczestniczyła 
w zbawczej ofierze swojego Syna, 
który oddawał swoje życie z miłości 
dla ludzkości. Zrozumiała, jak Bóg w 
swojej miłości oferuje ludziom swoje 
miłosierdzie. Słyszała również jak jej 
Syn wypowiadał znamienne słowa, 
podyktowane swoim miłosierdziem: 
„Ojcze, przebacz im, bo oni nie 
wiedzą, co czynią” (Łk 23,34).

Naród brazylijski otrzymał od 
Boga Matkę, którą od 300 lat (1717
2017) czci jako swoją Patronkę i 
Królową: Matkę Bożą Aparecida. Od 
300 lat naród brazylijski garnie się do 
Niej z wielką czcią i ufnością, a Ona 
otacza Brazylię swoją szczególną, 
matczyną miłością.

Bóg posłużył się redempto
rystami, którzy od ponad 120 lat są 
kustoszami Sanktuarium Matki Bożej 
Aparecida, prowadząc w sposób 
niezwykle dynamiczny i efektywny 
ewangelizację całego kraju, zwłaszcza 
przez Radio Aparecida, którego od 
1951 roku słuchają miliony wiernych 
oraz przez telewizję Aparecida, która 
dociera bez mała do wszystkich 
zakątków olbrzymiego kraju. Do 
ewangelizacji służą również gazety, 
czasopisma, książki, internet. Samo 
Sanktuarium odwiedzają miliony 
wiernych z całej Brazylii.

Dnia 12 października b.r. 
rozpoczął się Rok Jubileuszowy

Matki Bożej Aparecida. W związku 
z tym we wszystkich diecezjach i 
parafiach w całej Brazylii odbywają 
się peregrynacje figury Matki Bożej 
Aparecida.

Procesja w święto M. B. Aparecida 
po ulicach miasta

Święto Patronki Brazylii 
było celebrowane również w 
Sanktuarium Dobrego Jezusa z 
Groty. Przygotowane było ono 
uroczystym triduum. Uczestniczyli 
w nim miejscowi parafianie i tysiące 
pielgrzymów

Temat ogólny: Matka Boża 
Aparecida ukazuje nam miłość i 
Miłosierdzie Boga Ojca

Tematy szczegółowe:
Dnia 9 października - Maryja, 

Matka Miłosierdzia: widzialny znak 
dobroci Boga (Mt 12, 46-50).

Dnia 10 października - Matka 
Boża Aparecida: Matka Kościoła i 
osób oddanych Bogu (Łk 1, 26-38).

Dnia 11 października - Maryja 
pierwszą głosicielką Miłosierdzia 
Bożego (Łk 1, 39-45).

Biuletyn Informacyjny "Noticiario" Nr 110 Wrzesień -  Grudzień 2016 r. 3 7 |



SANKTUARIUM PATRONKI BRAZYLII W APARECIDA

Sanktuarium Matki Bożej w 
Aparecida jest drugim sanktuarium 
maryjnym najbardziej uczęszczanym 
na świecie. Samo miasto Aparecida 
znajduje się w stanie Sao Paolo. 
Początki kultu Matki Bożej z 
Aparecidy sięgają XVIII, kiedy 
to w drugiej połowie 1717 roku 
ludność zamieszkująca miejscowość 
Guaratinguetá została zawiadomiona 
o przyjeździe gubernatora stanu Sao 
Paulo i Minas Gerais. Na cześć tak 
dostojnego gościa postanowiono 
przygotować ucztę z dań rybnych. 
Zadanie złowienia odpowiedniej ilości 
ryb powierzono trzem miejscowym 
rybakom. Byli to Domingos Garcia, 
Felipe Pedroso i Joao Alves. Jednak 
mimo dużego doświadczenia nie 
udało się im złowić żadnej ryby. 
Wiele razy rzucali sieci i za każdym 
razem wyciągali je puste. Kiedy 
zamierzali już wrócić do domów, 
nagle w sieci pojawiła się figurka 
bez głowy. Zarzucając na nowo sieci 
wyłowili głowę, która jak się okazało 
pasowała do wyciągniętej wcześniej 
figurki tak dobrze, że złączyła się z 
nią nierozerwalnie. Kiedy kolejny raz 
rybacy zarzucili sieci, wyłowili cale 
mnóstwo ryb.

Udany połów pobożni rybacy 
przypisali łasce, jaką uzyskali za 
przyczyną Matki Bożej, której 
figurkę wyciągnięto wcześniej. Wieść

o niezwykłym wydarzeniu szybko 
obiegła okolice. W ten oto prosty 
sposób rozpoczął się kult Matki 
Bożej z Aparecida. Początkowo 
figurkę umieszczono w domu Felipe 
Pedroso. Z czasem liczba pątników, 
przyciągniętych licznymi łaskami, 
jakich dostępowali ci, którzy modlili 
się przy figurce, zwiększyła się 
znacznie. Dlatego w 1734 roku 
rozpoczęto budowę kaplicy, a sto lat 
później większego kościoła. Dnia

Matka Boża Aparecida - Patronka 
i Królowa Brazylii

16 lipca 1930 roku naród brazylijski 
złożył hołd Matce Bożej z Aparecida. 
Było to uroczyste poświęcenie
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Brazylii Matce Bożej z Aparecida i 
ogłoszenie Jej Patronką kraju.

W Aparecida pracują nasi 
współbracia Redemptoryści.
Przybyli oni w 1893 roku z prowincji 
Monachium w Niemczech i objęli 
opiekę nad Sanktuarium. Była to 
pierwsza parafia Redemptorystów w 
Ameryce Łacińskiej. W 1955 roku 
rozpoczęto budowę nowej świątyni. 
Olbrzymia Bazylika Matki Bożej z 
Aparecida, ze swoją wieżą wysokości 
100 metrów, kopułą wysokości 70 
metrów, nawą w formie krzyża,

długości 173 metrów i szerokości 
168 metrów, ma powierzchnię 18 
000 m2. Może ona pomieścić 45.000 
wiernych. Jej wymiary oraz licznie 
napływający pątnicy sprawiają, że 
stała się drugą największą bazyliką 
na świecie, zaraz po Bazylice Św. 
Piotra w Rzymie. W 1980 roku 
papież Jan Paweł II nadał jej tytuł 
Bazyliki Mniejszej. W 2007 roku do 
Aparecida przybył Benedykt XVI, 
który otworzył tam V Konferencję 
Generalną Episkopatów Krajów 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

APARECIDA: UROCZYSTOŚĆ PATRONKI 
I KRÓLOWEJ BRAZYLII

12.10.2016

W kalendarzu litur
gicznym brazylijskiego 
Kościoła przypada dziś, 12 
października, uroczystość 
Patronki i Królowej Brazylii,
Pani z Aparecidy. Jest 
to uroczystość nie tylko 
liturgiczna, ale także dla 
wszystkich Brazylijczyków 
dzień wolny od pracy. Decyzj ę 
o tym podjął w 1980 roku 
ówczesny prezydent, a ostatni 
generał rządzący państwem,
Joao Batista Figuieiredo,
dla upamiętnienia pierwszej w izyy kwestionowały, czy dzień Pani z 
Papieża, Jana Pawła II w tym kraju. Aparecidy ma być wolny od pracy 

Ch°ciaż w ostatnich latach dla wszystkich, to jednak pomimo

Matka Boża Aparecida na tle brazylijskiej flagi

wspólnoty pentekostalneróżne
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istnienia tzw. grupy ewangelickiej w 
brazylijskim parlamencie, nie udało 
się im zmienić prawa ustanowionego 
przez generała Figuieiredo. Jak 
uważają liderzy tych grup, niemający 
(mówiąc bardzo delikatnie) szacunku 
do Matki Zbawiciela, taki dzień wolny 
jest faworyzowaniem katolików.

Tegoroczna uroczystość Matki 
Bożej z Aparecidy inauguruje 
w całym brazylijskim Kościele 
Krajowy Rok Maryjny, który potrwa 
do 11 października 2017 roku. Wolą 
Episkopatu jest, aby przez cały rok 
wierni należycie przygotowali się 
do przyszłorocznych obchodów 
300-lecia wizerunku Matki Bożej 
Niepokalanej z Aparecidy. Figurkę 
ciemnego koloru, mającą 39 cm 
wysokości, wyłowiło trzech rybaków 
w rzece Paraiba do Sul w 1717 roku. 
Od tamtego momentu wzrastała cześć 
dla Matki Zbawiciela, którą nazwano 
Aparecida (słowo „aparecida” 
znaczy: pojawić się, znaleźć, ukazać
się).

Z okazji rozpoczęcia Krajowego 
Roku Maryjnego tamtejszy Episkopat 
skierował do wszystkich wiernych 
specjalne przesłanie, w którym 
sugeruje, by Rok Maryjny stał się 
czasem świętowania, pamięci i 
wdzięczności.

Papież Franciszek będąc 
przed trzema laty w Narodowym 
Sanktuarium Maryjnym w 
Aparecidzie powiedział, że w

figurze Pani z Aparecidy „jest coś 
z wieczności, aby się uczyć. Bóg 
ofiarował Brazylii swoją Matkę”. 
Nawiązując do tych papieskich 
słów biskupi zauważają, że rybacy 
potrafili w małej figurce Maryi 
Niepokalanej dostrzec dar Boży i

Procesja M. B. Aparecida po rzece Paraiba

stali się misjonarzami dzielącymi się 
z sąsiadami otrzymaną łaską. Jest to 
lekcja dotycząca misji Kościoła w 
świecie.

„Od 2014 roku trwa nawiedzenie 
diecezji brazylijskich przez wierną 
kopię figurki Matki Bożej z 
Aparecidy. Pielgrzymowanie po 
miastach i peryferiach wizerunku 
Pani z Aparecidy przypomina 
biednym i opuszczonym, że to oni 
są ulubieni przez miłosierne serce 
Boga” -  podkreślają biskupi w 
swoim przesłaniu i gorąco zachęcają 
wszystkie rodziny i wspólnoty do 
czynnego udziału w Roku Maryjnym.

Z. Malczewski TChr, Brazylia
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APARECIDA: MARYJNA STOLICA BRAZYLII

Polska ma Częstochowę, Francja 
-  Lourdes, Portugalia -  Fatimę, a 
Meksyk -  Guadalupe. W Brazylii rolę 
narodowego sanktuarium maryjnego 
pełni Aparecida.

Aparecida to przykład miejsca 
pielgrzymkowego, w którym 
potwierdzone dokumentami fakty 
zdecydowanie przeważają nad 
elementami cudowności. Zarówno 
początki tego sanktuarium, jak i 
pochodzenie przechowywanej tam 
figury Matki Bożej oraz rozwój 
związanego z nią kultu nie należą do 
sfery legendy.

GLINIANA FIGURKA
Niewielka, bo licząca zaledwie 

39 cm wysokości figurka Maryi 
Niepokalanie Poczętej jest 
wykonana z terakoty, czyli z dobrze 
oczyszczonej i wypalonej gliny.

Uformował ją około 1650 roku mnich 
benedyktyński, br. Augustyn od 
Jezusa. Początkowo była ona pokryta 
polichromią, która zatarła się po 
trwającej zapewne wiele lat „kąpieli” 
w rzece Paraiba, z której w drugiej 
połowie października 1717 roku 
wyłowili ją  rybacy z Guaratingueta, 
miejscowości położonej między Rio 
de Janeiro i Sao Paulo. To dlatego, 
że niespodziewanie pojawiła się 
wśród fal, miejscowa ludność nadała 
figurce nazwę Aparecida, czyli „ta, 
która się ukazała”. Wystawiana 
przez lata na działanie dymu świec i 

lamp oliwnych, stała się 
niemal czarna.

Nie wiadomo, 
kto wyrzucił figurkę 
do rzeki, wiadomo 
natomiast, kto ją  wyłowił 
-  Joao Alves, miejscowy 
rybak. Najpierw znalazł 
w swej sieci korpus 
statuy, a przy następnym 
zarzuceniu sieci -  
głowę. Towarzyszący 
mu w połowie ryb 
Felipe Pedroso umieścił 

figurkę w swoim domu. Jego rodzina 
i sąsiedzi zaczęli zbierać się przy niej 
na modlitwę, odmawiając różaniec 
i śpiewając litanię do Matki Bożej. 
Kult Maryi Niepokalanej był w 
tamtych czasach mocno zakorzeniony

Rybacy „wyławiają” figurkę M. B. Aparecida
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w Brazylii za sprawą portugalskich 
kolonizatorów. Gdy w 1732 roku 
rodzina Pedroso przeprowadziła się 
do portu Itaguaçu, zabrała figurkę ze 
sobą.

Syn Felipe, Atanasio zbudował 
kaplicę, w której wokół statuetki 
gromadziło się coraz więcej osób. 
Niemałą rolę odgrywał w tym fakt, 
że kaplica znajdowała się przy drodze 
prowadzącej do kopalń złota w Ouro 
Preto, do których z miast portowych 
ciągnęli imigranci z Europy. 
Podążający za nimi 
kupcy zanieśli wieść 
o Czarnej Madonnie 
na cały region, a 
miejscowi kowboje 
przepędzający stada 
bydła -  na południe 
kraju. Dzięki temu już 
od 1784 roku zaczęto 
budować kościoły pod 
wezwaniem Matki 
Bożej z Aparecidy.
Tak bowiem nazwano 
miejscowość powstałą 
wokół sanktuarium, 
w którym ostatecznie 
umieszczono figurkę.
Zbudowano je za
ledwie w cztery lata 
na wzgórzu koło Guaratingueta, z 
inicjatywy miejscowego proboszcza 
ks. José Alves Vileli. W dniu 
poświęcenia kościoła, 26 lipca 
1745 roku, uroczyście z Itaguaçu

sprowadzono figurkę Maryi 
Niepokalanej. Ofiary na budowę 
pochodziły zarówno od bogatych, 
jak i biednych, od białych i czarnych. 
Pracami kierował kapitan Antonio 
Raposo Leme, bogaty farmer i 
właściciel niewolników.

NIEZWYKŁE OWOCE 
ZBAWIENIA

W centralnej niszy barokowego 
kościoła z kamienia, z drewnianymi 
ołtarzami ozdobionymi złotem, 

znajdowała się figura 
Maryi oświetlona mi- 
riadą świec wotyw
nych. Był to wyraz 
wdzięczności wobec 
Matki Bożej ze 
strony ludzi, którzy 
zwracając się do niej o 
wstawiennictwo, otrzy
mywali liczne łaski. To 
właśnie na nie powołał 
się biskup Rio de 
Janeiro, Joao da Cruz 
Salgado de Castilho, 
uzasadniając swą zgodę 
na budowę świątyni. O 
„niezwykłych owo
cach zbawienia” i 
„aurze nawróceń” 

w Aparecidzie pisano już w 1750 
roku. Tak jest po dziś dzień -  
duchowe pocieszenia i nawrócenia, 
zwłaszcza w konfesjonale, nadal są 
najważniejsze w tym sanktuarium.

Figurka M. B. Aparecida 
bez płaszcza
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Początki jego istnienia obfitowały 
w niezwykłe zdarzenia, które 
powszechnie uchodziły za cudowne. 
Pierwszym był niespodziewanie 
duży połów ryb, który towarzyszył 
znalezieniu figurki Maryi przez 
rybaków z Guaratinguetá. Drugi 
zdarzył się w czasach, gdy znajdowała 
się ona w kapliczce w Itaguaęu. W 
sobotni wieczór zebrani wokół niej 
ludzie odmawiali różaniec. Choć 
nie odczuwało się powiewu wiatru, 
wszystkie świece nagle zgasły. Gdy 
jedna z modlących się osób, Silvana

Matka Boża Aparecida w chwale nieba

da Rocha, zbliżyła się, by je ponownie 
zapalić, wszystkie naraz zaczęły 
płonąć same z siebie. Zgromadzeni 
ludzie odebrali to jako znak obecności 
Maryi -  płomień jej miłości wobec 
swych dzieci. Trzecie wydarzenie,

przekazywane sobie z ust do ust 
przez pokolenia, dotyczyło zbiegłego 
niewolnika, który został pochwycony 
i skuty łańcuchami. Prowadzony 
z powrotem na farmę przez swego 
właściciela, uprosił u niego, aby mógł 
się pomodlić w sanktuarium, obok 
którego przechodzili. Padł na kolana i 
modlił się. W pewnej chwili łańcuchy, 
które miał na szyi i nadgarstkach, 
opadły. Obserwujący tę scenę ludzie 
czekali zdumieni, co się wydarzy. Po 
dłuższej chwili właściciel niewolnika 
wyjął z trzosa sumę, jaką za niego 
kiedyś zapłacił i położył ją  na ołtarzu. 
Następnie oświadczył niewolnikowi, 
że zwraca mu wolność. Ten jednak, 
już jako wolny człowiek, pozostał na 
jego farmie. Łańcuchy zaś, którymi 
był skuty, wiszą od tamtej pory na 
ścianie kościoła.

W sanktuarium jednak nie 
przywiązywano wagi do znaków 
zewnętrznych. Nigdy nie założono 
tam rejestru cudów, w którym 
pielgrzymi mogliby wpisać otrzymane 
za przyczyną Maryi łaski. Nie 
powołano, tak jak w Lourdes, zespołu 
lekarzy, który miałby potwierdzać 
prawdziwość złożonych deklaracji 
o uzdrowieniu. Nie znaczy to, że 
takie wydarzenia nie mają miejsca 
w Aparecidzie. Świadczą o nich 
zgromadzone w tzw. sali cudów setki 
pozostawionych przez pielgrzymów 
lasek, kul, protez i różnego rodzaju 
dziękczynnych wotów. Choć nie
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zawsze są to cuda w sensie ścisłym, to 
jednak otrzymywane łaski pobudzają 
wiarę i pobożność pielgrzymów. 
Sprawiają też, że sanktuarium kojarzy 
się z miejscem radosnej nadziei.

KRÓLOWA I PATRONKA
W 1750 roku powstało Pobożne 

Bractwo Matki Bożej Niepokalanie 
Poczętej z Aparecidy, które dbało 
zarówno o sprawy 
m a t e r i a l n e  
sanktuarium, jak 
i o organizację 
u r o c z y s t o ś c i  
czy promocję 
p o b o ż n o ś c i .
Zostało ono 
zlikwidowane w 
1809 roku. Od tej 
pory sanktuarium 
znajdowało się 
pod zarządem 
władz świeckich.
Dopiero w 1890 
roku przekazano je biskupowi Sao 
Paulo, który najpierw ustanowił tam 
parafię (dotychczas sanktuarium było 
tylko kaplicą pomocniczą parafii 
Guaratingueta), a następnie powierzył 
je redemptorystom.

W międzyczasie, w 1888 roku, 
ukończono budowę nowej świątyni, 
która zastąpiła tę z połowy XVIII 
wieku. W 1909 roku otrzymała ona 
tytuł bazyliki mniejszej. Osiem 
lat wcześniej biskupi brazylijscy

podchwycili ideę ówczesnego 
arcybiskupa Rio de Janeiro 
Joaquima Arcoverde de Albuquerque 
Cavalcanti, by zwrócić się z prośbą 
do papieża o zezwolenie na koronację 
wizerunku Matki Bożej z Aparecidy. 
W lutym 1904 roku św. Pius X 
zgodził się na koronację, której 
dokonał 8 września biskup Sâo Paulo 
José de Camargo Barros, w obecności

episkopatu Brazylii, nuncjusza 
apostolskiego i tysięcznych rzesz 
wiernych. Figurkę ozdobiono koroną 
ofiarowaną 20 lat wcześniej przez 
księżniczkę Izabelę, córkę ostatniego 
cesarza Brazylii Piotra II. Z jej daru 
pochodzi również okrywający postać 
Maryi płaszcz w kolorze morskiej 
wody.

Za “Idziemy ”
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RUCH KOŚCIELNY: „ROZANEC MĘZCZYZN”
Prawdziwy czciciel Maryi na pewno się zbawi! (św. Alfons)

1. Ruch Kościelny „Różaniec 
Mężczyzn” miał swój początek 
dnia 8 września 1936 roku podczas 
misji w miejscowości Itabi, w 
diecezji Aracaju, w stanie Sergipe 
(w północno-wschodniej części
Brazylii), prowadzonej przez
wędrownego misjonarza o. Peregrino, 
franciszkanina. Jego praca misyjna 
była udana; misjonarz 
cieszył się z udziału około 
220 mężczyzn, co było 
czymś niezwykłym, gdyż 
zazwyczaj mężczyźni 
nie garnęli się do 
kościoła. Aby zachęcić 
ich do wytrwałości w 
dobrych postanowieniach 
misyjnych, ustanowił grupę 
mężczyzn gromadzących 
się na odmawianie różańca, 
aby w ten sposób mogli 
uczestniczyć w życiu kościelnym. 
„Różaniec Mężczyzn” utrwalił się w 
tradycji parafii tak bardzo, że jeszcze 
dzisiaj około 100 mężczyzn gromadzi 
się cotygodniowo na odmawianie 
różańca. Między innymi przychodzi 
prawie stuletni staruszek Antonio 
Menezes de Souza, który jako 16-letni 
chłopiec uczestniczył w pamiętnej 
misji.

Za przykładem tej parafii poszli 
inni duszpasterze, zakładając

zrzeszenie Różańca Mężczyzn w 
swoich wspólnotach kościelnych. 
Inicjatywa ta znalazła wielkie 
zainteresowanie wśród mężczyzn. 
Dzisiaj w stanie Sergipe (niewielkim 
terytorialnie) istnieje około 230 
grup mężczyzn, którzy pielęgnując 
wspólnotowe nabożeństwo maryjne, 
angażują się w ten sposób w życie

parafialne. W stanie Sergipe, gdzie 
od 1963 roku w różnych parafiach 
pracowali belgijscy ojcowie 
redemptoryści, przyjęło się, że 
patronką „Różańca Mężczyzn” jest 
Matka Boża Nieustającej Pomocy.

Z inicjatywy samych członków 
„Różańca Mężczyzn” w 1997 roku 
ruch ten został przeszczepiony do 
Maceió, stolicy sąsiedniego stanu 
Alagoas oraz do miasta Guararapes 
w stanie Pernambuco. Zainicjowano

Odwiedziny grapy „Różańca Mężczyzn” w sąsiedniej 
parafii Santa Maria (odległej 80 km)
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go również w Sanktuarium Matki 
Królowej w mieście Olinda-PE. 
Stamtąd dzięki entuzjastycznemu 
kapłanowi ks. Lencastre ruch ten 
rozpowszechnił się w stolicy stanu 
Pernambuco -  Recife, a potem w 
wielu innych miastach.

Przyszła kolej na stan Ceara, gdzie 
dnia 18 listopada 2003 roku ojcowie 
franciszkanie dokonali uroczystej 
inauguracji „Różańca Mężczyzn” 
w parafii Matki Bożej Zwycięskiej. 
Tam wydano specjalny modlitewnik 
oraz wprowadzono zwyczaj ubierania 
koszulek identyfikujących członków 
ruchu. Opracowano również 
Statuty, nadające ruchowi „Różańca 
Mężczyzn” wymiar społeczny, w 
celu zaangażowania członków do 
akcji wspólnotowej i 
charytatywnej. Sporzą
dzono również stronę 
internetową: www.
tercodoshomens.com.br, 
dzięki której „Różaniec 
Mężczyzn” został
przyjęty z entuzjazmem 
w całej Brazylii, a nawet 
za granicą. O ile nam 
wiadomo istnieje już w 
Stanach Zjednoczonych 
i na Kubie. Wspomniana 
strona internetowa cieszy się 
zainteresowaniem. Co tydzień około 
60 internautów pobiera umieszczone 
na stronie internetowej „Podręcznik” 
i „Modlitewnik” członków ruchu

„Różańca Mężczyzn”. Jest to znak, 
że istnieje potrzeba prowadzenia 
duszpasterstwa mężczyzn posługując 
się tym sposobem zbliżania ich 
do Kościoła. Jest to bowiem bez 
wątpienia „znak czasu” -  odpowiedź 
na apel Maryi w Lourdes i w Fatimie, 
aby odmawiać różaniec.

(Dane z internetu)

2. W stanie Bahia, w którym 
my redemptoryści pełnimy posługę 
ewangelizacyjną „Różaniec
Mężczyzn” zaszczepiony został na 
początku obecnego stulecia. Gdy w 
2004 roku redemptoryści rozpoczynali 
Misję świętą w parafii Jaguarari (w 
północnej części stanu), przyjeżdżając 
do tej parafii ku swojemu zdziwieniu

napotkali kościół wypełniony kilkuset 
mężczyznami. Wówczas dowiedzieli 
się, że jest to modlitewne spotkanie 
ruchu „Różaniec Mężczyzn”, 
które zostało tam założone przez 
dzielnych kapłanów ze zgromadzenia

Rekolekcje grupy „Różańca Mężczyzn” w Bom Jesus da Łapa
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„Consolata” pracujących w 
tamtejszej parafii. Nawiasem można 
dodać, że ta Misja św. prowadzona 
przez 5 tygodni w kilkudziesięciu

Koszulki „Różańca Mężczyzn” 
z M. B. Nieustającej Pomocy

wioskach należących do parafii i w 
samym mieście była bardzo udana. 
W uroczystym nabożeństwie na 
zakończenie Misji św. zgromadziło 
się około 8 tysięcy wiernych.

W archidiecezji Salwador ruch 
kościelny „Różaniec Mężczyzn” 
został wprowadzony w lutym 2005 
roku w parafiach Świętego Krzyża 
(Engenho Velho) i św. Józefa 
(Amaralina) oraz w sanktuarium 
Matki Królowej w dzielnicy 
STIEP. W ciągu następnych 
dziesięciu lat rozpowszechniło się 
ono we wszystkich stu kilkunastu 
parafiach archidiecezji, nie tylko w 
Salwadorze, ale i w innych miastach.

Powstającym i rozwijającym 
się ruchem „Różańca Mężczyzn” 
opiekował się ks. bp Josafa Menezes, 
sufragan archidiecezji, mianowany

potem ordynariuszem diecezji 
Barreiras w naszym stanie Bahia. 
Obecnie ustanowiono Koordynację 
Archidiecezjalną „Różańca Męż
czyzn”, w której skład wchodzi 5 
mężczyzn.

Jednym z bardzo ważnych 
osiągnięć w tym sektorze 
duszpasterskim było wydanie w 
2007 roku obszernego „Podręcznika 
Różańca Mężczyzn”. Przygotował 
ją  ks. bp Gregório Paixao OSB, 
sufragan archidiecezji, korzystając 
ze współpracy i doświadczenia 
mężczyzn ze wspomnianej 
koordynacji. Publikacja ta, mająca 
na celu ujednolicenie różnych 
grup zrzeszenia, zawiera część 
katechizmową (bardzo potrzebną 
dla wielu członków) oraz sposób

prowadzenia modlitewnych spotkań 
i innych zebrań mających na celu 
zaangażowanie mężczyzn w życie 
społeczne i kościelne parafii.
W redemptorystowskiej parafii
Zmartwychwstania Pańskiego w
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3. W Parafii i w Sanktuariumdzielnicy Ondina oraz w kościele 
sanktuaryjnym św. Łazarza również 
istnieją grupy „Różańca Mężczyzn”.

Gdy w parafii Bom Jesus da 
Lapa nie istniał jeszcze Różaniec 
Mężczyzn, pielgrzymi przybywający

Procesja grupy „Różańca Mężczyzn’ 
z figurą św. Franciszka

do Sanktuarium już opowiadali 
o „wspaniałościach” tego ruchu 
kościelnego dla mężczyzn, którzy 
przedtem zazwyczaj nie garnęli 
się do kościoła i dzięki różańcowi 
ożywili swoją wiarę. I tak na przykład 
w starodawnej parafii w mieście 
Irara (założonej w 1842 roku), w 
archidiecezji Feira de Santana (około 
150 km od Salwadoru), ruch Różańca 
Mężczyzn liczy około 1.200 członków. 
Niektórzy z nich wyjeżdżają do 
wspólnot wiejskich należących do 
rozległej parafii, zakładając grupy 
różańcowe, co przyczynia się do 
odrodzenia religijnego. Obecność 
dużej liczby mężczyzna w kościele 
oddziaływuje bardzo pozytywnie 
na ogół mieszkańców wspólnoty 
kościelnej.

Dobrego Jezusa z Groty „Różaniec 
Mężczyzn” wprowadzony został w 
ostatnich latach. Ruch ten napotkał 
na podatny grunt, gdyż od wielu lat 
duża grupa mężczyzn uczestniczy 
w comiesięcznej specjalnej Mszy 
św. w Sanktuarium, w pierwszą 
niedzielę miesiąca, o godzinie piątej 
rano. Uczestniczy w niej ponad 
stu mężczyzn. Wielki impuls przy 
powstaniu ruchu miała I Pielgrzymka 
„Różańca Mężczyzn” do Dobrego 
Jezusa, która miała miejsce w maju 
2016 roku.

Obecnie kilkuset mężczyzn 
uczestniczy w swoich poniedział
kowych spotkaniach modlitewnych 
w Sanktuarium. Mają oni także swoje 
dni rekolekcji pod przewodnictwem 
ojców z Sanktuarium, co dla nich jest 
niezwykłym przeżyciem.

W pozostałych dzielnicach 
miasta również zawiązują się grupy 
różańcowe mężczyzn. Większość z 
nich to mężczyźni w kwiecie wieku, 
ale też dorośli chłopcy, co rokuje 
dobre nadzieje na przyszłość.

Dla duszpasterzy otwiera się 
nowe pole pracy ewangelizacyjnej, 
jakże koniecznej, żeby podtrzymywać 
entuzjazm mężczyzn i dawać im tak 
bardzo potrzebną formację religijną, 
bo tylko ona może zapewnić 
wytrwałość i odrodzenie duchowe 
rodzin i wspólnot kościelnych.

o. Franciszek Micek CSsR
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JUBILEUSZ 150-LECIA 
MISJI REDEMPTORYSTÓW W SURINAMIE

Słowo wstępne
Już kilkakrotnie na łamach 

naszego Biuletynu pisaliśmy o 
redemptorystach w Surinamie, a to 
ze względu, że nasza Wiceprowincja 
ma w tym kraju swojego 
misjonarza, młodego 
kapłana o. Gilsona 
Silvę. Należy on do 
m iędzy-prow incj alnej 
grupy misjonarzy brazy
lijskich, którzy od szeregu 
lat prowadzą tam pracę 
duszpasterską. Misja ta, założona 
przez redemptorystów holenderskich 
w 1866 roku, dokonała wielkiego 
dzieła misyjnego w ogromnie 
trudnych warunkach społecznych 
i religijnych. Ojcowie holenderscy 
nie zdołali jednak zwerbować 
miejscowych powołań i zapewnić 
przyszłość swojej Misji. Ponieważ 
prowincja holenderska od dziesiątek 
lat nie posiadała powołań i nie mogła 
przysłać nowych misjonarzy, dlatego 
Zarząd Generalny Zgromadzenia 
zwrócił się do redemptorystów 
brazylijskich o podjęcie się pracy 
ewangelizacyjnej w Surinamie.

Nasz Wiceprowincjał z Bahii o. 
Roque Silva Alves uczestniczył w 
uroczystościach jubileuszowych, o 
czym pisze w zamieszczonym niżej 
artykule.

1. Redemptorystowska Misja 
w Surinamie obchodziła w tym 
roku równocześnie dwa jubileusze, a 
mianowicie Jubileusz 150-lecia kultu 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

oraz 150-lecia obecności naszego 
Zgromadzenia w Surinamie. W tej 
samej uroczystości obchodzono 
obydwa piękne jubileusze. Na 
uroczystość jubileuszową przybyli 
redemptoryści z wielu krajów. W 
większości byli to współbracia 
z Brazylii, którzy mają swoich 
misjonarzy w Surinamie, ale byli 
też goście z daleka, a mianowicie 
Przełożony Generalny Zgromadzenia 
o. Michael Brehl z Rzymu, 
Koordynator Konferencji Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów o. Manny 
Rodriguez z Kostaryki i Prowincjał 
holenderski o. Henk Erinkveld.

Obecnie w Surinamie pracuje 
czterech redemptorystów z Brazylii, 
a mianowicie o. Rodolfo Croon (z 
Prowincji Sao Paulo), o. Gilson da 
Silva (z Wiceprowincji Bahia), Br.

Jubileusz 150-lecia Misji Redemptorystów w Surinamie
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Jorge Tarachuque (z Prowincji Campo 
Grande) i o. Frederico Augusto de 
Oliveira (z Prowincji Goias).

2. Nasza podróż do Surinamu
Reprezentanci z Brazylii dnia 30 

lipca wieczorem, po długim czekaniu 
na lotnisku w Belém-PA, w końcu 
zdołali stanąć na ziemi Surinamu. 
Byli to o. Rogério Gomes (Prowincjał 
z Sao Paulo i równocześnie superior 
Regii w Surinamie), o. Américo 
Oliveira (Prowincjał z Rio de Janeiro), 
o. Edézio Borges (Prowincjał 
z Porto Alegre), o. Edilei Rosa 
(Prowincjał z Campo Grande), Pe. 
Domingos Marinho (Wiceprowincjał 
z Fortalezy), o. Geraldo Freire 
(Wiceprowincjał z Recife) i o. Roque 
Silva (Wiceprowincjał z Bahii). O. 
Ronaldo Oliveira (Wiceprowincjał 
z Manaus) przybył następnego dnia, 
a o. Robson de Oliveira (Prowincjał 
z Goiás) nie wziął udziału z powodu 
innych pilnych zobowiązań. 
Zostaliśmy przyjęci przez miejscową 
wspólnotę redemptorystów, a potem 
zakwaterowano nas w miejskim 
hotelu.

3. Centralna uroczystość 
jubileuszowa

Program uroczystości jubileu
szowych był bardzo bogaty, 
skoncentrowany zasadniczo na Misji 
Redemptorystów w Surinamie. 
Dnia 31 lipca, w niedzielę, o 
godzinie 10:00 koncelebrowaliśmy

Jubileuszową Eucharystię w katedrze 
p.w. świętych Piotra i Pawła, 
znajdującej się w centrum stołecznego 
miasta Paramaribo. Eucharystii 
przewodniczył o. Michael Brehl, 
Generał Zgromadzenia. Celebracja 
prowadzona była w różnych językach, 
a mianowicie w holenderskim, 
angielskim, saranatango, hiszpańskim 
i portugalskim.

Następnego dnia, 1 sierpnia, 
który jest liturgiczną uroczystością 
naszego założyciela św. Alfonsa, 
miało miejsce zebranie wszystkich 
przyjezdnych gości z miejscową 
wspólnotą redemptorystów, a 
następnie spotkanie tejże wspólnoty 
z ojcami brazylijskimi, w której 
wzięli udział również o. Generał i o. 
Koordynator Konferencji.

Na zakończenie dnia
uczestniczyliśmy we Mszy św. w 
parafii św. Alfonsa w Paramaribo. 
Przewodniczył jej ks. bp Karel 
Chonie, a koncelebrowali ojcowie 
goście i miejscowi kapłani. Kazanie 
wygłosił nasz Generał o. Michael 
Brehl.

4. Wycieczka -  peregrynacja do 
Batawii

Dnia 2 sierpnia urządziliśmy 
pielgrzymkę autobusem i statkiem 
do miejscowości Batawia, na brzegu 
rzeki Coppename, gdzie w swoim 
czasie pełnił posługę kapłańską 
błogosławiony o. Piotr Donders, a 
potem trzech innych redemptorystów,
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którzy pracując wśród trędowatych, 
zarazili się i umarli.

Obecnie jest to miejsce do 
zwiedzania. Możliwe jest tam również 
przeżycie rekolekcji. Odprawiliśmy 
tam Drogę Krzyżową, a po niej Mszę 
św. i zjedliśmy obiad. Razem z nami 
w pielgrzymce wziął udział ks. biskup 
ordynariusz. Wieczorem wróciliśmy 
do Paramaribo, by przygotować się już 
do powrotu do Brazylii. Staraliśmy się 
dodawać odwagi i animuszu naszym 
współbraciom, którzy tam pracują w 
jakże trudnych warunkach, oddając 
się pracy misyjnej według ducha 
naszego Zgromadzenia. Oczekujemy, 
że praca powołaniowa prowadzona 
przez współbraci brazylijskich wyda 
owoce i że do Zgromadzenia wstąpią 
dobrzy miejscowi kandydaci.

5. Niektóre dane informacyjne o 
Surinamie

Kompozycja etniczna i kulturowa 
mieszkańców Republiki Surinamu 
naznaczona jest różnorodnością i 
złożonością. Kraj zamieszkują różne 
grupy etniczne, a mianowicie: 1. 
Hindusi i Pakistańczycy - 37%; 2. 
Euroafrykańczycy -  31%; 3. Indo
nezyjczycy - 15%; 4. Afroamerykanie 
- 10%; 5. Chińczycy - 2%; 6. Inne 
narodowości - 5%. Kraj posiada 
ponad pół miliona mieszkańców 
(w 2012 roku było ich 560.157). 
Około 10% mieszkańców stanowią 
Brazylijczycy, z których większość 
jest tam nielegalnie, bez zezwolenia na

pobyt stały. Połowa ludności mieszka 
w miastach, przede wszystkim w 
stolicy kraju Paramaribo. Oficjalnym 
językiem jest holenderski, ale w 
użyciu jest wiele innych języków, a 
mianowicie indonezyjski, hinduski, 
francuski, angielski i rodzimy, 
pierwotnych mieszkańców kraju, 
z różnymi dialektami, jak arauque, 
aucano (n’Djuga) i saramacano 
(saranatongo). Przyrost ludności w 
2007 roku wyniósł 1,1%. Na każdą 
kobietę przypada statystycznie 2,03 
dzieci. Śmiertelność niemowląt jest 
20,11 dzieci na 1000 urodzonych. 
Średni wiek życia w Surinamie to 71 
lat dla mężczyzn i 76 lat dla kobiet.

Ze względu na tak wielką 
różnorodność etniczną i kulturową 
jest tam również wiele religii. Około 
44% ludności to chrześcijanie (23% 
- protestanci, 21% - katolicy), 26% 
to hinduiści, 19% muzułmanie, 5% 
wyznawcy religii Mojżeszowej.

Przemieszczanie się ludności w 
Surinamie jest bardzo intensywne, 
jak również emigracja zarobkowa 
do innych krajów, przede wszystkim 
do Stanów Zjednoczonych. Dzięki 
tradycji holenderskiej szkolnictwo w 
kraju jest na dobrym poziomie.

6. Kościół katolicki w Surinamie 
w liczbach

Diecezja Paramaribo jest jedyną 
w kraju. Jeśli chodzi o liczby, to 
wypada skromnie, gdyż tylko 21% 
to ludność katolicka. W kraju jest
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30 parafii z 65 kościołami. Diecezja 
posiada jednego biskupa ordynariusza 
i dwóch biskupów emerytów (jeden 
z nich jest redemptorystą). W 
kraju jest 18 kapłanów, z których 
9 jest diecezjalnymi i 9 zakonnymi 
(Salwatorianie, Oblaci 
NMP i Redemptoryści).
Kościół katolicki w 
Surinamie posiada 4 
diakonów stałych i 1 
brata zakonnego (redem
ptorystę). Posiada też 
9 sióstr zakonnych 
(Franciszkanki Córki 
Maryi Niepokalanej,
Służebnice Pana i Maryi 
z Matera).

W mieście Para
maribo rzuca się w oczy 
różnorodność ludzi, jak 
i liczne świątynie i domy modlitwy. 
Wszystko to współistnieje w klimacie 
tolerancji i wzajemnego respektu.

6. Redemptoryści w Surinamie
Dnia 30 lipca 1865 roku papież 

Pius IX powierzył wikariat Apostolski 
w Surinamie opiece duszpasterskiej 
Zgromadzenia Redemptorystów. 
Stosownie do decyzji ówczesnego 
Przełożonego Generalnego o. 
Mikołaja Maurona, Misja ta oddana 
została redemptorystom z Prowincji 
Amsterdam. Na ziemi Surinamu 
redemptoryści holenderscy stanęli 
dnia 20 lutego 1866 roku.

Szczególną postacią w historii 
redemptorystów w Surinamie jest 
bł. Piotr Donders z racji niezwykle 
ofiarnej pracy misyjnej w Paramaribo, 
a potem w kolonii dla trędowatych w 
Batawii. Przybył on do Surinamu w 

1842 roku jako kapłan 
diecezjalny i wstąpił do 
Zgromadzenia w 1867 
roku, licząc już ponad 
50 lat. Zmarł w 1887 
roku. Jego grób znajduje 
się obecnie w katedrze 
w Paramaribo, ale 
każdego miesiąca wierni 
odbywają pielgrzymkę 
do Batawii, gdzie bł. 
Piotr Donders pracował 
przez kilkadziesiąt lat, 
posługując trędowatym 
i gdzie dokonał swojej 

misji dla najbardziej potrzebujących.
W 2000 roku Przełożony 

Generalny Zgromadzenia o. Joseph 
Tobin powierzył Misję w Surinamie 
duszpasterskiej pieczy Unii 
Redemptorystów w Brazylii (URB). 
Ostatni redemptoryści holenderscy 
wrócili do swojej ojczyzny. 
Współbracia brazylijscy kontynuują 
to wielkie dzieło apostolskie 
Zgromadzenia. Wśród niezliczonych 
trudności i wyzwań budują Królestwo 
Boże w tym szczególnym kraju.

o. Roque Silva Alves CSsR 
Wiceprowincjał

Bł. Piotr Donders 
opiekun trędowatych - 

Apostoł Surinamu
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PIELGRZYMKA NOWICJUSZÓW Z GOIANII 
DO DOBREGO JEZUSA Z GROTY

1. Redemptorystowski Nowicjat 
w Brazylii

W Brazylii, gdzie jest 5 prowincji 
i 4 wiceprowincje mamy dwa domy 
nowicjatu, a mianowicie w Tiete, w 
Prowincji Sao Paulo i w Goianii, w 
Prowincji Goias. W obydwu domach 
nowicjatu odbywają formację zakonną 
seminarzyści z różnych brazylijskich 
jednostek zgromadzenia.

Wiceprowincja Bahia, która 
nigdy nie posiadała swojego domu 
nowicjatu, wysyła swoich kandydatów 
do nowicjatów zorganizowanych 
przez inne Prowincje. W ostatnich 
latach nasi kandydaci odbywają 
nowicjat w Goianii, skąd 
każdego roku razem z innymi 
nowicjuszami przyjeżdżają do 
Lapy, by poznać Sanktuarium 
Dobrego Jezusa z Groty.

Do redemptorystowskiego 
nowicjatu wstępują kandydaci, 
którzy odbyli już wieloletnią 
formację, a mianowicie rok 
aspirantatu w Bom Jesus da Lapa, 
kiedy to otrzymują formację 
wstępną i przygotowują się do 
egzaminu na studia oraz trzy lata 
postulatu w Salwadorze, podczas 
którego odbywają studia filozoficzne. 
W tym czteroletnim okresie, obok 
studiów, seminarzyści angażują 
się w prace ewangelizacyjne

w peryferyjnych wspólnotach 
kościelnych.

Jednym z zadań między- 
prowincjalnego Nowicjatu jest 
przygotowanie nowicjuszów do 
otwarcia się na Zgromadzenie w 
całej Brazylii i zdanie sobie sprawy, 
że składając śluby zakonne, decydują 
się być misjonarzem dla całego 
Zgromadzenia, tak w kraju, jak i poza 
jego granicami. Odbywając formację 
razem ze współbraćmi pochodzącymi 
z różnych rejonów Brazylii, 
odległych często tysiące kilometrów,

wychowanych w swoistej kulturze, 
mówiących z charakterystycznym 
dla siebie akcentem językowym, 
nowicjusz ubogaca swoją 
znajomość kraju i różnych jednostek 
zgromadzenia.

Nowicjusze w grocie św. Gerarda w 
Sanktuarium Dobrego Jezusa
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2. Nowicjusze z Goianii u stóp 
Dobrego Jezusa z Groty

W dniach od 11 do 14 listopada 
2016 roku gościliśmy w naszym 
domu przy Sanktuarium 
14 nowicjuszów i ojca 
Magistra Nowicjatu p.w.
Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Goianii.
Mimo że w tym czasie 
padał deszcz, jakże 
oczekiwany w Lapie, to 
jednak nowicjusze mogli 
zwiedzić tak Sanktuarium, 
jak i wzgórze oraz inne 
osobliwości miasta.

Nowicjuszom to
warzyszył Magister
Nowicjatu o. Fábio Bento. Skład 
nowicjatu z Gojani jest następujący:

a) . Sandro Duda, Aríton Silva 
i Robson Bezerra z Wiceprowincji 
Manaus (Amazonia);

b) . Marcos Paulo Nascimento 
i Isaías Mendes z Wiceprowincji 
Fortaleza;

c) . André Luiz i Roberio Santana 
z Prowincji Sâo Paulo;

d) . Káliton Douglas, Jacson 
Alexandro, Diego, Joâo Paulo, 
Kaíque e Ronaldo z Prowincji Goiás;

e) . Thiago Pedro z Wiceprowincji 
Bahia.

Pielgrzymka miała szczególne 
znaczenie, gdyż odbyła się w Roku 
Jubileuszowym Miłosierdzia. A 
ponieważ w dniach ich pobytu

w Lapie było bardzo wielu 
pielgrzymów, nowicjusze urzeczeni 
byli ich pobożnością, prostotą i 
spontanicznością, co jest bardzo

charakterystyczne w Sanktuarium 
Dobrego Jezusa. Nowicjusze mieli 
sposobność przejścia przez Świętą 
Bramę Miłosierdzia i wraz z innymi 
pielgrzymami uzyskać związane z 
tym odpusty.

Wdzięczni Dobremu Jezusowi 
za niezwykłą dla nich pielgrzymkę i 
dziękując za braterskie przyjęcie w 
naszym domu, nowicjusze wrócili 
do Goianii (odległej od Lapy ponad 
820 km), utwierdzeni -  jak mówili 
-  w swoim redemptorystowskim 
powołaniu.

br. Thiago Pedro 
Nowicjusz Wiceprowincji Bahia 
Opisowe tłumaczenie artykułu - 

Redakcja

Nowicjusze z o. Magistrem w Bom Jesus da Lapa
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MISJA ŚWIĘTA W PARAFII POTIRAGUA

Nie ma też żadnych 
grup duszpasterskich, 
prócz katechezy mar
nie prowadzonej, a 
to przede wszystkim 
z powodu braku 
katechetów świeckich.

sytuacja religijna w 
parafii nie wygląda 
zbyt ciekawie z wielu 
powodów. W przeszłości 
dochodziło do częstych 
zmian proboszczów.
Zwykle ksiądz nie zagrzewał miejsca 
więcej niż 2 lata. Praktycznie całe 
duszpasterstwo ograniczało się do 
odprawiania Mszy św. raz w tygodniu.

Ordynariusz diecezji o. bp Czesław Stanula przewodniczy 
uroczystej Eucharystii

Od 7 lat w parafii Potiragua pracuj e 
kolumbijski ksiądz diecezjalny, ks. 
Symeon. Jest on już w podeszłym 
wieku, ale gorliwy i świątobliwy.

Parafia Świętej 
Teresy od Dzieciątka 
Jezus w Potiragua- 
BA jest jedną z 
najmniejszych parafii 
diecezji Itabuna.
Geograficznie jest 
również jedną z 
najbardziej odległych 
od centrum diecezji 
(około 180 km).
Oprócz 8-tysięcznego 
miasta, należą do niej 
tylko dwie wspólnoty: 
jedną z nich jest mała 
wioska licząca około stu rodzin; druga 
-  to prawie 5-tysięczne miasteczko. 
W okolicy nie ma innych wiosek 
z powodu ogromnych latyfundiów 
jednego tylko właściciela, 
który przed laty zajmując 
„ziemię niczyją” zmusił 
mieszkańców tych tere
nów do wysiedlenia.

Natomiast sama

Drugim czynnikiem, 
który utrudnia ży
cie religijne jest 
bardzo duży wpływ 
różnego rodzaju sekt 
zielonoświątkowców 
i innych Kościołów 

w mieście Potiragud protestanckich. Jako
że brakuje podstawowej formacji 
religijnej, toteż ludzie są podatni 
na jakiekolwiek opinie ze strony 
innowierców.
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Aby poprawić sytuację religijną, 
jakiś czas temu zwrócił się do naszej

Misyjne nabożeństwo w kościele parafialnym

ekipy misyjnej z prośbą o misje. 
A zna misje redemptorystowskie, 
bo we wszystkich parafiach, gdzie 
pracował, zawsze o nie prosił. 
Przygotowanie misji w naszym 
stylu rozpoczęliśmy w październiku 
ubiegłego roku. W pierwszym 
spotkaniu przygotowawczym 
uczestniczyło wielu świeckich 
z parafii, ale gdy przyszło do 
podjęcia się odpowiedzialności 
za praktyczne zaangażowanie, 
to z tym było trochę trudniej, a 
przecież od tego zależy w dużej 
mierze powodzenie misji. Z 
czasem sytuacja poprawiła się 
do tego stopnia, że wszystkie 
grupy misyjne (sektory) 
miały swoich koordynatorów 
i współpracowników. Dzię
ki temu przygotowaniu wierni 
parafii uświadomili sobie sens 
Kościoła, który przecież z natury 
jest misyjny, powołany - jak to

mówi papież Franciszek - by 
wychodzić „na peryferie” i szukać 

owiec zagubionych. Miesiąc 
przed naszym przyjazdem 
odwiedzono prawie wszystkie 
domy katolickie, a nawet 
niektóre innowierców, modląc 
się i rozważając Pismo święte. 
Dzięki temu wielu ludzi 
oddalonych od Kościoła 
powróciło do niego. Dlatego 
też świeccy przekonali się o 
konieczności kontynuowania 

spotkań modlitewnych po domach już 
po zakończeniu misji.

Sama misja odbyła się w dniach od 
24 listopada do 4 grudnia 2016 roku. 
Według proboszcza uczestnictwo 
wiernych było dobre, chociaż nam 
się wydawało trochę inaczej. Bardzo

mało było młodzieży, niewiele dzieci, 
a mężczyzn to prawie wcale. Dzięki 
dobrej woli nauczycieli i dyrektorów 
mogliśmy odwiedzić wszystkie
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szkoły w mieście i na wioskach 
przeprowadzając spotkania z dziećmi 
i młodzieżą.

Przy okazji misji utworzyliśmy 
nową wspólnotę filialną w jednej 
z dzielnic miasta. Dotychczas nie 
było tam odprawianych żadnych 
nabożeństw. W każdej wspólnocie, 
gdzie odbyły się misje, pozostał 
okazały krzyż misyjny.

Na zakończenie misji miejscowi 
misjonarze świeccy, chcąc 
kontynuować to rozpoczęte dzieło,

podjęli się pewnych zobowiązań, 
takich jak kontynuownie odwiedzania 
rodzin, wprowadzanie nowych 
nabożeństw w kościołach (Nieustanna 
Nowenna, Godzinki) oraz tworzenie 
nowych grup duszpasterskich 
(kręgi rodzin, grupa młodzieżowa, 
duszpasterstwo ludzi starszych, itd.). 
Jest więc nadzieja, że rozpoczęta 
praca misyjna będzie kontynuowana, 
czego bardzo oczekujemy.

O. Adam Mazur CSsR

CIEKAWOSTKI Z BRAZYLII

tektonicznym 
Oscara Niemeyera. 
Barwna to postać. 
Zaprojektował stolicę 
państwa od podstaw - 
to jego „dziecko” - ale 
nigdy się do niej nie 
przeniósł ze swojego 
Rio de Janeiro. Miał
niepowtarzalną dla 
architekta szansę
zbudowania nie tyl- Gigantyczna flaga w stolicy państwa - Brazylii
ko jednego, nawet
najbardziej reprezentacyjnego gma- urodził, stolicęjednego znajwiększych 
chu, ale całej metropolii. Mógł państw świata, a jednocześnie nie

Stolica w szczerym polu 
architekta Niemeyera

Stolica kraju 
Brazylia to dzieło 
-  w sensie archi-

-  dzieło dzielić i rządzić, jak dziecko bawiące 
się klockami. Uczynił to. Stworzył,
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krył się ze swoimi kontrowersyjnymi 
poglądami politycznymi: był

Krzyż na szczycie katedry w Brazylii

członkiem Komunistycznej Partii 
Brazylii. Niemeyer zmarł niedawno, 
w 2012 roku, w wieku 105 lat! Ale to, 
co stworzył, przetrwa autora.

Na uwagę zasługuje most, 
efektowny, o fantazyjnym kształcie, 
robiący wielkie 
wrażenie, w nocy 
podświetlany tak, że 
widać go z odległych 
krańców miasta.
Oczywiście nosi imię 
byłego prezydenta 
Kubitschka, który 
61 lat temu podjął 
decyzję o budowie w 
szczerym polu nowej 
stolicy państwa.
Jego imieniem nazwano lotnisko i 
dziesiątki innych obiektów.

Cała władza w jednym miejscu
Most Niemeyera-Kubitschka 

prowadzi między innymi do Pałacu

Płaskowyżu, gdzie znajduje się 
kancelaria głowy państwa. Pałac 
znajduje się na placu Trzech Władz, 
gdzie poza siedzibą prezydencką 
usytułowane są także parlament i sąd. 
Budynek Senatu z otwartą kopułą 
dachu i budynek Izby Deputowanych 
z kopułą zamkniętą, wybudowane 
zostały jeden naprzeciw drugiego. 
W pobliżu znajduje się również 
Federalny Trybunał Sprawiedliwości. 
W j ednym więc miejscu zgromadzono 
władzę wykonawczą, ustawodawczą 
i sądowniczą. W Brazylii, wzorem 
USA, nie ma stanowiska premiera, a 
realną władzę wykonawczą sprawuje 
prezydent.

Obok tych gmachów, w 
symbolicznym centralnym punkcie

kraju, na wielkim maszcie, powiewa 
olbrzymia flaga Brazylii (14 m x 
20 m) z zielenią, żółcią i kolorem 
niebieskim. Waży ona 60 kilogramów 
(!) i raz w miesiącu jest ona uroczyście 
wymieniana.

Katedra archidiecezjalna w Brazylii
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Budynki rządowe, identyczne -  
są jak pudełka zapałek, nudne swoją 
jednostajnością i takim samym krojem 
wielkich liter, 
o z n a j m i a j ą c y c h  
nazwę resortu.
Zwykle w każ
dym budynku 
mieszczą się po 
dwa ministerstwa.
Ciekawe są nazwy 
p o s z c z e g ó l n y c h  
resortów, niespo
tykane czasem w 
Europie, jak na 
przykład minister
stwo spraw socjalnych i walki z 
głodem.

Miała być katedra bez krzyża, 
ale polski upór zwyciężył

Warta zapamiętania jest też 
katedra. Z daleka widoczna dzięki 
krzyżowi olbrzymiej wielkości, 
zamocowanemu na jej kopule. Z tym 
krzyżem była cała historia. Niemeyer, 
komunista, nie przewidział go w 
swoim projekcie. Byłby to pierwszy 
wypadek w historii chrześcijańskiego 
budownictwa sakralnego kościoła 
bez krzyża. I tak by się skończyło, bo 
władze nie widziały w tym absurdu, 
gdyby do akcji nie wkroczył Polak, 
przewidziany na proboszcza parafii 
katedralnej, ks. Czesław Rostkowski. 
Powiedział, że do kościoła bez krzyża

się nie wprowadzi. No i krzyż stanął. 
A proboszcz Czesław Rostkowski 
żyje do dziś, kieruje parafią pod

wezwaniem św. Judy Tadeusza 
w Brazylii. W lutym 2015 roku 
obchodził 80. rocznicę urodzin. Tam 
już problemów z krzyżem nie było.

Kiedyś Polacy byli w Brazylii 
jedną z najbiedniejszych mniejszości 
narodowych. Teraz piąte, szóste 
pokolenie naszych rodaków, często 
już nie mówiących po polsku, 
zaczyna powoli współdecydować 
o kraju, który jest także ich krajem. 
Nie zapominają jednak o polskich 
korzeniach. Szczególnie od czasów 
Jana Pawła II -  polskiego papieża i 
świętego -  jest to dla nich powód do 
szczególnej dumy.

Dane z artykułu: 
Ryszard Czarnecki 

(Gazeta Polska)
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