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Tak Bóg umiłował świat, 
że Syna swojego dał...
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Z życzeniami szczęśliwego Nowego Roku przesyłamy kolejny Biuletyn 
Informacyjny, jak zwykle opóźniony, ale nie przestaje być „ogniwem”, które 
łączy naszą brazylijską Misję z Polską i z kilkunastu innymi krajami, gdzie 
pracują nasi współbracia redemptoryści. Biuletyn wysyłamy także do naszych 
rodzin, parafii i domów sióstr zakonnych, które modlą się, aby nasz wysiłek 
misyjny był owocny.

Znaczna część niniejszego Biuletynu poświęcona jest uroczystym 
obchodom 25-lecia oficjalnego ustanowienia Wiceprowincji Bahia (1992-
2017).

Dziękowaliśmy też za 25 lat kapłaństwa dwóch naszych współbraci (o. 
Roque i o. Rosivaldo) i cieszyliśmy się ze święceń kapłańskich diakona 
Gildevana. 

Gratulując o. Antoniemu Niemcowi objęcia odpowiedzialnego stanowiska 
w Kościele brazylijskim, żegnaliśmy go ze smutkiem, bo chociaż nadal 
pozostaje członkiem naszej Wiceprowincji, to jednak przez kilka lat nie 
będziemy go mieli pośród nas, gdyż będzie pracował w stolicy Brazylii.

W ostatnich miesiącach miała miejsce trwająca pięć tygodni Misja święta, 
o czym również czytamy na łamach Biuletynu.

W Sanktuarium Dobrego Jezusa obchodziliśmy bardzo uroczyście święto 
Niepokalanego Poczęcia Maryi. Przy tej okazji zamieszczamy artykuł – rys 
historyczny czci Matki Bożej Niepokalanej w naszym Zgromadzeniu.

My, redemptoryści, cieszymy się, że posiadamy w Zgromadzeniu 19 
świętych i błogosławionych. Dlatego na zakończenie tego wydania Biuletynu 
umieszczamy ich ogólną charakterystykę.

Jak wiadomo, prawie wszystkie artykuły są tłumaczeniem z języka 
portugalskiego, ale nie dosłownym, gdyż polscy Czytelnicy potrzebują 
dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień.

Nasi Czytelnicy, którzy mają dostęp do internetu, mogą czytać 
Biuletyn (około dwa miesiące wcześniej) na stronie internetowej Prowincji 
Warszawskiej: www.redemptor.pl - Misje Zagraniczne.

Od Redakcji
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CONGREGATIO SS. REDEMPTORIS
Rzym, 3 listopada 2017 roku

Kochani Bracia i Siostry
Przesyłam serdeczne pozdrowienia z Rzymu wszystkim 

współbraciom: o. Roque Silvie, Superiorowi Wiceprowincji Bahia, o. 
Januszowi Sokowi, Superiorowi Prowincji Warszawskiej i o. Ulyssesowi 
da Silvie, asesorowi Jubileuszowego Zebrania Ogólnego, całemu 
zarządowi Wiceprowincji, przełożonym domów zakonnych, którzy 
aktualnie pełnią funkcję animacji wspólnot zakonnych. W szczególny 
sposób ślę moje serdeczne pozdrowienia wszystkim współbraciom 
i świeckim misjonarzom i misjonarkom zaangażowanym w dzieło 
misyjne Wiceprowincji. Życzę wszystkim obfitych błogosławieństw 
Dobrego Jezusa, naszego Odkupiciela, który zawsze jest z nami w 
naszych potrzebach!

Z okazji Zebrania Jubileuszowego, kiedy to obchodzicie 25-lecie 
kanonicznego ustanowienia Wiceprowincji Bahia, podzielając 
Waszą radość, z całą serdecznością kieruję do Was współbracia i 
współpracownicy świeccy moje gratulacje. Życzę wam, żeby to 
Zebranie było prawdziwym spotkaniem przede wszystkim z Jezusem 
Odkupicielem oraz ze wszystkimi braćmi i siostrami zjednoczonymi w 
charyzmacie i duchowości naszej rodziny redemptorystowskiej. 

Niech temat rozpoczynającego się sześciolecia: „Świadkowie 
Odkupiciela solidarni dla misji w zranionym świecie” inspiruje Was, 
abyście mogli wprowadzać w praktykę restrukturyzację naszego 
życia apostolskiego „wychodząc na spotkanie Pana tam, gdzie On już 
przebywa i działa w swój tajemniczy sposób” (Konst. 7).

Jest to przede wszystkim czas dziękczynienia, dlatego łączymy 
nasze głosy z psalmistą: „Dziękujmy Panu, bo jest dobry, bo Jego miłość 

Do Redemptorystowskiej Rodziny 
Wiceprowincji Bahia, Brazylia
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trwa na wieki!” (Ps 135,1). Nasze dziękczynienie składamy Dobremu 
Jezusowi za wszystkie łaski i błogosławieństwa, którymi darzył Waszą 
rodzinę zakonną w ciągu tych 25 lat wytężonej pracy apostolskiej. 
Celebrujcie więc Jubileuszowe Zebranie w duchu „eucharystycznym”, 
wdzięczni za wszelkie dobro dokonane w ubiegłych latach, mobilizując 
się zarazem do gotowości wyjścia na spotkanie obecnym wyzwaniom, z 
nadzieją, że przyszłość będzie jeszcze lepsza.

Spoglądając na historię Waszej Wiceprowincji, dziękujemy 
Bogu za ogrom wysiłku włożonego przez pionierskich współbraci, 
którzy wierni swojemu powołaniu, z wielką odwagą, entuzjazmem i 
mądrością, realizowali redemptorystowski chryzmat misyjny. Bardzo 
wiele zostało dokonane z miłości do Boga i ubogiego ludu Bahii. Byli 
oni „prawdziwymi współpracownikami i sługami Jezusa Chrystusa, w 
wielkim dziele Odkupienia” (Konst. 2).

Wiemy, że obecnie bardzo wiele się czyni, aby głosić i być świadkami 
Obfitego Odkupienia na wszystkich polach działalności apostolskiej 
Wiceprowincji. Dlatego dziękujemy Bogu za wytrwałość i entuzjazm 
każdego ze współbraci, zaangażowanego w wielkie i żywotne dzieło 
ewangelizacyjne waszej wspólnoty zakonnej. 

Dziękując Bogu, przy okazji Jubileuszu zdajemy sobie sprawę, 
że każdy ze współbraci jest zaproszony do dokonania oceny swojego 
własnego zaangażowania w dzieło misyjne Wiceprowincji, w odpowiedzi 
na zaproszenie Odkupiciela, „który pierwszy nas umiłował” (1J 4,19) i 
który posyła każdego z nas.

Przyszłość naszego Zgromadzenia budowana ma być w sposób 
innowacyjny, w odpowiedzi na jawiące się przed nami wyzwania, 
zawsze w wierności charyzmatowi misyjnemu Zgromadzenia 
(por. Konst. 96). Ta kreatywna wierność uświadamia nam naszą 
redemptorystowską tożsamość i jest dla nas bodźcem do coraz większej 
dyspozycyjności misyjnej. Proces restrukturyzacji Zgromadzenia 
powinien być postrzegany jako projekt nadziei, który motywuje nas do 
coraz większej solidarności misyjnej. W ten sposób będziemy mogli 
wzrastać, jako „jedna społeczność misyjna” (Konst. 2), nigdy nie 
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poddając się zniechęceniu, aby nasza ewangelizacyjna misja stawała się 
coraz bardziej skuteczna.

Restrukturyzacja naszego życia wymaga przede wszystkim, abyśmy 
sobie uświadomili, że jesteśmy jedną wielką redemptorystowską rodziną, 
do której należą członkowie Zgromadzenia wraz z ugrupowaniami 
świeckimi, które uczestniczą w naszym charyzmacie i duchowości 
Obfitego Odkupienia. 

Patrząc na przebytą już drogę misyjną Wiceprowincji 
Bahia, obserwujemy dynamiczny sposób dzielenia się naszym 
redemptorystowskim charyzmatem i naszą duchowością z ludem Bożym, 
co zaowocowało zaangażowaniem się świeckich w dzieło misyjne. 
Oby ta inicjatywa zawsze była dowartościowywana i kontynuowana, 
mając zawsze w świadomości misyjny dynamizm, aby posługiwać 
najuboższym i najbardziej opuszczonym (por. Konst. 14).

Na zakończenie pragnę zapewnić, że zanosząc do Boga moje 
modlitwy, czuję się bliski wszystkich uczestników Jubileuszowego 
Zebrania. Proszę naszego Pana Dobrego Jezusa, aby „odwiedził” 
wszystkie rodziny objęte akcją duszpasterską i misyjną Waszej 
Wiceprowincji i skierował do młodzieży wołanie „Pójdź za Mną”, 
aby nasze Zgromadzenie w Bahii cieszyło się licznymi i świętymi 
powołaniami. Niech wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
i świetlany przykład naszych świętych i błogosławionych wspomagają 
zawsze Waszą działalność misyjną wykonywaną z radością i nadzieją. 

Wasz brat w Chrystusie Odkupicielu
o. Michael Brehl CSsR
Przełożony Generalny
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Drodzy Współbracia!
W obecności prawie wszystkich współbraci obchodziliśmy uroczyście 

srebrny jubileusz ustanowienia Wiceprowincji Bahia. W dwudniowym 
studium dokonaliśmy refleksji odnośnie „praktycznych zaleceń XXV Kapituły 
Generalnej Zgromadzenia w redemptorystowskich (Wice)Prowincjach” pod 
kierunkiem o. Ulyssessa da Silvy z Prowincji São Paulo. Cieszyliśmy się też z 
obecności Prowincjała z Warszawy o. Janusza Soka. Uczestniczył również w 

uroczystościach o. bp Czesław Stanula 
CSsR, który obecnie jako emeryt, po 
28 latach posługi biskupiej, wrócił 
do naszej Wiceprowincji. Ponieważ 
Świeccy Misjonarze Najświętszego 
Odkupiciela stanowią integralną 
część naszej Wiceprowincji, w 
Zebraniu Ogólnym uczestniczyło 6 
misjonarek z Salwadoru.

W swoim przemówieniu 
na początku Zebrania o. Janusz 

Sok mówił między innymi, że każdy ze współbraci jest bardzo ważny dla 
kontynuowania historii tutejszej redemptorystowskiej jednostki. Odniósł się 
również do ogólnej sytuacji powołaniowej w Zgromadzeniu, która napawa 
niepokojem. Stąd proponowana przez Kapitułę Generalną restrukturyzacja 
powinna wyjść na przeciw także wyzwaniom powołaniowym.

LIST WICEPROWINCJAŁA
PO ZEBRANIU JUBILEUSZOWYM
Z OKAZJI OBCHODÓW 25-LECIA

USTANOWIENIA WICEPROWINCJI BAHIA
5 – 10 listopada 2017 roku w Bom Jesus da Lapa-Bahia

MISSIONÁRIOS REDENTORISTAS
VICE-PROVÍNCIA DA BAHIA

Rua Almeida Sande, 36 - Barris, 40.070-370 Salvador-BA
Fone: (71) 3328-3116 - email: cssrba@terra.com.br
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O. Ulysses da Silva rozpoczął wykład stawiając pytanie: „Czego oczekuje 
od nas XXV Kapituła Generalna?” Aby dokonać studium Dokumentu 
Kapituły i odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wziąć pod uwagę dwa aspekty: 
1) redemptorystowską solidarność w prowadzeniu dzieła misyjnego i że 
2) nasza misja realizowana jest w zranionym świecie, jak to ujmuje temat 
podjęty przez Kapitułę na rozpoczynające się sześciolecie: Redemptoryści 
jako Świadkowie Odkupiciela, solidarni dla misji w zranionym świecie. „Jaka 
jest więc niezbędna charakterystyka każdej redemptorystowskiej wspólnoty, 
każdej jednostki Zgromadzenia, której nigdy nie może zabraknąć?”

1. PRZEBIEG JUBILEUSZOWEGO ZEBRANIA OGÓLNEGO

1.1. Pierwszego dnia uroczystej Mszy świętej inauguracyjnej przewodniczył 
Wiceprowincjał naszej jednostki o. Roque Silva Alves. Odprawiona ona 
została u stóp cudownego Wizerunku w Grocie Dobrego Jezusa. O. Roque 
odprawiał Eucharystię dziękczynną za 25 lat swojej posługi kapłańskiej. 

Dokładna data jego święceń to 
19 grudnia, ale korzystając z 
obecności wszystkich współbraci 
z Wiceprowincji, tak o. Roque 
jak i o. Rosivaldo, wyświęcony 
tydzień później, dziękowali 
Bogu wraz ze wszystkimi 
uczestnikami. 

Oficjalnego otwarcia 
Jubileuszowego Zebrania 
dokonał o. Roque w Auli im. 
św. Jana Pawła II, witając 

o. biskupa Czesława Stanulę, emerytowanego Pasterza Diecezji Itabuna. 
Powitał następnie o. Ulyssesa Silvę, redemptorystę z São Paulo, który jako 
jeden z organizatorów i uczestników pięciu kolejnych Kapituł Generalnych 
Zgromadzenia (od 1985 do 2017), z całą kompetencją prowadził nasze 
dwudniowe studium. Serdecznie powitał także o. Janusza Soka, Przełożonego 
Warszawskiej Prowincji-Matki (gdyż nasza Wiceprowincja została przez nią 
założona). Po powitaniu, został on zaproszony do skierowania kilku słów 
do współbraci. Wiceprowincjał przedstawił potem przybyłe z Salwadoru, 



10 Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 114  Pazdziernik – Grudzień 2017 r.

25 LAT USTANOWIENIA                      WICEPROWINCJI BAHIA

zaproszone na Jubileuszowe Zebranie, Świeckie Misjonarki Najświętszego 
Odkupiciela. 

Po tym oficjalnym wstępie o. Ulysses rozpoczął swoją konferencję na 
temat: Praktyczne zalecenia podjęte przez XXV Kapitułę Generalną dla 
jednostek Zgromadzenia w Brazylii.

O. bp Czesław Stanula, jako jeden z pierwszych polskich misjonarzy 
i wieloletni przełożony Misji w Bahii, przedstawił w sposób bardzo żywy 
historię powstania i trudnych początków pracy duszpasterskiej i społecznej w 
Bom Jesus da Lapa. Uczynił to na bazie swojej osobistej kroniki (która po 45 
latach pisania liczy już 60 „tomów” - stukartkowych zeszytów).

1.2. Drugi dzień zebrania rozpoczęliśmy uroczystą Eucharystią pod 
przewodnictwem o. Rosivaldo Moty, który w tym dniu dziękował Bogu 
za powołanie kapłańskie i 25. rocznicę posługi ludowi Bożemu. Jest on 
wikariuszem Wiceprowincjała i administratorem (ekonomem) Sanktuarium 

Dobrego Jezusa. Wszyscy 
uczestnicy Zebrania i zgromadzeni 
wierni (miejscowi parafianie i 
pielgrzymi) łączyli się z jubilatem 
w dziękczynieniu. 

Ponieważ w tym dniu o. 
Zbigniew Małolepszy CSsR 
obchodził 30-lecie swoich święceń 
kapłańskich, dziękowaliśmy więc 
Dobremu Jezusowi i Jego Matce 
za piękne lata jego owocnej pracy.

W ciągu dnia mieliśmy cztery 
konferencje o. Ulyssessa na 

wspomniany temat. Konferencje były zajmujące, z tekstami wyświetlanymi 
na ekranie; nie brakło również debaty w grupach na kilka zasadniczych pytań 
odnośnie restrukturyzacji Zgromadzenia według wskazań XXV Kapituły 
Generalnej.

O. Tadeusz Pawlik, który był ostatnim przełożonym Misji (Regii) Bahia 
i pierwszym Wiceprowincjałem, przybliżył uczestnikom Zebrania proces 
oficjalnego ustanowienia Wiceprowincji w 1992 roku, wspominając także 
piękne obchody tej uroczystości, na której obecnych było kilkudziesięciu gości 
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– redemptorystów z całej Brazylii i z innych krajów. Dzięki intensywnemu, 
trzymiesięcznemu Kursowi Misyjnemu dla młodych ojców, Polaków i 
Brazylijczyków, nastał potem w nowej Wiceprowincji „złoty wiek” pracy 
misyjnej. Ustanowiona bowiem została Ekipa Misyjna, w skład której 
wchodziło pięciu ojców, którzy przeprowadzili wiele wielkich Misji świętych 
w Bahii i w innych stanach.

Tego dnia diakon Gildevan Pinto Rocha skierował serdeczne zaproszenie 
na święcenia kapłańskie w najbliższą uroczystość Chrystusa Króla, 23 
listopada 2017 roku.

1.3. Trzeci dzień Jubileuszowego Zebrania rozpoczęliśmy Mszą 
świętą pod przewodnictwem o. biskupa Czesława Stanuli. Była to centralna 
celebracja jubileuszowych obchodów, a mianowicie 285. rocznicy założenia 
naszego Zgromadzenia i 25. 
rocznicy oficjalnego ustanowienia 
Wiceprowincji Bahia. W czasie 
Eucharystii koncelebrowanej przez 
wszystkich ojców Grota Dobrego 
Jezusa wypełniła się miejscowymi 
wiernymi i pielgrzymami. Po 
okolicznościowym kazaniu o. 

biskupa Czesława, trzej nasi klerycy odnowili śluby na ręce Wiceprowincjała 
o. Roque. Na końcu Mszy świętej przemówił do nas redemptorystów i do 
zgromadzonych wiernych o. Janusz Sok – Prowincjał z Warszawy.

Dzień ten przeznaczony był na przyglądnięcie się dziejom naszej 
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pionierskiej pracy duszpasterskiej, misyjnej i powołaniowej w Bahii. O. 
Franciszek Micek, wyświetlając liczne zdjęcia, przedstawił historię pracy 
powołaniowej i formacyjnej w pierwszych dziesięciu latach naszej Misji 
w Bahii. O. Tomasz Bulc mówił o dziełach społecznych i charytatywnych 
redemptorystów w Bom Jesus da Lapa.

Z okazji Jubileuszu został opracowany film dokumentalny o historii Misji 
w Bahii. Wspomniana w nim była pierwsza próba założenia stałej placówki 
w Brazylii, a mianowicie w 1935 roku, kiedy to dwaj polscy misjonarze 
redemptoryści, o. Stanisław Misiaszek i o. Alfred Müler, zaczęli pracować 
wśród Polaków na południu Brazylii. Ponieważ nie doszło do założenia stałej 
placówki, udali się do Argentyny, gdzie założyli Wiceprowincję Resistencia. Z 
kolei opowiedziana była w filmie historia początków naszej Misji w Bahii, a 
potem migawki z pracy duszpasterskiej we wszystkich parafiach i sanktuariach, 
gdzie pracowaliśmy i pracujemy w ciągu minionych 45 lat, od początku aż do 
dnia dzisiejszego. Na zakończenie dokonaliśmy ewaluacji filmu. Posiada on 
duży wkład w poznanie historii naszej Wiceprowincji, ale też nie jest wolny 
od usterek ze względu na pośpiech w jego wykonaniu, co odbija się na jego 
jakości i wartości historycznej.

Jeden z założycieli naszej Misji, wielki entuzjasta misji ludowych, o. 
Tadeusz Mazurkiewicz przedstawił historię początków naszej pracy misyjnej, 
wspominając swoje szczególne prace, jak misja dla Polaków w Kurytybie, czy 
misja na 51 wyspach na północy Brazylii (gdzie stracił na wadze około 10 kg 
- przypomnienie tłumacza). 

Świeckie Misjonarki Najświętszego Odkupiciela z Salwadoru podzieliły się 
wiadomościami z zaangażowania świeckich w dzieło misyjne Wiceprowincji 
w różnych regionach stanu Bahia.

Nie brakło również wystąpienia czterech byłych naszych współbraci 
redemptorystów, którzy z różnych powodów wystąpili, ale utrzymują z nami 
przyjazny kontakt. Wyrażali oni swoją wdzięczność Zgromadzeniu za formację 
intelektualną i duchową, którą otrzymali i dzięki której zaangażowani są w 
życie religijne swoich wspólnot kościelnych.

W tym dniu spotkał się z nami miejscowy ks. biskup ordynariusz João 
Cardoso, solidaryzując się z nami w dziękowaniu Bogu za piękną historię 
naszej Wiceprowincji.

Wszystkie ważniejsze momenty naszego Jubileuszowego Zebrania 
transmitowała sanktuaryjna telewizja internetowa.
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1.4. Czwarty dzień naszego Jubileuszowego Zebrania rozpoczęliśmy 
wezwaniem Ducha Świętego i przystąpiliśmy do debaty na temat konferencji 
o. Ulyssesa, zastanawiając się nad praktycznym zastosowaniem wskazań 
XXV Kapituły Generalnej w naszej, konkretnej rzeczywistości. Odnieśliśmy 
się również do przedstawionej przez współbraci historii różnych sektorów 
naszej pracy apostolskiej w Bahii. Dokonaliśmy podsumowania naszego 
Jubileuszowego Zebrania i przystąpiliśmy do omawiania bieżących spraw 
Wiceprowincji.

O. Antoni Niemiec poinformował, że od 2 stycznia 2018 roku podejmie 
nowe odpowiedzialne posługi w Kościele w Brazylii. Na mocy kontraktu 
między Zarządem Wiceprowincji Redemptorystów Bahia i Papieskimi 
Dziełami Misyjnymi oraz Konferencją Episkopatu Brazylii będzie pracował 
przy Konferencji Episkopatu Brazylii jako sekretarz Krajowej Rady Misyjnej. 
Wyjaśnił również, że w miarę możliwości będzie uczestniczył w życiu 
Wiceprowincji.

Przed południem odprawiliśmy Mszę świętą koncelebrowaną w Grocie 
Dobrego Jezusa, kończąc w ten sposób oficjalną część naszego Jubileuszowego 
Zebrania.

2. PROPOZYCJE PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA SPRAW 
OMAWIANYCH NA JUBILEUSZOWYM ZEBRANIU

2.1. Braterski apel Wiceprowincjała do Współbraci
Jako odpowiedzialny za koordynację życia zakonnego naszej 

Wiceprowincji pragnę zwrócić uwagę na trzy niezbędne elementy naszego 
redemptorystowskiego postępowania, których nie można lekceważyć 
ani ignorować, kierując się wybujałym indywidualizmem. Są to: życie 
wspólnotowe, duchowość i apostolstwo. Właśnie one stanowią podstawową 
charakterystykę redemptorystów. Jeżeli nie będziemy ich kultywować, 
stracimy sens istnienia naszego Zgromadzenia.

Przełożony wspólnoty zakonnej pełni rolę niezwykle odpowiedzialną 
odnośnie przestrzegania tych trzech elementów. Przede wszystkim powinien 
być liderem, a więc: 1) koordynować życie codzienne wspólnoty, przede 
wszystkim odnośnie modlitwy, rekolekcji miesięcznych i „revisio vitae”; 2) 
animować wspólnotowe planowanie działalności apostolskiej; 3) otaczyć 
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troską członków wspólnoty, promować ich i rozbrajać ewentualne sytuacje 
konfliktowe; 4) sporządzać sprawozdania odnośnie życia redemptorystowskiego 
swojej wspólnoty.

2.2. Polecenia Zarządu Generalnego Zgromadzenia
Są trzy sprawy, które Zarząd Generalny poleca wykonać:
1) Zorganizować składkę w ostatnią niedzielę stycznia 2018 roku na 

cele Funduszu Solidarności (pomoc jednostkom Zgromadzenia najbardziej 
potrzebującym wsparcia);

2) Wprowadzać w życie instrukcje dokumentu dotyczącego otoczenia 
troską dzieci, nastolatków i dorosłych narażonych na niebezpieczeństwo 
(którego treść została zaprezentowana w czasie naszego ostatniego Zebrania); 

3) Uczestniczyć w nadzwyczajnej wizytacji Zarządu Generalnego.
Po zakończeniu III fazy Kapituły Generalnej dla Ameryki Łacińskiej 

i Karaibów, która odbyła się w Kolumbii w maju 2017 roku, Zarząd 
Generalny wyznaczył nadzwyczajne wizytacje w jednostkach Zgromadzenia 
naszego kontynentu, w celu zaprezentowania Redemptorystowskiego Planu 
Apostolstwa.

Wizytacje te odbędą się w poszczególnych rejonach geograficznych. 
Wiceprowincje Recife, Fortaleza i Bahia mają się spotkać w dniach od 26 lutego 
do 2 marca w Lagoa Seca-PB (w pobliżu Campina Grande-PB). W spotkaniu 
wizytacyjnym koniecznie powinni uczestniczyć członkowie zarządów 
wiceprowincjalnych, przełożeni wspólnot zakonnych oraz koordynatorzy 
sektorów apostolstwa, formacji seminaryjnej, proboszczowie i ekonomowie. 
Jeżeli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu w swoim rejonie, może 
wziąć udział w spotkaniach w innych rejonach Brazylii.

Daty wizytacji Zarządu Generalnego w Brazylii:
1) Rejon północny: od 19 do 23 lutego w Belém-PA;
2) Rejon północno-wschodni: od 26 lutego do 2 marca w Campina Grande-PB; 
3) Rejon środkowo-zachodni: od 16 do 20 kwietnia w Goiânia-GO;
4) Rejon południowo-wschodni: od 23 do 27 kwietnia w Aparecida-SP; 
5) Rejon południowy: od 30 kwietnia do 4 maja w Kurytybie-PR
6) Rejon południowo-zachodni: od 7 do 11 maja w Belo Horizonte-MG.
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2.3. Najważniejsze sprawy omawiane podczas Konferencji Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów

1) Misyjna dyspozycyjność, aby udać się do pracy misyjnej w innych 
jednostkach Zgromadzenia w kraju i za granicą, jako ważny krok w 
restrukturyzacji Zgromadzenia. Przykładem tego są misje w Surinamie, na 
Kubie i w Urugwaju.

2) Komisja do spraw Misjonarzy Świeckich naszej Konferencji 
przygotowuje wydanie Dyrektorium Formacyjnego dla Świeckich Misjonarzy 
Najświętszego Odkupiciela.

3) Następne Zebranie Ogólne Konferencji odbędzie się w Trindade-GO w 
dniach od 6 do 15 sierpnia 2018 roku.

4) Kurs przygotowawczy do ślubów wieczystych 2018 dla juniorystów 
odbędzie się w Limie (Peru) w dniach od 6 stycznia do 18 lutego. Z naszej 
Wiceprowincji w kursie weźmie udział trzech współbraci, którzy aktualnie 
odbywają praktykę duszpasterską: Alessandro Moreira, Valdeneir Brito i Ednei 
Galvão. Po powrocie z kursu złożą śluby wieczyste dnia 11 marca w kościele 
Matki Bożej Gromniczej w Pituaçu (Salwador).

2.4. Kongres Misyjny w Aparecida
Komisja do spraw Misji Świętych Unii Redemptorystów Brazylijskich 

(URB), pod przewodnictwem Prowincjała z São Paulo o. Inácio Medeiros, 
organizuje w Aparecida-SP, w dniach od 29 stycznia do 2 lutego 2018 roku, 
Kongres Misyjny, którego tematem będzie „Redemptorystowska Tożsamość w 
Kościele wychodzącym na spotkanie”. Zwracam się do Współbraci z apelem, 
aby skorzystali z wartościowego Kongresu i ze sposobności modlitewnego 
spotkania się z Maryją, naszą Matką Aparecida oraz aby odnowili swoją 
znajomość i przyjaźń ze współbraćmi, misjonarzami z całej Brazylii. 
Wszystkim nam potrzebne jest tego rodzaju spotkanie, aby aktualizować się 
w życiu Kościoła i nabrać nowego zapału do prowadzenia dzieła misyjnego. 
Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi 500 reali.

2.5. Redemptorystowskie Misje święte
Jak wiadomo, Misje święte są priorytetem apostolstwa Wiceprowincji 

Bahia, dlatego oprócz ojców wchodzących w skład Ekipy Misyjnej, zgodnie 
z naszą tradycją i stosownie do determinacji Statutów Wiceprowincjalnych, 
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wszyscy współbracia powinni angażować się w prace misyjne, uczestnicząc 
czynnie przynajmniej w jednej pracy misyjnej w ciągu roku.

Współbracia należący do Ekipy i pracujący w Centrum Misyjnym 
organizują każdego roku przynajmniej pięć wielkich Misji świętych (każda 
obejmująca miasto i liczne wioski). Oprócz tego przez cztery miesiące 
prowadzą misję nieustanną w Sanktuarium Dobrego Jezusa, angażując się w 
posługę duszpasterską pielgrzymom.

Chciałbym tutaj przypomnieć Misje święte międzyprowincjalne, które 
głoszą redemptoryści ze wszystkich jednostek Zgromadzenia w Brazylii. W 
ostatnich latach takie Misje przeprowadzone zostały w Itabunie, w stanie 
Bahia (równocześnie w 14 parafiach), w Passo Fundo, w stanie Rio Grande 
do Sul, na południu Brazylii i w Trindade, w stanie Goiás. Następna Misja 
międzyprowincjalna głoszona będzie w 2019 roku w São Félix do Araguaia, 
również w stanie Goiás. 

2.6. Świeccy Misjonarze Najświętszego Odkupiciela
Stosownie do wskazań XXV Kapituły Generalnej, naszego Planu 

Ewangelizacyjnej działalności oraz tradycji, jaką kultywujemy w 
Wiceprowincji, powinniśmy nadal w naszych wspólnotach zakonnych, w 
parafiach, sanktuariach i na innych polach naszej działalności apostolskiej, 
werbować, organizować, formować i angażować Świeckich Misjonarzy 
Najświętszego Odkupiciela. Oni jako współpracownicy - wolontariusze 
działają przede wszystkim w swoich wspólnotach parafialnych, ale też w 
ewangelizacyjnej działalności naszej Wiceprowincji. 

Unia Redemptorystów Brazylijskich (URB) organizuje w dniach od 11 do 
15 czerwca w Trindade-GO spotkanie reprezentantów wszystkich jednostek 
Zgromadzenia w naszym kraju, którego zadaniem będzie danie nowego impulsu 
do angażowania Świeckich Misjonarzy do działalności ewangelizacyjnej we 
wszystkich jednostkach Zgromadzenia w Brazylii i na naszym kontynencie.

Powinniśmy wziąć pod uwagę apel skierowany przez Świeckich Misjonarzy 
Najświętszego Odkupiciela do naszej Wiceprowincji, zaprezentowany w 
czasie Jubileuszowego Zebrania, który wyraża zaniepokojenie brakiem 
zainteresowania i poparcia dla ich działalności ze strony parafii, sanktuariów i 
wspólnot zakonnych naszej Wiceprowincji.
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2.7. Sanktuaria, Centro Misyjne i Parafie
Nasza działalność apostolska koniecznie musi być wykonywana w 

sposób wspólnotowy. Dlatego tak w Sanktuariach, które obsługujemy, w 
Redemptorystowskim Centrum Misyjnym, jak i w parafiach nam powierzonych, 
całe nasze zaangażowanie apostolskie powinno być planowane, prowadzone i 
ewaluowane w sposób wspólnotowy.

Trzeba zatem brać pod uwagę i dowartościowywać doświadczenie misyjne 
i duszpasterskie współbraci oraz ich współpracę i współodpowiedzialność 
za różnorakie formy działalności apostolskiej we wspólnocie. Trzeba też 
dostosowywać się do wskazań i orientacji Wiceprowincjalnego Planu 
Działalności Ewangelizacyjnej.

2.8. Międzyprowincjalna wspólnota zakonna (Prowincja Rio de Janeiro 
i Wiceprowincja Bahia)

Mimo, że nie ma jednomyślności odnośnie tej sprawy, gdyż jest nas 
zbyt mało do prowadzenia powierzonego nam dzieła apostolskiego, kierując 
się stwierdzeniem jednego ze współbraci, że „trzeba mieć odwagę i wyjść z 
naszego wygodnego miejsca na spotkanie nowych wyzwań”, powstała myśl 
utworzenia nowej wspólnoty zakonnej złożonej ze współbraci z Prowincji 
Rio de Janeiro i Wiceprowincji Bahia. Zamierzamy uczynić to w kontekście 
dokonywanej w Zgromadzeniu restrukturyzacji. Wspólnota będzie miała za 
zadanie promowanie Redemptorystowskich Misji świętych, prowadzenie 
misyjnej formacji świeckich i organizowanie duszpasterstwa powołaniowego. 
Chodzi bowiem o to, żeby nie ograniczać się zaledwie do prowadzenia 
duszpasterstwa parafialnego.

Zarząd Prowincji Rio de Janeiro i Wiceprowincji Bahia już obrały rejon, 
w którym zamierza się utworzyć nową międzyprowincjalną wspólnotę, a 
mianowicie północną część stanu Minas Gerais, w archidiecezji Montes Claros.

Aby urzeczywistnić ten wspólny projekt, konieczne jest, by współbracia 
z obydwu jednostek redemptorystowskich mieli przekonanie odnośnie 
sensowności procesu restrukturyzacji w Zgromadzeniu. Powinni być otwarci 
na „znaki czasu”, aby odpowiedzieć na potrzeby Kościoła i zsekularyzowanego 
świata. Kandydaci mogą się zgłaszać do tej nowej „nadzwyczajnej akcji 
misyjnej”.



18 Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 114  Pazdziernik – Grudzień 2017 r.

25 LAT USTANOWIENIA                      WICEPROWINCJI BAHIA

2.9. Spotkania byłych redemptorystów
Biorąc pod uwagę, że w czasie Zebrania Jubileuszowego czterech 

byłych redemptorystów zaprezentowało bardzo pozytywne przemówienia, 
sugerujemy, by Wiceprowincjalny Sekretariat Formacji i Duchowości próbował 
zorganizować coroczne spotkania eks-redemptorystów naszej Wiceprowincji, 
aby ich animować do zaangażowania się w swoich wspólnotach kościelnych. 
Ewentualnie mogą też stać się współpracownikami w naszym dziele 
ewangelizacyjnym. 

Niektóre Prowincje brazylijskie czynią to regularnie od wielu lat, z bardzo 
pozytywnym rezultatem.

2.10. Wiceprowincjalne Rekolekcje Wielkanocne 2018
Ze względu na dwa wyjazdy wielu współbraci na początku roku, 

a mianowicie na wspomniany wyżej Kongres Misyjny w Aparecida-
SP i Nadzwyczajną Wizytację Zarządu Generalnego w Lagoa Seca-PB, 
proponujemy, aby rekolekcje wielkanocne urządzić we wspólnotach zakonnych, 
a domy usytuowane w niewielkiej odległości mogą je przeprowadzić wspólnie.

2.11. Zamknięcie placówki w Itabunie-BA
Wspólnota zakonna, biskup ordynariusz i parafianie Matki Bożej 

Miłosierdzia w Itabunie już zostali poinformowani, że redemptoryści odchodzą 
z parafii z końcem 2017 roku. W czasie święta odpustowego, dnia 19 listopada 
2017 roku, tamtejszy biskup ordynariusz przedstawił trzech zakonników z 
Instytutu Misyjnego Sług Pana jako następców redemptorystów. Oficjalne 
zamknięcie domu zakonnego odbędzie się dnia 5 stycznia 2018 roku.

2.12. Kwestionariusz ewaluacyjny
Sugerujemy i prosimy, aby współbracia odpowiedzieli na kwestionariusz 

ewaluacyjny przygotowany na Jubileuszowe Zebranie. Będzie on użyteczny 
na przygotowanie Kapituły Wiceprowincjalnej pod koniec 2018 roku.

2.13. Sanktuaryjna telewizja Web TV Bom Jesus
Pragnę wyrazić uznanie wielkiemu wysiłkowi i staranności personelu 

prowadzącego Web TV Bom Jesus. Podziękowanie to kieruję na ręce o. 
Rosivaldo Moty, który zadbał, żeby wszystkie konferencje, wstąpienia i 
pogadanki w czasie Zebrania oraz celebracje liturgiczne w Sanktuarium, 
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były rejestrowane i transmitowane. Na szczególne podziękowanie zasługują 
współbracia, którzy przyczynili się do opracowania filmu dokumentalnego o 
historii naszej Wiceprowincji.

2.14. Wizyta kanoniczna Prowincjała z Polski
Bardzo radośnie przeżywaliśmy braterską obecność o. Janusza Soka, 

Prowincjała z Warszawy, który uczestniczył w naszym Jubileuszowym 
Zebraniu. O. Janusz Sok był bardzo zadowolony ze spotkania ze współbraćmi 
i z uczestnictwa w naszej uroczystości. Animował nas do wprowadzania w 
życie zaleceń XXV Kapituły Generalnej, dzięki którym Zgromadzenie będzie 
pełnić z entuzjazmem swoją „misję w tym zranionym świecie”.

2.15. Komisja przygotowawcza Jubileuszowego Zebrania
Na ręce ojców Adama Rąpały (ekonoma i radnego Wiceprowincji) oraz 

Marcosa da Silvy (duszpasterza powołaniowego i prefekta postulantów) 
składamy serdeczne podziękowanie za ich wkład w przygotowanie i 
przeprowadzenie Jubileuszowego Zebrania. Wyrażamy również wdzięczność 
wspólnocie sanktuaryjnej Dobrego Jezusa za udostępnienie nam sali, gdzie 
odbywały się konferencje oraz za miłe, braterskie przyjęcie; za zapewnienie 
nam gościnnego zakwaterowania.

Podziękowania
- Wszystkim współbraciom za czynny i radosny udział e Jubileuszowym 

Zebraniu;
- Współbraciom, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami misyjnymi, 

przybliżając nam bogatą historię zmagań, aby nasza Wiceprowincja była taką, 
jaka jest obecnie, a więc o. biskupowi Czesławowi Stanuli, o. Tadeuszowi 
Pawlikowi, o. Franciszkowi Mickowi, o. Tomaszowi Bulcowi i o. Tadeuszowi 
Mazurkiewiczowi, jak również o. Ulyssesowi da Silvie i o. Januszowi Sokowi, 
Prowincjałowi z Warszawy. 

- Wyrażamy również wdzięczność Świeckim Misjonarkom, które 
uczestniczyły z Zebraniu, a także byłym redemptorystom za odwagę 
podzielenia się swoimi przeżyciami w Zgromadzeniu i poza nim.

Niech Maryja, nasza Matka Nieustającej Pomocy, wyjedna nam obfite 
łaski u swojego Syna, naszego Odkupiciela.

o. Roque Silva Alves CSsR
Superior Wiceprowincji
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O. bp Czesław Stanula, obecnie 
już emerytowany ordynariusz 
diecezji Itabuna, był pierwszym 
superiorem rodzącej się Misji (Regii) 
Redemptorystów Bahia, dlatego 
został zaproszony do wygłoszenia 

konferencji o pierwszych krokach 
misyjnych polskich redemptorystów 
w Bahii.

Zaraz na początku przemówienia 
zaznaczył, że wszystko, co powie, 
będzie miało punkt widzenia 
bardzo osobisty, gdyż posługuje się 
własnymi zapiskami prowadzonymi 
od początku aż do dnia dzisiejszego.

Rozpoczynając opowieść o 
historii powstania naszej Misji 
podkreślił, że Prowincja Warszawska 
z wielkim entuzjazmem zaangażowała 
się w sprawę Misji w Bahii. Zgłosiło 
się kilkunastu ojców chętnych na 
wyjazd na nowe pole misyjne, z 

których wybrano czterech i jednego z 
redemptorystowskiej Wiceprowincji 
w Argentynie – o. Czesława Stanulę. 
Jako mający już doświadczenie w 
pracy misyjnej w Ameryce Łacińskiej, 
został on mianowany przełożonym 
Misji Bahia.

O. Biskup wspomniał też 
o trudnościach, jakie miał z 
otrzymaniem wizy na pobyt stały w 
Brazylii, gdyż był to okres dyktatury 
wojskowej i on jako obywatel 
państwa „komunistycznego” był kimś 
podejrzanym.

Mówiąc o przybyciu polskich 
redemptorystów do Brazylii, 
podkreślił bardzo serdeczne i 
braterskie przyjęcie ich przez 
współbraci z Prowincji São Paulo. 
Tam przez kilka miesięcy uczyli 
się oni języka portugalskiego i 
zaznajamiali się z ich pracą misyjną i 
duszpasterską.

Przybycie polskich 
redemptorystów do Bahii nie było 
jakimś zbiegiem okoliczności, 
lecz wspaniałym planem Bożym. 
Odczuwaliśmy od początku obecność 
Opatrzności, która chroniła nas od 
niebezpieczeństw. Tak było np. w 
wypadku o. Danieluka, który po 
przeprowadzeniu pracy misyjnej 
z brazylijskim współbratem miał 

O POCZĄTKACH MISJI W BAHII
Słowo Ojca biskupa Czesława Stanuli CSsR
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wrócić do siedziby parafii awionetką 
(własnością amerykańskich 
redemptorystów). Zaraz po starcie 
spadli, z wysokości kilkudziesięciu 
metrów, na rozłożyste drzewo. Za 
łaską Bożą ani pilot, ani misjonarze 
nie mieli poważnych obrażeń.

Cała 45-letnia historia Misji 
Bahia świadczy, że decyzja Zarządu 
Generalnego w Rzymie i Zarządu 
Prowincjalnego w Warszawie była 
wypełnieniem planu Bożego, aby 
Zgromadzenie rozrosło się w tej 
części Brazylii, dla ewangelizowania 
milionów biednych i opuszczonych 
Brazylijczyków.

Początki pracy w Bahii
O. bp Czesław wspominał, że 

gdy przybyli do Bom Jesus da Lapa 
nie byli mile widziani przez znaczną 
część mieszkańców. Zapisało mu się w 
pamięci, że gdy pewnego razu poszedł 
na pocztę, byli tam mężczyźni, którzy 
widząc go komentowali: „To jest 
jeden z polskich misjonarzy, którzy są 
komunistami. Przybyli oni tutaj, żeby 
żerować na Sanktuarium i brać nasze 
pieniądze”.

Bardzo niezręczna była również 
sytuacja, gdy jeden z brazylijskich 
ojców (o. Vitor Rodrigues) 
należących do Wiceprowincji Recife 
był kandydatem na burmistrza miasta. 
Cała społeczność podzielona była 
w zażartej dyspucie politycznej, co 

odbijało się na życiu parafii.
Polacy po kilkumiesięcznym 

współżyciu ze współbraćmi 
holenderskimi z Wiceprowincji 
Recife, którzy pracowali w Lapie 
przez 16 lat, w dniu 1 stycznia 1973 
roku objęli pracę duszpasterską w 
Sanktuarium i w rozległej parafii, ale 
niechęć i uprzedzenie wielu parafian 
było bardzo widoczne.

Dopiero przez głoszenie pięknej 
Misji świętej, którą przeprowadzili 
ojcowie redemptoryści z São Paulo pod 
koniec 1974 roku w mieście „stopniały 
lody” uprzedzeń i nieufności do 
polskich redemptorystów i ożywiło 
się życie religijne w parafii.

Duszpasterstwo powołaniowe
O. bp Czesław oświadczył, 

że Polacy zawsze wierzyli, że 
praca powołaniowa, poszukiwanie 
i prowadzenie ewentualnych 
kandydatów jest jak najbardziej 
wskazana. Nie zrażali się tym, że ich 
poprzednicy mówili: „czas i pieniądze 
stracone, bo ‘baiano’ (mieszkaniec 
stanu Bahia) nigdy nie dojdzie do 
kapłaństwa, a gdyby doszedł, nigdy 
nie będzie dobrym kapłanem”. 
Redemptoryści polscy postanowili 
oddać się pracy powołaniowej 
twierdząc, że chociaż kandydaci 
nie dojdą do kapłaństwa, to jednak 
zdobywając formację intelektualną i 
religijną, będą potrzebni Kościołowi 
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i może w następnych pokoleniach 
zaowocuje to powołaniami zakonnymi 
i kapłańskimi.

Skrajna nędza ludności
Oddaliśmy się z całym zapałem 

pracy ewangelizacyjnej otaczając 
opieką duszpasterską istniejące już 
wspólnoty kościelne i organizując 
nowe. Wiedzieliśmy, że to jest 
pierwszy cel naszej grupy misyjnej. 
Ale nędza, z jaką spotykaliśmy 
się, zmuszała nas także do 
zaangażowania się w organizowanie 
pomocy materialnej biednym. I tak 
np. prowadziliśmy przez szereg 
lat darmową aptekę dla ubogich, 
dzięki ojcom redemptorystom z São 
Paulo, którzy przysyłali lekarstwa. 
Prowadziliśmy promocję ubogiego 
ludu, zapraszając lekarzy, pielęgniarki 
i inne kompetentne osoby, które 
urządzały pogadanki na temat higieny, 
troski o zdrowie, udzielanie pierwszej 
pomocy, itd.

W czasie klęski żywiołowej 
w latach 1979 i 1980, gdy tereny 
nadbrzeżne rzeki św. Franciszka 
nawiedziła ogromna powódź, 
mieliśmy w Lapie około 15 tysięcy 
powodzian z miasta i z całej rozległej 
okolicy, którzy stracili wszystko.

Sytuacja ludności wiejskiej 
O. bp Czesław mówił następnie 

o krytycznej sytuacji, w jakiej 

znajdował się lud wiejski w 
dziesiątkach wiosek obsługiwanych 
przez redemptorystów. W rejonach 
odległych od rzeki św. Franciszka 
dziesiątki lub setki kilometrów, 
przewlekle susze powodują nędzę 
i głód wiejskiego ludu. Taka 
katastrofalna susza miała miejsce w 
latach 1975 i 1976, kiedy to przez 
półtora roku nie spadł ożywiający 
deszcz. Wówczas diecezja Lapa 
nabyła beczkowóz do rozwożenia 
wody po wioskach. Na uwagę 
zasługuje wiekopomne dzieło którego 
dokonał o. Tadeusz Mazurkiewicz, 
a mianowicie sprowadzenie wody z 
góry do położonej o jej stóp wioski 
Juazeiro. Na dużej wysokości istnieje 
tam źródło, ale woda nie spływała 
na dół, gdyż gubiła się między 
kamieniami. Wykonano więc pracę 
inżynieryjną, ujęto źródło i rurami (z 
odległości ponad 3 km) sprowadzono 
wodę na dół. Otrzymano pomoc 
z zagranicy na zakupienie rur, a 
niezwykle trudną robociznę wykonali 
mieszkańcy wioski. Na osiołkach po 
stromym zboczu góry wywożono 
cement i inny materiał potrzebny do 
budowy. Dzieło zostało uwieńczone 
sukcesem.

Rozpoczęcie dorocznych 
Pielgrzymek Rolników

Lata siedemdziesiąte były dla 
małorolnych wieśniaków bardzo 
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trudne ze względu na inwazję 
wielkich posiadaczy ziemskich. 
Aby powiększyć swoje posiadłości, 
wypędzali oni rolników ze swoich 
dóbr, należących do nich od pokoleń. 
W tamtym czasie nikt nie posiadał 
tytułu własności ziemi, dlatego nie 
mógł udowodnić, że rola, na której 
pracuje jest jego. 

O. Stanula odwiedzając 
Sanktuarium Aparecida zauważył, 
że urządzane są tam specjalne 
pielgrzymki dla różnych sektorów 
społeczeństwa (dla nauczycielstwa, 
dla pielęgniarek itd.). Pomyślał, 
że w Sanktuarium Dobrego Jezusa 
trzeba organizować pielgrzymki 
rolników, aby dać im poparcie w 
tak trudnej sytuacji i uświadamiać 
ich, w jaki sposób mogą się bronić i 
dochodzić swoich praw. Współbracia 
obsługujący Sanktuarium poparli jego 
zamiar i Pielgrzymka Rolników stała 
się tradycją w Sanktuarium. W 2017 
roku odbyła się już czterdziesta.

Edukacja nastolatków i 
młodzieży

Ojcowie redemptoryści 
angażowali się w pomoc dydaktyczną 
w miejskich szkołach, zwłaszcza w 
prowadzonej przez Siostry Szarytki 
szkoły św. Wincentego. Byli to 
przede wszystkim ojcowie Stanula i 
Pawlik, którzy prowadzili spotkania 
szkoleniowe, konferencje i katechezę. 

Lata dyktatury wojskowej
W latach dyktatury wojskowej 

polscy misjonarze byli śledzeni w 
dzień i noc. Pochodząc z kraju, który 
należał do bloku komunistycznego, 
byli podejrzewani o działalność 
wywrotową. Dlatego ujmowanie się 
za rolnikami czy źle wynagradzanymi 
nauczycielkami wiejskimi miało 
już dla władz państwowych posmak 
działania komunistycznego. Kilku 
współbraci, zwłaszcza ojcowie 
Pawlik i Mazurkiewicz uważani 
byli za podejrzanych i wycierpieli 
niemało.

Na zakończenie swojego 
przemówienia, o. bp Czesław 
zadeklarował, że jest wdzięczny 
Bogu za to, że Misja rozpoczęta przed 
45-laty jest kontynuowana przez 
współbraci polskich i brazylijskich.

Kończąc, odczytał dwa swoje 
listy napisane do pierwszych dwóch 
Wiceprowincjałów brazylijskich: o. 
João Batisty i o. Roque Silvy, w których 
to listach gratulując im wyboru na tak 
odpowiedzialne stanowisko, wyrażał 
radość, że nadzieje, które żywili 
polscy misjonarze na przeszczepienie 
Zgromadzenia do tej części Brazylii, 
stały się rzeczywistością.

o. bp. Czesław Stanula CSsR
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O. Tadeusz Pawlik CSsR, 
który był ostatnim przełożonym 
Misji (Regii) Redemptorystów 

w Bahii, a potem pierwszym 
Wiceprowincjałem, rozpoczął 
swoje przemówienie odczytaniem 
urywków listu o. Generała 
Zgromadzenia Juana M. Lasso z 
dnia 1 października 1992 roku, w 
którym wyszczególnia zasadnicze 
motywy, podniesienia Misji w Bahii 
do rangi Wiceprowincji, dzięki 
czemu otrzymała ona większą 
autonomię, jeśli chodzi o zależność 
od Prowincji-Matki.

A oto list o. Generała:
Drogi Ojcze Wiceprowincjale i 

moi Drodzy Współbracia!
W dniu 9 listopada 1992 

roku, w 260. rocznicę założenia 
naszego Zgromadzenia, wasza 
„Regia” stanie się Wiceprowincją. 

Zarząd Zgromadzenia 
uczestniczył będzie w tym 
wydarzeniu; o. Józef Tobin - 
Konsultor Generalny będzie 
reprezentował cały Zarząd. 

W imieniu własnym 
i w imieniu całego 
Zarządu Generalnego 
naszego Zgromadzenia, 
za pośrednictwem tego 
listu, przesyłam wam 
pozdrowienia i serdeczne 

podziękowanie za waszą obecność i 
działalność duszpasterską w tej tak 
ubogiej części Brazylii.

Mija właśnie 20 lat (8 grudnia 
1972), kiedy to ówczesny Przełożony 
Generalny Zgromadzenia, o. 
Tarcisio Amaral ustanowił waszą 
Regię w Bahia.

Na przestrzeni tych lat wasze 
życie i działalność charakteryzowały 
się tym, co najbardziej istotne w 
naszej redemptorystowskiej misji, 
a mianowicie zbliżenie się do 
ubogiego ludu brazylijskiego, by 
zapewnić mu opiekę duszpasterską 
i społeczną. Tematy, nad którymi 

OFICJALNE USTANOWIENIE WICEPROWINCJI BAHIA
Słowo o. Tadeusz Pawlika CSsR
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zastanawialiśmy się i które ostatnie 
Kapituły Generalne przedłożyły 
całemu Zgromadzeniu, znalazły 
bardzo wierną odpowiedź w 
waszym redemptorystowskim 
życiu. Na zebraniach Wyższych 
Przełożonych Ameryki Łacińskiej, 
Zarząd Generalny i przełożeni 
różnych Prowincji kontynentu, 
zawsze podziwiali waszą zdolność 
do zaadaptowania się w trudnych 
warunkach, w jakich wypadło wam 
pracować. Przykładów nie brakuje:

- W Sanktuarium Dobrego 
Jezusa, gromadzący się 
najbiedniejszy i najbardziej 
opuszczony lud, który liczy na waszą 
opiekę duszpasterską, na serdeczne, 
przyjazne przyjęcie.

- Waszą działalnością 
apostolską objęliście dzielnice 
nędzy, gdzie problemy społeczne 
i religijne są tak bardzo trudne. 
Tym, którzy wyrzuceni są poza 
nawias społeczeństwa jako nikomu 
nie potrzebni; tym, z którymi nikt 
się nie liczy, którzy pozbawieni są 
głosu, by dochodzić swoich praw, 
poprzez wasze duszpasterstwo 
niesiecie, jako redemptoryści, 
nadzieję i poparcie w ich walce o 
sprawiedliwość i warunki życiowe 
bardziej ludzkie.

- Ostatnio przeprowadziliście 

Kurs Misyjny przygotowujący kadrę 
młodych misjonarzy do głoszenia 
misji świętych wśród najbardziej 
opuszczonych i biednych.

- Te różne sposoby obecności 
wśród ubogiego ludu, pozwalają 
wam głosić Dobrą Nowinę w 
sposób rzeczywiście bezpośredni 
i profetyczny, prowadzący do 
prawdziwego wyzwolenia. Głosząc 
Orędzie Chrystusa Odkupiciela, 
trzeba piętnować grzechy społeczne 
tych, którzy nadal uciskają 
biednych, wzbogacając się coraz 
bardziej ich kosztem. 

- Tego wszystkiego, czego 
dokonujecie, na co dzień w waszej 
Wiceprowincji chcemy wam 
pogratulować i zapewnić, że szczerze 
cieszymy się, jako bracia solidarni 
w naszym Wspólnym powołaniu w 
Kościele. Nasze gratulacje chcemy 
wyrazić słowami: „Bóg zapłać” 
i „kontynuujcie!” Żniwo jest 
nadal bardzo wielkie i potrzebuje 
redemptorystów ożywionych 
miłością dla biednych, potrafiący 
dzielić życie i problemy tych, którzy 
są ignorowani i wyzyskiwani.

- Wasza miłość do Zgromadzenia 
sprawiła, że od początku młodzi 
ludzie miejscowi zainteresowali 
się waszym powołaniem. Już wiele 
lat temu, wasza Regia w Bahia 
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rozpoczęła pracę powołaniową 
i wychowawczą i prowadzi 
do obecnej chwili to dzieło z 
zadawalającymi wynikami. Dwa 
domy formacji (filozofia i teologia) 
wymagały zawsze wielkiego wkładu 
z waszej strony. Macie obecnie 11 
studentów i jednego nowicjusza 
przygotowującego się do złożenia 
ślubów zakonnych. Dzieło formacji, 
tak jak dotychczas, nadal powinno 
być otoczone szczególną troską. 
Starania te stają się rzeczywistością, 
w miarę jak świadectwo waszego 
życia apostolskiego i duszpasterstwo 
młodzieżowe uzewnętrzniają się w 
konkretnej działalności. Charyzmat 
naszego Zgromadzenia przyciąga 
część młodzieży, która potrzebuje 
szczerych i zdecydowanych ideałów 
ewangelicznych.

Patrząc na te 20 lat przebytej 
drogi, chcemy podziękować 
Prowincji Warszawskiej, która 
umożliwiła wasz rozwój, wysyłając 
licznych współbraci, pragnących 
pracować w warunkach tak 
szczególnych. Prowincja zaufała 
wam, czego dowodem jest fakt, 
że od 1984 roku posyła polskich 
studentów, którzy studiując teologię 
w Bahii, potrafili nauczyć się 
dobrze języka oraz poznać sytuację 
religijną i społeczną Brazylii. 

Wasza Wiceprowincja jest znakiem 
żywotności i dynamizmu misyjnego 
Polski, które całe Zgromadzenie 
podziwia i nim się cieszy. 

Z waszej Wiceprowincji pochodzi 
również biskup redemptorysta, 
Czesław Stanula, który służy 
Kościołowi w diecezji Floresta, gdzie 
warunki duszpasterzowania tak 
bardzo odpowiadają charyzmatowi 
naszego Zgromadzenia. Jemu 
przekazujemy również nasze 
pozdrowienia i wyrazy uznania 
oraz naszą pamięć w modlitwie, 
aby jego posługa pasterska wśród 
najbardziej ubogich przynosiła 
owoce.

Zanim zakończymy ten list, 
chcemy jeszcze wspomnieć naszego 
Współbrata, o. Waldemara Gałązkę, 
zmarłego w 1986 roku, w kwiecie 
wieku, mając 32 lata. Jest on 
pierwszym redemptorystą polskim, 
który spoczął w ziemi brazylijskiej. 
Jesteśmy przekonani, że będąc 
przed obliczem Pana, wspomaga 
was, byście zawsze pozostali 
wierni charyzmatowi św. Alfonsa, 
służąc Kościołowi wraz z całym 
Zgromadzeniem.

Dnia 9 listopada 1992 roku 
zrodzi się nowa Wiceprowincja 
w Bahia. Prosimy Chrystusa 
Odkupiciela, by wam towarzyszył 
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w misji, ubogacając wasze 
życie osobiste i wspólnotowe 
ewangelicznym entuzjazmem, 
byście nadal służyli tym, którzy są 
najbardziej opuszczeni z powodu 
nędzy materialnej. Niech On 
was wspomaga, byście pozostali 
zawsze silni w wierze, radośni w 
nadziei, ożywieni miłością, byście 
byli mężami modlitwy, idąc, jako 
prawdziwi synowie św. Alfonsa 
za Chrystusem Zbawicielem, 
uczestnicząc w Jego służebnej 
misji, głosząc Ewangelię z prostotą 
i odwagą. W ten sposób nigdy nie 

będziecie lękać się trudnych zadań, 
niosąc Obfite Odkupienie ubogim. 
Jest to jedyny właściwy sposób 
prowadzenia naszego posłannictwa.

A Maryja niech wam zawsze 
będzie przykładem i pomocą. 

Ona, ożywiona wiarą, przyjęła 
całym sercem zbawczą wolę Boga, 
współdziałając w dziele Odkupienia.

Przesyłam ci Ojcze 
Wiceprowincjale i wszystkim 
Współbraciom serdeczne 
pozdrowienia i braterski uścisk.

W imieniu Zarządu Zgromadzenia
Juan M. Lasso de la Vega

Przełożony Generalny

O. Tadeusz Pawlik dodał, że 
Zarząd Generalny Zgromadzenia 
prosił o opracowanie Statutów 

Wiceprowincjalnych 
i „Ratio Formationis” 
(Dokument odnośnie 
Formacji seminaryjnej 
naszych studentów). 

Czas ustanowienia 
naszej Wiceprowincji 
był okresem 
szczególnym, pełnym 
radości i nadziei, ale 
też niepokojących 
wyzwań, które nowa 
Wiceprowincja miała 

przed sobą, ale redemptoryści w 
Bahii, w swej 20-letniej historii już 
zdołali sprostać niezwykle trudnym 
zadaniom, dlatego z nadzieją 
patrzyliśmy w przyszłość.

Dodać należy, że cała 
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uroczystość ustanowienia 
Wiceprowincji była zrealizowana na 
wysokim poziomie, za co należy się 
uznanie o. Pawlikowi. Cieszyliśmy 
się z obecności kilkudziesięciu gości 

z Brazylii i z innych krajów świata. 
Był wśród nas o. Joseph Tobin CSsR 
konsultor Generalny z Rzymu; o. 
Zdzisław Klafka reprezentował 
Prowincję Warszawską, było kilku 

polskich ojców z Wiceprowincji w 
Argentynie oraz z polskiej Misji w 
Boliwii.

Po czasowym pobycie w 
Argentynie, przybył do nas i 

pozostał kilka miesięcy 
ś.p. o. Jan Cygnar, który 
będąc prawnikiem, 
przygotował Statuty 
Wiceprowincjalne, za 
co byliśmy mu bardzo 
wdzięcznni.

Załączamy ówczesne 
wykresy odnośnie liczby 
członków (Polaków i 
Brazylijczyków) nowej 
Wiceprowincji Bahia.

U s t a n o w i e n i e 
Wiceprowincji dało 
naszej brazylijskiej 
Misji wielki impuls 
misyjny; ekipa złożona 
z 5 ojców oddała się 
głoszeniu Misji świętych. 
D u s z p a s t e r s t w o 
powołaniowe nabrało 
rozmachu, również 

formacja seminaryjna. Za wszystko 
to Bogu niech będą dzięki!

o. Tadeusz Pawlik CSsR



29Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 114  Pazdziernik – Grudzień 2017 r.

25 LAT USTANOWIENIA                      WICEPROWINCJI BAHIA

O. Tadeusz od początku rwał się 
do Misji ludowych. W czasie, gdy 
nas było mało i nie mieliśmy ekipy 
misyjnej, często brał on udział w 
pracach misyjnych redemptorystów 
z innych części Brazylii. Na 
Jubileuszowym Zebraniu o. 
Tadeusz opowiedział szczególne 
doświadczenie misyjne w stanie 
Pará.

Aby dotrzeć do miejsca 
przeznaczenia, tzn. do diecezji, 
gdzie mieliśmy głosić Misje święte, 
musiałem przejechać ponad 3 
tysiące kilometrów. Z Bom Jesus 
da Lapa do Goianii (900 km) 
pojechałem autobusem, a z Goianii 
do Abaetetuba, blisko Belém w 

stanie Pará (2200 km), pojechaliśmy 
dużą kamionetką z całym ładunkiem 
i wyposażeniem misyjnym.

W Misjach świętych brało udział 
pięciu misjonarzy. Z Wiceprowincji 
Brasilia ojcowie: Clovis, Zulian, 
Antonio i Angelo (dwa tygodnie) 
oraz ja, o Tadeusz Mazurkiewicz, z 
naszej Misji w Bahii.

Misje święte w diecezji 
Abaetetuba miały 
charakter i warunki 
specyficzne. Ta część 
Brazylii jest objęta 
krwawym konfliktem o 
ziemię między bogatymi, 
którzy wydzierają 
biednym ostatni kawałek 
roli i biednymi, którzy 
się bronią, by nie być 
wypędzonymi ze swojej 
ojcowizny.

Głosiliśmy Misje święte w 
trzech parafiach. Pierwsza była w 
miejscowości Tailandia odległej 200 
km od miasta biskupiego. Było to 
od 16 do 25 maja 1987 roku. Jest to 
samo centrum konfliktu o ziemię.

Druga Misja święta była w 
mieście biskupim (50 tysięcy 

WIARA, ŚWIAT I ŻYCIE SYNÓW PUSZCZY
Słowo o. Tadeusza Mazurkiewicza
na temat dawnych Misji świętych
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mieszkańców), które podzielone było 
na osiem stref. Tu pracowaliśmy od 
26 maja do 8 czerwca. Koncentracja 
wszystkich wiernych z miasta 
była wieczorem 7 czerwca. Na 
zakończenie Misji świętej odbyło się 
poświęcenie kamienia węgielnego 
pod budowę Sanktuarium Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w tym 
mieście.

Trzecia parafia była 
najdziwniejsza, gdyż znajdowała 
się na 51 wyspach. Parafia liczy 
35 tysięcy mieszkańców. Ludzie 
mieszkają nad brzegami, w domach 
drewnianych na palach, gdyż co 6 
godzin jest przypływ, więc woda się 
podnosi i opada nawet kilka metrów. 
Gdy jest przypływ, żeby udać się z 
jednego domu do drugiego trzeba 
płynąć łodzią. Z tego też powodu 
rodzice ucząc dziecko chodzić, 
uczyli je równocześnie pływać, żeby 
być spokojni, że się nie utopi.

Sytuacja tych ludzi jest 
tragiczna. Prawie 2 tysiące dzieci 
nie chodzi do szkoły z powodu braku 
nauczycieli; stąd też 70% żyjących 
tam ludzi są analfabetami. Jest tylko 
jeden maleńki „ośrodek zdrowia” 
funkcjonujący w warunkach 
ogromnie prymitywnych. Nikt tam 

nie zamyka domu, bo ubóstwo jest 
tak wielkie, że nie ma co ukraść.

Ludzie żyją z rybołówstwa i z 
wyrobów wiklinowych. Na terenach 
położonych wyżej są cegielnie; 
uprawiają też trzcinę cukrową 
i maniok. Wykorzystywani są w 
niewolniczy sposób przez bogatych 
i polityków, nie mogąc wyzwolić 
się całkowicie z XX-wiecznego 
niewolnictwa.

Dla nich Misje święte były 
czasem uświadomienia o ich 
godności ludzkiej, o prawach 
ludzkich i o Bogu, który nie chce tej 
sytuacji, lecz chce naszej prawdziwej 
wolności dzieci Bożych.

Poprzez Misje święte parafia 
pragnie tworzyć i formować 
wspólnoty, które by w świetle nauki 
Chrystusowej mobilizowały się do 
walki o prawdziwe wyzwolenie z 
jarzma niewoli, w jakiej się znajdują, 
z powodu egoizmu bogatych.

Można by pisać więcej, ale 
chcąc ten lud zrozumieć, trzeba być 
z nim, by odczuć smak i wartość 
Chrystusowego wyzwolenia przez 
miłość.

o. Tadeusz Mazurkiewicz CSsR
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Nasi poprzednicy, redemptoryści z 
Wiceprowincji Recife, dokonali wiele 
wiekopomnych dzieł społecznych. 
My Polacy kontynuujemy je, a oprócz 
tego wiele nowych inicjatyw zostało 
wprowadzonych.

Pensjonat - W ramach pracy 
powołaniowej funkcjonował internat 
dla chłopców zapóźnionych w nauce, 
którzy okazywali chęć wstąpienia do 
seminarium. Funkcjonował w latach 
1978 - 1984.

Drukarnia Misji w Bahia - 
Celem oddania usług graficznych 
społeczności i dania do ręki 
pielgrzymowi przystępnego, taniego 
katechizmu, zainstalowano drukarnię. 
Maszyny graficzne otrzymali ojcowie 
od redemptorystów z prowincji Sao 
Paulo (Aparecida). Zainstalowano ją 
w 1978 roku.

Lekarstwa dla biednych - Przez 
szereg lat Sanktuarium pomagało 
biednym w nabyciu lekarstw. 
Przynosili oni recepty lekarskie, które 
się podpisywało i biedny otrzymywał 
lekarstwa w aptece. Miesięcznie 
płaciło się sumę w wysokości około 
czterech pensji za lekarstwa dla 
biednych.

Budowa domów - Ze względu 
na nędzne warunki mieszkaniowe 

społeczności Bom Jesus da Lapa, 
w 1976 roku Sanktuarium weszło 
w kontakt z instytucją angielską 
OXFAM (za pośrednictwem re-
demptorystów z Campina Grande-PB) 
i otrzymano urządzenia do produkcji 
pustaków na budowę mieszkań. 
Organizowano pracę w charakterze 
„czynu społecznego” i płacąc za 
materiał budowlany (cement, żwir, 
itp.). Dzięki temu w Lapie powstało 
wiele nowych domów.

Woda dla wsi Juazeiro - W wiosce 
Juazeiro, odległej od Bom Jesus da 
Lapa o około 80 km, przy pomocy 
organizacji „Misereor” i staraniem 
naszych ojców, sprowadzono rurami 
wodę ze źródła górskiego (około 3 
km). Życie wsi zostało uratowane. 
Prac dokonano w 1978 roku.

Gospodarstwo sanktuaryjne - 
Jedyne gospodarstwo, jakie jeszcze 
pozostało, służyło do produkcji 
rolniczej, utrzymując dom starców i 
sanktuarium. Dzisiaj mieści się w nim 
wspólnota terapeutyczna.

Dom dla Sióstr Miłosierdzia - 
Wybudowany on został w 1975 roku 
przez Sanktuarium. Piętrowy, dobrze 
zbudowany, służy wspólnocie sióstr 
pracujących w szkołach i w domu 
starców.

POCZĄTKOWA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
POLSKICH REDEMPTORYSTÓW

Wystąpienie o. Tomasza Bulca w czasie Jubileuszowego Zebrania
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Kaplica św. Łucji - Gdy 
redemptoryści polscy przybyli do 
Bom Jesus da Lapa, dawna kaplica 
św. Łucji z 1882 roku przy cmentarzu 
miejskim była w ruinie. W 1974 
roku na dawnych fundamentach 
wybudowano z funduszów 
sanktuaryjnych nową, piękną kaplicę.

Dom sanktuaryjny - Na miejscu 
dawnej lepianki z 1907 roku, która 
groziła zawaleniem, w latach 1975 
- 1978 polscy redemptoryści (o. 
Łukasz Kocik i o. Czesław Stanula) 
wybudowali obszerny dom dla 
wspólnoty i dla kapłanów oraz sióstr 
zakonnych przyjeżdżających do pracy 
w sanktuarium.

Radio Dobrego Jezusa - Od 1982 
roku istnieje radiostacja diecezjalna 
obok Sanktuarium. Wspólnota 
redemptorystów przeprowadza 
programy radiowe każdego dnia 
i Mszę niedzielną. Radiostacja 
powstała staraniem ks. biskupa Józefa 
Grossi.

Kościół w dzielnicy Jana Pawła II 
(obecnie parafialny) - Wraz z budową 
nowej dzielnicy po powodziach 
w 1979 i 1980 roku, za naszym 
staraniem, rząd wybudował obszerną 
kaplicę. Utrzymanie, powiększanie, 
upiększanie i konserwacja należy 
dzisiaj do obowiązków nowej parafii.

Kościół w dzielnicy św. Jana 
Chrzciciela (obecnie parafialny) - 
Przy pomocy finansowej z Niemiec, 

staraniem o. Tadeusza Słabego, 
wybudowano piękny kościół z dwoma 
salami katechetycznymi w dzielnicy 
św. Jana Chrzciciela, na peryferiach 
miasta Bom Jesus da Lapa. Jest to 
najpiękniejszy kościół w okolicy.

Sale katechetyczne św. Łucji - 
Przy kaplicy św. Lucji w 1985 roku 
wybudowano sale katechetyczne. W 
późniejszych latach je rozbudowano.

Centrum dokształcania 
katolików świeckich - To cały 
kompleks budynków. Pięć obszernych 
pawilonów wybudowaliśmy z 
funduszów diecezjalnych w latach 
1986 - 1988 na terenie sanktuaryjnym, 
obok liceum św. Wincentego. Posiada 
on pomieszczenia dla 120 osób. Służy 
dla spotkań setek ludzi świeckich z 
naszej parafii i z diecezji.

Poza tym nasza wspólnota 
przyczyniła się do wybudowania 
wielu szkół i centrów wspólnotowych 
oraz kościołów i kaplic na terenie 
naszej rozległej parafii. Trudno o ich 
pełny wykaz w tym miejscu.

Zostały też założone liczne 
ugrupowania, instytucje i zrzeszenia, 
mające na celu niesienie pomocy 
biednym, tak w mieście Bom Jesus da 
Lapa, jak i w rozległej okolicy. Niech 
przez to wszystko Dobry Jezus będzie 
uwielbiony!

o. Tomasz Bulc CSsR
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Rok po przybyciu do Brazylii 
(1977) powierzono mi organizowanie 
duszpasterstwa powołaniowego w 
naszej brazylijskiej Misji. Funkcję 
tę pełniłem potem przez 13 lat. 
Ojcowie, którzy pracowali w Lapie, 
od początku prowadzili tę pracę i było 

już wówczas dwóch chłopców z Bahii 
w Małym Seminarium w Aparecidzie. 
Ojcowie z Prowincji São Paulo 
przyjmowali naszych kandydatów do 
kapłaństwa w swoim Seminarium, 
a kandydatów z naszej części kraju, 
którzy listownie zgłaszali się do nich 
(zwerbowani przez Radio Aparecida), 
kierowali do nas i ja utrzymywałem 
z nimi korespondencję powołaniową. 
Poszukiwaliśmy też ewentualnych 
kandydatów w naszej miejscowej 
parafii Bom Jesus da Lapa, gdzie 

powstała grupa powołaniowa złożona 
z około 20 chłopców, z którymi 
miałem spotkania każdego tygodnia, 
dając im orientację katechetyczną, 
religijną i powołaniową.

Pod koniec sierpnia 1977 roku 
odbyło się w Bom Jesus da Lapa 

pierwsze spotkanie kandydatów 
do Seminarium, a pod koniec 
tego samego roku miał miejsce 
selekcyjny staż powołaniowy. 
W 1978 roku posłaliśmy do 
Seminarium w Aparecidzie 
grupkę nowych kandydatów. W 
tym samym roku dla kandydatów 
opóźnionych w nauce otwarliśmy 
w Lapie coś w rodzaju internatu. 
Byli to chłopcy z wiosek, liczący 
już około 20 lat, którzy jeszcze nie 
ukończyli szkoły podstawowej. 

Mieliśmy nadzieję, że jeżeli oni nie 
dojdą do kapłaństwa, to będą mogli 
być braćmi zakonnymi. Było w tym 
wszystkim wiele iluzji i naiwności, ale 
nie brakowało nam dobrej woli, żeby 
każdemu chłopcu, który się zgłaszał 
zapewnić możliwość dalszego 
uczenia się i formacji religijnej. 

(Pełna treść przemówienia została 
opublikowana w poprzednim 

Biuletynie Informacyjnym Noticiario, 
nr 113, s. 46).

POCZĄTKI PRACY POWOŁANIOWEJ I WYCHOWAWCZEJ
Ilustrowane zdjęciami przemówienie o. Franciszka Micka
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W programie naszego uroczystego 
Zebrania były uwzględnione 
inne wystąpienia, a mianowicie 
Świeckich Misjonarek Najświętszego 
Odkupiciela, które angażując się 
czynnie w naszą pracę misyjną, 
zostały zaproszone do udziału w 
wiceprowincjalnym Zebraniu.

Ponieważ Misjonarze Świeccy 
mieli niedawno w Salwadorze 

zebranie ogólne, w celu omówienia i 
podsumowania działalności misyjnej 
w tym roku, dlatego uczestniczące 
misjonarki podzieliły się z nami 
wiadomościami z ich życia i 
zaangażowania misyjnego.

Wiceprowincja Bahia posiada 
dziesiątki misjonarzy i misjonarek 
świeckich w Salwadorze, w Senhor 
do Bonfim (gdzie redemptoryści 

pracowali w latach 1991-2010), w 
Feira de Santana i w innych miastach, 
gdzie po przeprowadzonej Misji 
świętej wielu świeckich zgłosiło się 
do współpracy misyjnej.

Świeccy przygotowują się przez 
dwuletni kurs teologiczny, kiedy 
to poznają Zgromadzenie i jego 
duchowość. Po zakończeniu kursu, są 
dopuszczeni do złożenia uroczystego 

przyrzeczenia współpracy 
z dziełem misyjnym 
Redemptorystów w Bahii.

Kurs przygotowawczy 
do złożenia przyrzeczeń, 
następnie formację stałą, 
spotkania, rekolekcje dla 
świeckich prowadzą ojcowie 
z Redemptorystowskiego 
Centrum Misyjnego w 
Salwadorze. Otaczają też 
opieką grupy misjonarzy i 
misjonarek w innych, odległych 

miastach.
Oprócz świeckich misjonarzy, 

mieli swoje przemówienia czterej 
byli redemptoryści, którzy z różnych 
powodów wystąpili, ale prowadzą 
przykładne życie chrześcijańskie i 
utrzymują wdzięczną łączność ze 
Zgromadzeniem. Miało to miejsce 
pierwszy raz, ale mamy zamiar 
kontynuować spotkania z nimi.

INNE WYSTĄPIENIA
W CZASIE JUBILEUSZOWEGO ZEBANIA
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Rok 1992 był dla naszej 
brazylijskiej Misji rokiem 
szczególnym, gdyż obchodząc 20-lecie 
naszej pracy w Bahii cieszyliśmy się 
trzema nowymi tutejszymi kapłanami, 
będącymi owocem naszej pracy 
powołaniowej i wychowawczej, a 
mianowicie o. Vilmarem wyświęconym 
w styczniu i ojcami Roque i Rosivaldo, 
którzy otrzymali dar kapłaństwa 
Chrystusowego w grudniu tego samego 
roku. Obchodząc uroczyście oficjalne 
ustanowienie naszej Wiceprowincji 
Bahia, patrzyliśmy z wielką nadzieją w 
przyszłość naszej pracy misyjnej. I nie 
zawiedliśmy się.

O. Roque Silva Alves urodził 
się dnia 2 października 1967 roku w 
Governador Mangabeira - BA. Po 
ukończeniu szkoły średniej wstąpił 
do seminarium redemptorystów w 
Salwadorze, rozpoczynając w 1986 
roku studia filozoficzne. Nowicjat 
odbył w Tietê (Prowincja São Paulo) i 
28 stycznia 1989 roku złożył pierwsze 
śluby zakonne. Studia teologiczne 
kontynuował na Uniwersytecie 
Katolickim w Salwadorze i dnia 19 
grudnia 1992 roku został wyświęcony 
na kapłana. 

Realizuje swoje powołanie na 
różnych placówkach i w różnych 
sektorach działalności apostolskiej. 
Był wychowawcą seminaryjnym, 
duszpasterzem parafialnym, kustoszem 

Sanktuarium Dobrego Jezusa, oddawał 
się często pracom misyjnym, itd. Od 
2014 roku jest Wiceprowincjałem 
Redemptorystów w Bahii. 

O. Rosivaldo Mota urodził się dnia 
3 marca 1961 roku w Serrinha – BA. Po 
ukończeniu szkoły średniej (studium 
nauczycielskie i kurs księgowości) 
przez szereg lat pracował w banku. 
W czasie kongresu powołaniowego 
w Salwadorze, wszedł w kontakt 
z redemptorystami i wstąpił do 
seminarium w 1986 roku. Po studiach 
filozoficznych odbył nowicjat również 
w Tietê (SP) i złożył profesję zakonną 
28 stycznia 1989 roku. Kontynuował 
studia teologiczne na Uniwersytecie 
Katolickim w Salwadorze i dnia 26 
grudnia 1992 roku otrzymał święcenia 
kapłańskie. Oddawał się pracy 
duszpasterskiej w licznych parafiach, 
jako wikariusz i proboszcz. Prowadził 
przez kilka lat Radio Bom Jesus w 
Lapie i dorywczo współpracował w 
głoszeniu Misji świętych. Od 2014 roku 
jest wikariuszem Wiceprowincjała w 
Bahii i administratorem (ekonomem) 
Sanktuarium Dobrego Jezusa. 

Redakcja

Na kolejnych stronach 
przywodzimy na pamięć piękne dni 
ich święceń kapłańskich (por. Biuletyn 
Informacyjny Noticiario nr 42). 

NASI WSPÓŁBRACIA JUBILACI
O. Roque e O. Rosivaldo - 25 lat kapłaństwa
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ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE - O. ROQUE SILVA
19 grudnia 1992

Powołanie jest darem i do człowieka należy rozpoznać, przyjąć 
i odpowiedzieć na nie z dużą wspaniałomyślnością. Tak właśnie 
uczynili dwaj nasi diakoni Roque Silva Alves i Antonio Rosivaldo 
Mota, którzy przyjmując Sakrament Kapłaństwa chcą być, poprzez 
swoje życie i działalność apostolską wśród ubogich, znakiem 
obecności Chrystusa wśród swojego 
ludu.

Święcenia kapłańskie Roque’go 
miały miejsce w jego rodzinnym mieście 
Governador Mangabeira (około 150 km 
od Salwadoru) i zostały poprzedzone 
tygodniem powołaniowym we wszystkich 
wspólnotach kościelnych parafii. 

Sześciu ojców redemptorystów i 
sześciu naszych kleryków w ciągu całego 
tygodnia, poprzez celebracje, spotkania, 
kazania, rozmowy, próbowało przybliżyć 
ludowi problematykę powołaniową 
- rozważając o różnych rodzajach 
powołań i możliwościach ich realizacji. Wszystko to miało na celu 
przygotowanie wiernych do wydarzenia tak niecodziennego w życiu 
parafii. Dnia 19 grudnia 1992 roku o godzinie 17:30 rozpoczęła 
się uroczysta celebracja, której przewodniczył o. bp Franciszek 
Batistela, biskup redemptorysta z Bom Jesus da Lapa. Liturgia 
zgromadziła wielu współbraci redemptorystów z Salwadoru, 
Bom Jesus da Lapa, Senhor do Bonfim i Fortaleza, kilku księży 

„Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem...” (J 15.16)
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diecezjalnych, kleryków, reprezentantów różnych parafii i wspólnot, 
a przede wszystkim rodzinę, krewnych i przyjaciół Roque’go. Piękna 
dekoracja ołtarza polowego, podkreślała motywy eucharystyczne; 
grupa młodzieży z parafii ubogaciła liturgię kilkoma choreografiami; 
bardzo wymowna procesja z 
darami ofiarnymi była wyrazem 
głębokich uczuć, jakimi darzy 
młodego kapłana jego rodzinna 
parafia; stara pieśń ludowa, której 
nauczyła Roque’go jego zmarła 
(gdy miał 6 lat) matka, raz jeszcze 
popłynęła z jego ust w czasie 
podziękowań, wyciskając z oczu 
wielu uczestników celebracji łzy 
emocji i wzruszenia; uroczyste przyjęcie tuż po zakończeniu liturgii 
było konkretnym wyrazem tego, co symbolicznie i sakramentalnie 
celebrowaliśmy kilka minut wcześniej.

Następnego dnia o. Roque celebrował swoje prymicje w Bom 
Sucesso, niedużej wiosce, odległej kilka kilometrów od Mangabeira. 
To właśnie w tym starodawnym i zapomnianym już trochę 
sanktuarium został ochrzczony kilkanaście lat wcześniej. I ten sam 
Chrystus, w którego przyoblekł się jako dziecko w chwili Chrztu 
świętego, był teraz przez niego niesiony symbolicznie w procesji z 
sanktuarium do ołtarza polowego, gdzie miała się dokonać ofiara 
Eucharystyczna. Sama celebracja nacechowana była serdeczną 
rodzinnością, wyrażając przy tym uczucia prostego, biednego i 
pokornego ludu z regionu Mangabeira, dumnego jednak z faktu, 
że jeden z nich dostąpił godności uczestnictwa w ministerialnym 
kapłaństwie Chrystusa.

o. Antoni Niemiec CSsR
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DIAKON ROSIVALDO WYŚWIĘCONY NA KAPŁANA
26 grudnia 1992

Dokładnie tydzień po święceniach o. Roque’go Wiceprowincja 
Redemptorystów w Bahia, wraz z rodziną diakona Antonio 
Rosivaldo Mota i wiernymi z Serrinha (około 160 km od Salwadoru) 
i innych wspólnot, przeżywała kolejne radosne i wielkie wydarzenie. 
Właśnie 26 grudnia 1992 roku diakon redemptorysta Rosivaldo 
przez włożenie rąk biskupich stał się kapłanem. Celebracji święceń 
przewodniczył o. bp José Rodrigues, biskup redemptorysta z 
Juazeiro w Bahia. Uczestniczyło też 
wielu współbraci redemptorystów, 
znaczna liczba księży diecezjalnych i 
kleryków. Kościół parafialny, pomimo 
że bardzo duży, wypełnił się po brzegi 
rozmodlonym ludem.

Ks. bp José Rodrigues w swej 
homilii mówił o misji kapłana, 
podkreślając w sposób szczególny 
niektóre z jego funkcji i obowiązków: 
tworzyć i organizować wspólnoty 
chrześcijańskie, karmić je chlebem Słowa Bożego i Eucharystii; 
ustanawiać nowe posługi w istniejących już wspólnotach 
kościelnych; troszczyć się szczególnie o biednych i opuszczonych; 
bronić wspólnoty przed licznymi „wilkami”; jednać wiernych z 
Bogiem i z ludźmi.

Ogromny entuzjazm ogarnął całe zgromadzenie liturgiczne 
w momencie, gdy diakon Rosivaldo stał się uczestnikiem 
ministerialnego kapłaństwa Chrystusa. I klimat ten trwał aż do 
końca celebracji, podsycany jeszcze bardziej pięknymi pieśniami w 
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wykonaniu chóru młodzieżowego, przy akompaniamencie różnych 
instrumentów muzycznych. Następnie każdy z uczestników tego 
wydarzenia tak niecodziennego uczynił wszystko, aby zbliżyć się 
do młodego kapłana i przekazać mu najlepsze życzenia i szczere 
gratulacje.

O. Rosivaldo celebrował swoją 
pierwszą Mszę świętą następnego 
dnia (27 grudnia) w tym samym 
kościele parafialnym, w otoczeniu 
współbraci redemptorystów i 
swojego księdza proboszcza. Było 
to jedno wielkie dziękczynienie 
za „cuda jakie Bóg dokonał w 
nim”, zapraszając go, by był znakiem i sakramentem obecności 
Chrystusa w tej konkretnej rzeczywistości, w której żyje. „I działaj 
tak, by spęłnić pragnienie ludu, który wołał w Ewangelii: Chcemy 
zobaczyć Jezusa! Ty, Rosivaldo, poprzez swoje kapłańskie życie i 
poprzez działalność apostolską, musisz uczynić wszystko, aby lud 
mógł zrealizować swoje pragnienie” - powiedział o. Tadeusz Pawlik, 
Wiceprowincjał Redemptorystów w Bahia, w kazaniu prymicyjnym.

Po zakończeniu liturgii zaproszeni goście uczestniczyli w 
uroczystym obiedzie przygotowanym przez wiernych parafii. 
Orkiestra symfoniczna z Serrinha ubogaciła i umiliła ostatnie 
chwile, spędzone w tym gościnnym mieście, krótkim i pięknym 
koncertem muzycznym.

Wiceprowincja z Bahia cieszy się i dziękuje Bogu za dwóch 
młodych kapłanów i zanosi modlitwę, aby wiernie i z całkowitym 
oddaniem i zaangażowaniem pełnili oni misję kapłańską, która 
została im powierzona.

o. Antoni Niemiec CSsR
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O. Antoni Niemiec CSsR 
podejmie od 2 stycznia 2018 roku 
nowe odpowiedzialne posługi w 
Kościele w Brazylii. Na mocy 
kontraktu między Zarządem 
Wiceprowincji Redemptorystów 
z Bahia i Papieskimi Dziełami 
Misyjnymi oraz Konferencją 
Episkopatu Brazylii będzie pracował 
przy Konferencji Episkopatu 
Brazylii jako sekretarz Krajowej 
Rady Misyjnej, sekretarz Misji 
Kontynentalnej oraz doradca Komisji 
Episkopatu ds. Misji i Współpracy 
między Kościołami. Oprócz tego 
będzie kierował działalnością 
Papieskiej Unii Misyjnej w Brazylii.

Urodzony w Libuszy w 1963 
roku, o. Antoni Niemiec złożył 
śluby zakonne w Zgromadzeniu 
Redemptorystów w 1985 roku i 
jeszcze jako kleryk wyjechał do 
Brazylii, by tam kontynuować 
studia teologiczne i przygotowywać 
się do pracy misyjnej. Święcenia 
prezbiteratu przyjął w Sanktuarium 
Bom Jesus da Lapa. Studiował 
także teologię biblijną na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim w 
Rzymie.

O. Antoni ma bogate 
doświadczenie pracy apostolskiej na 
różnych polach: był duszpasterzem 

w parafii i duszpasterzem w 
dzielnicach nędzy (tzw. favelas) oraz 
misjonarzem ludowym. Przez kilka 
lat pracował w formacji seminaryjnej 
jako prefekt studentów teologii 
(1993-1996), był wykładowcą 
Pisma świętego na Wydziale św. 
Benedykta w Salwadorze (2003-
2017), na Katolickim Uniwersytecie 
w Salwadorze (2015), w Instytucie 
Teologii w Ilhéus (2002-2014). 
Pełnił także obowiązki przełożonego 
wspólnoty (Salwador, 1995-1996) 
oraz przełożonego Wiceprowincji 
Bahia (2001-2010). W ostatnich 
latach zdecydowanie zaangażował się 
w pracę misyjną, kierując Centrum 
Misyjnym Redemptorystów (2011-
2014), będąc członkiem Krajowej 
Komisji Redemptorystowskich 
Misji Ludowych, koordynatorem 
Regionalnej Komisji Misyjnej regionu 
północno-wschodniego Brazylii 
obejmującego stany Bahia i Sergipe 
(2013-2017) oraz koordynatorem 
Wydziału Duszpasterskiego w 
sekretariacie Episkopatu Brazylii 
regionu północno-wschodniego, 
odpowiedzialnym za 25 diecezji w 
stanach Bahia i Sergipe (2016-2017).

Kilka informacji o instytucjach, 
w działalność których od stycznia 

O. ANTONI NIEMIEC OBEJMUJE NOWE STANOWISKO
W KOŚCIELE W BRAZYLII



41Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 114  Pazdziernik – Grudzień 2017 r.

25 LAT USTANOWIENIA                      WICEPROWINCJI BAHIA

2018 roku zaangażuje się o. Antoni 
Niemiec.

Papieska Unia Misyjna (PUM) 
to jedno z czterech Papieskich Dzieł 
Misyjnych. Ma ona na celu formację 
misyjną kapłanów, zakonników 
i sióstr zakonnych, alumnów, 
animatorów świeckich, ożywianie 
swoim działaniem istniejących już 
dzieł misyjnych, rozbudzanie wśród 
chrześcijan żywego zainteresowania 
misjami oraz pogłębianie ich 
odpowiedzialności za głoszenie 
Ewangelii niechrześcijanom, 
propagowanie prasy misyjnej, 
zapewnienie skutecznej współpracy 
misyjnej przez modlitwę i ofiarę. Jan 
Paweł II napisał o Unii: „zadaniem 
Papieskiej Unii Misyjnej jest 
tchnienie życia, wiary, entuzjazmu i 
miłości we wszystkie formy pomocy 
misjom”.

Komisja Episkopatu ds. Misji 
i Współpracy między Kościołami 
– Jej zadaniem jest integrowanie 
środowisk misyjnych, koordynowanie 
animacji, formacji i współpracy 
misyjnej Kościoła w Brazylii z 
Kościołami na różnych kontynentach.

Krajowa Rada Misyjna – jest 
instytucją powołaną do życia przez 
Stolicę Apostolską i ustanowioną 
przez Konferencję Episkopatu 
Brazylii w celu harmonizowania 
działań organizacji i instytucji 
misyjnych Kościoła w Brazylii, a tym 

samym osiągnięcia większej jedności i 
efektywności w animacji i współpracy 
misyjnej. Do konkretnych zadań Rady 
należy: promowanie współpracy 
pomiędzy instytucjami misyjnymi 
działającymi w kraju, z Papieskimi 
Dziełami Misyjnymi i z Konferencją 
Episkopatu; przedstawianie 
konkretnych rozwiązań wobec 
głównych wyzwań misyjnych o 
zasięgu krajowym; propagowanie, 
animowanie i wspieranie Rad 
Misyjnych w 18 Regionach Brazylii; 
współpraca z Konferencją Episkopatu 
i instytucjami misyjnymi przy 
opracowywaniu i realizacji projektów 
działalności misyjnej w kraju i poza 
nim; wspieranie inicjatyw animacji, 
formacji i współpracy misyjnej.

Misja Kontynentalna – Na 
Konferencji Episkopatu Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów, w 2007 roku, w 
Aparecida (Brazylia), biskupi podjęli 
się wprowadzenia w życie planu 
duszpasterskiego, zwanego Misją 
Kontynentalną, który kładzie nacisk na 
ewangelizację w terenie, prowadzoną 
głównie siłami katolików świeckich i 
kościelnych wspólnot podstawowych. 
Konkretnie chodzi o uświadomienie 
i wezwanie ochrzczonych tego 
kontynentu, aby byli rzeczywiście 
„uczniami misjonarzami Jezusa”. 
Misja Kontynentalna wyraża się w 
dwóch wymiarach: programowym 
i paradygmatycznym. Misja 
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programowa polega na realizacji 
działań natury misyjnej. Natomiast 
misja paradygmatyczna polega na 
umieszczeniu w kluczu misyjnym 
zwyczajnej działalności Kościołów 
partykularnych. Jej konsekwencją 
ma być zmiana struktur kościelnych 
z przestarzałych na nowe. Innymi 

słowy: misyjność parafii, ciągła 
formacja katolików, aby byli 
świadomi swojej tożsamości i 
odpowiedzialności za Kościół i 
jego dzieło misyjne, nieustanne 
wychodzenie do ludzi obojętnych 
albo będących poza Kościołem.

BUDOWA KATEDRY W BOM JESUS DA LAPA
Budowa katedry w Bom Jesus 

da Lapa rozpoczęta w 2004 roku 
prowadzona jest z niezwykłą 
wytrwałością przez o. Wiesława 
Gronia. Ponieważ jest to plan kościoła 
bardzo dużego (około 2.000 m2), 
dlatego jego budowa wymaga wielu 
lat i wielkich nakładów finansowych. 

Wiadomo, że w tutejszych 
warunkach ogólnego niedostatku 
wielkiej części społeczeństwa, a także 
braku zainteresowania sprawami 
wspólnoty kościelnej tych, którzy 
mogliby pomagać, prowadzenie 
takiego dzieła nie jest łatwe. Mimo to, 
dzięki niezwykłemu entuzjazmowi 
i optymizmowi budowniczego, 
liczy on na pewną pomoc finansową 
miejscowej społeczności. Oprócz 
tego o. Wiesław „czyni cuda” w 
swej pomysłowości, by prowadzić 
rozpoczęte dzieło.

W katedrze, już ze ścianami 
bocznymi doprowadzonymi 

do wysokości dachu, z piękną 
fasadą i zaawansowaną budową 
monumentalnych wież, odbywają 
się już wieczorne nabożeństwa pod 
rozgwieżdżonym niebem, a także 
Msze święte w niedzielne poranki.

Przed katedrą, dzięki współpracy 
z władzmi miejskimi, powstał 
niedawno piękny plac, który nadaje 
katedrze dodatkowego uroku. Z 
drugiej zaś strony katedra upiększa 
plac miejski.

Redakcja
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Gildevan Pinto Rocha urodził się 
dnia 5 września1985 roku w mieście 
Sento-Sé, w północnej części stanu 
Bahia, ale już w dzieciństwie wraz 
z rodziną zamieszkał w mieście 
Pindobaçu. Jego rodzice Manuel 
Muniz Rocha i Josenilda Pinto 

Rocha zadbali o jego wychowanie i 
przekazali mu głęboką wiarę. 

Jego parafia należy do diecezji 
Senhor do Bonfim, gdzie w tamtym 
czasie pracowali nasi współbracia. 
Odczuwając powołanie wszedł 
w kontakt z duszpasterstwem 
powołaniowym naszej Wiceprowincji 
i przez kilka lat przygotowywał 
się do wstąpienia do seminarium, 
biorąc udział w różnych spotkaniach 
powołaniowych i wreszcie pod 
koniec 2007 roku uczestniczył w 

selekcyjnym stażu powołaniowym.
Zaaprobowany do wstąpienia 

do naszego Zgromadzenia, 
odbył w 2008 roku formację we 
Wspólnocie Powołaniowej im. bł. 
Kaspra Stanggassingera w Bom 
Jesus da Lapa, przygotowując się 
jednocześnie do egzaminu wstępnego 
na Wydział filozoficzno-teologiczny 
Benedyktynów w Salwadorze. Jego 
wychowawcą seminaryjnym był w 
tym czasie br. Domingos Barreto. 

Zaaprobowany do wstąpienia do 
Seminarium św. Gerarda w dzielnicy 
Pituaçu w Salwadorze, br. Gildevan 
jako postulant odbył w latach 2009-
2011 trzyletnie studia filozoficzne 
na wspomnianym Wydziale św. 
Benedykta. Jego wychowawcami w 
tym okresie byli ojcowie: Tadeusz 
Pawlik, João Batista Alves do 
Nascimento i Lécio Alexandre da 
Silva.

Nowicjat odbył w Campina 
Grande, w stanie Paraiba, w 
redemptorystowskiej Wiceprowincji 
Recife, gdzie magistrem był o. Luiz 
Gonzaga. Po ukończeniu nowicjatu 
złożył w styczniu 2013 roku pierwsze 
śluby zakonne w kościele Matki Bożej 
Gromnicznej w dzielnicy Pituaçu w 
Salwadorze. 

DIAKON GILDEVAN PINTO ROCHA
OTRZYMAŁ ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE

26 listopada 2017
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W latach 2013 - 2015 studiował 
teologię na Uniwersytecie Księży 
Jezuitów w Belo Horizonte, w stanie 
Minas Gerais, jako kleryk Wspólnoty 
Powołaniowej im o. bpa João Muniza, 
gdzie wychowawcami seminaryjnymi 
byli ojcowie Dalton Barros i Vicente 
Ferreira. 

Po ukończeniu studiów 
teologicznych, jeszcze jako kleryk 
o ślubach czasowych, br. Gildevan 
oddawał się parafialnej praktyce 
duszpasterskiej pod kierownictwem 
o. Krzysztofa Dworaka i o. Stanisława 
Wilczka, mieszkając we wspólnocie 
Matki Bożej Miłosierdzia w Itabunie. 

Dopuszczony przez Zarząd 
Wiceprowincji do ślubów wieczystych 
br. Gildevan złożył je dnia 22 stycznia 

2017 roku w kościele Matki Bożej 
Gromnicznej w dzielnicy Pituaçu, w 
Salwadorze.

Na diakona został wyświęcony 
w kwietniu 2017 roku przez 
o. bp Czesława Stanulę CSsR, 

emerytowanego ordynariusza 
Itabuny, w kościele Matki Bożej 
Miłosierdzia, gdzie odbywał swoją 
praktykę duszpasterską.

Święcenia kapłańskie otrzymał 
dnia 26 listopada 2017 roku, w 
uroczystość Chrystusa Króla, w 
kościele parafialnym Dobrego Jezusa 
w Pindobaçu - BA. Święceń udzielił 
mu o. bp José Luiz Ferreira Sales 
CSsR, ordynariusz diecezji Pesqueira-
PE. Z powodu wielkiej Misji świętej 
w Aguia Branca (trwającej ponad 
miesiąc), w którą zaangażowanych 
było wielu ojców, w uroczystości 
święceń kapłańskich uczestniczyli 
tylko niektórzy współbracia 
redemptoryści. Przybyło natomiast 
wielu przyjaciół neoprezbitera, sióstr 
zakonnych, nie licząc krewnych i 
całej wspólnoty parafialnej. Cała 
Wiceprowincja Bahia łączyła się 
duchowo z nowym kapłanem, 
dziękując Bogu za piękne powołanie 
naszego współbrata.

o. Roque Silva Alves CSsR
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„Unidos em Cristo”, co znaczy 
„Zjednoczeni w Chrystusie” 
to hasło przewodnie Misji 
Redemptorystowskich w Brazylii. 
W miesiącu listopadzie i grudniu, 
a dokładnie od 8 listopada do 17 
grudnia 2017 roku, w parafii São 
José w mieście Águia Branca w 
stanie Espírito Santo, odległym o 
około 1.100 km od Salvadoru, zostały 
wygłoszone Misje święte. 

Największe skupisko polskiej 
emigracji znajduje się w stanie Parana, 
na poludniu Brazylii, zwłaszcza w 
mieście Kurytyba. Drugi region to 
stan Espírito Santo we wschodnio-
centralnej części Brazylii, zwłaszcza 
miasto Águia Branca. Pierwsze 

polskie rodziny przybyły tu w 1929 
roku. Gmina Aguia Branca ma 450 
km kwadratowych i prawie 10 tysiecy 
mieszkańców. Słynie z uprawy kawy 
oraz z eksploatacji granitu i kamieni 
szlachetnych. Krajobrazy tego regionu 
to mieszanka przygody, przyjemności 
i niespodzianek. Atrakcje naturalne 
to masywy kamienne: Três Pontões 
= Trzy Szczyty; Pedra da Boneca 
= Kamień Lalka; Bico da Coruja = 

Dziub Sowy. Spotyka się tutaj 
gospodarstwa zajmujące się 
hodowlą bawołów i krokodyli. 
Atrakcje kulturalne z polskim 
akcentem to grupa folklorystyczna 
Biały Orzeł; Polonijne Centrum 
Kultury i Festyn Polskiego 
Imigranta.

W Misjach świętych w Águia 
Branca uczestniczyło około 30 
misjonarzy: kleryków, misjonarek 
świeckich, sióstr zakonnych i 
misjonarzy redemptorystów z 
trzech brazylijskich prowincji. 
Parafia św. Józefa w diecezji 

São Mateus obejmuje 42 wspólnoty 
rozsiane w trzech powiatach: Nova 
Venécia, Pancas i Águia Branca. 
Z powodu dużej ilości wspólnot 
i „małej” ilości misjonarzy, misja 
odbyła się w 6 etapach. Miałem 
szczęście ewangelizować w 

MISJE REDEMPTORYSTÓW WŚRÓD POLSKICH 
EMIGRANTÓW W ÁGUIA BRANCA
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następujących wspólnotach: Pedra 
Invejada, Aparecida de Águas 
Claras, Massucatti, Santa Luzia, 
Aparecidinha i São Pedro.

Wspólnota Pedra 
Invejada (oznacza Kamień do 
Pozazdroszczenia) ma jako swojego 
patrona Dobrego Jezusa. Liczy 
ona około 40 rodzin katolickich i 
kilka protestanckich. Obok kościoła 
wybudowanego przy dużym masywie 
kamiennym znajduje się mała szkoła 
podstawowa. Ewangelizowaliśmy te 
wspólnotę wraz z misjonarką świecką 
Gracia Marly.

Aparecida de Águas Claras 
(oznacza Czyste Wody) to druga 
wspólnota gdzie odbyły się 5-dniowe 
Misje ludowe. Kleryk Jailton pomagał 
mi w tej wspólnocie położonej blisko 
stanu Minas Gerais. Przepiękne tereny 
z uprawami kawy i bardzo prości 
rolnicy pozostali w naszej pamięci. 
Owocem tej Misji było założenie 
„Różańca mężczyzn”.

Massucatti to duża i dobrze 
zorganizowana wspólnota polskich 
rodzin o włoskiej nazwie. Rada 
duszpasterska jest złożona z 5 
mężczyzn, Istnieje tam bardzo dobra 
grupa liturgiczna i muzyczna. W tej 
wspólnocie założyliśmy Nowennę do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Odwiedziłem tam kilkanaście osób 
chorych. 

Wspólnota Santa Luzia (Świętej 

Łucji) to niewielkie skupiska 
rodzin, które zajmują się hodowlą 
krów. Piękny, mały kościołek z 
dużym zapleczem gotowym na 
przeprowadzenie świąt i festynów 
wiejskich z losowaniem nagród i 
przetargiem.

Aparecidinha to duża 
wspólnota z największa ilością 
polskich rodzin o nazwiskach: 
Siepierski, Fedyszyn, Zarowny, 
Kubic, Trozalski. W tej wspólnocie 
pomagał mi Lucas, kandydat do 
Zgromadzenia Redemptorystów. 
Pięć dni intensywnej ewangelizacji; 
celebracje poranne i wieczorne oraz 
typowa polska kolacja z kiełbasą, 
pierogami, gołąbkami i naleśnikami. 

Wspólnota São Pedro (Świętego 
Piotra) położona jest wśród 
kamienistych masywów. Misje 
ludowe trwały tam 10 dni. Pomagał 
mi w nich kleryk Sergio Reis. 
Drużyna piłkarska w tym okresie 
zdobyła mistrzostwo w gminnych 
rozgrywkach piłki nożnej. Piękny, 
duży kościół. Wspólnota złożona z 
ponad 150 rodzin zorganizowana 
była w 5 sektorów misyjnych. W 
ciągu 30 dni poprzedzających Misję 
miały miejsce modlitwy w rodzinach. 
Kerygmat misyjny obejmował kazania 
o miłości Bożej, grzechu, Jezusie 
Chrystusie, Kościele, modlitwie, 
Maryi, rodzinie. Po długim okresie 
suszy i dla radości mieszkańców 
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Parafia Matki Bożej Miłosierdzia 
usytuowana jest w wysokiej części 
miasta Itabuny, w dzielnicy Maria 
Pinheiro, gdzie nie ma jeszcze 
dobrej infrastruktury miejskiej, 
dlatego znana jest ona z rozbojów 
gangów trudniących się przemytem 
narkotyków itd. 

Na początku lat osiemdziesiątych 
sławny o. Joaquim Camelli, 
kapucyn, rozpoczął budowę bardzo 
wielkiego kościoła. Dzięki pomocy 
finansowej z zagranicy kościół 
w 2003 roku został oddany do 
użytku. O. Joaquimowi chodziło o 
wybudowanie na górze, dla miasta i 
dla diecezji, wielkiego sanktuarium 
pod wezwaniem Matki Bożej 

Miłosierdzia. W tym celu sprowadził 
z Rzymu kopię sławnej Piety 
Michała Anioła, która znajduje się 
w bazylice św. Piotra na Watykanie. 
Jest to największy kościół katolicki 
w mieście i w całym południowym 
rejonie stanu Bahia.

Kościół był obsługiwany 
przez ojców kapucynów. O. bp 
Czesław Stanula utworzył w tej 
peryferyjnej dzielnicy parafię, do 
której oprócz kościoła parafialnego 
należy 5 kościółków filialnych 
wybudowanych również przez 
o. Joaquima, będącego już w 
podeszłym wieku.

Ojcowie kapucyni chcieli oddać 
parafię. Zwrócili się więc z prośbą 

REDEMPTORYSTOWSKIE DUSZPASTRESTWO
W PARAFII MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA W ITABUNIE

(2010 -2017)

padał deszcz przez prawie cały okres 
Misji. Ludzie stwierdzili: „misjonarze 
przynieśli deszcz”. 

W okresie adwentowym 
przygotowaliśmy się do celebracji 
Bożego Narodzenia. Według 
przykładu Jezusa i wskazań papieża 
Franciszka byliśmy wśród ludzi i z 
ludźmi przez ponad 40 dni i nocy. 

Wynieśliśmy z misji wśród polskich 
emigrantów piękne przeżycia 
duchowe.

Pragniemy, aby wszyscy mogli 
żyć zjednoczeni w Chrystusie = 
„Unidos em Cristo”.

o. Józef Grzywacz CSsR
www.mariologiapopular.blogspot.com

„Jak pełne są wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, 
który ogłasza pokój” (Iz 52,7).
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do ordynariusza diecezji o. bpa 
Czesława, który zaproponował 
Wiceprowincji Bahia objęcie pracy 
duszpasterskiej w parafii.

Od 7 marca 2010 roku ojcowie 
redemptoryści pomni, że jesteśmy 
posłani do najbardziej opuszczonych, 
objęli placówkę. Trzech ojców 
zamieszkało na zapleczu kościoła. 

Innym celem, jaki przyświecał 
redemptorystom, było 
przygotowanie i przeprowadzenie 
wielkiej międzyprowincjalnej 
Misji świętej we wszystkich 14 
parafiach miasta Itabuny. Za 
trwające cały rok przygotowanie 
do Misji świętej odpowiedzialna 
była nasza Wiceprowincja, a więc 
nowa placówka w Itabunie była 
bardzo wskazana. Misja święta 
miała miejsce na przełomie sierpnia 
i września 2011 roku i uwieńczona 
została wielkim sukcesem. Poprzez 
Misję świetą całe miasto dowiedziało 
się, że redemptoryści („ojcowie z 
Lapy”) mają swoją placówkę w 
dzielnicy Maria Pinheiro.

Pracę rozpoczęło trzech ojców, 
ale z biegiem lat miały miejsce 
zmiany personalne i każdy z 
duszpasterzy miał swój wkład w 
dzieło ewangelizacyjne parafii.

Obejmując parafię ojcowie 
zorganizowali lub ożywili wszystkie 
podstawowe sektory duszpasterskie, 

a mianowicie: katecheza, grupy 
młodzieżowe, Rada Duszpasterska, 
nadzwyczajni szafarze Eucharystii, 

grupy liturgiczne, lektorzy, schola 
i muzycy, kursy przygotowawcze 
dla rodziców i chrzestnych przed 
chrztem dziecka, kręgi biblijne w 
kaplicach (np. w kościółku Matki 
Bożej Bolesnej), akcja charytatywna 
i społeczna (S.O.S PIEDADE), 
Centrum Duchowości Maryjnej 
miasta Itabuna, comiesięczna 
pielgrzymka mieszkańców miasta 
do rodzącego się Sanktuarium 
Matki Bożej Miłosierdzia (dnia 
15. każdego miesiąca), Bractwo 
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Matki Bożej Nieustającej Pomocy i 
duszpasterstwo dziesięciny. 

Zachodziła też konieczność 
prowadzenia robót w kościele i 
w jego otoczeniu, jak również 
konieczność interwencji do władz 
miejskich o przeprowadzenie 
najbardziej naglących ulepszeń w 
dzielnicy. I tak zbudowano mur 
oporowy i przejście dla pieszych 
obok kościoła oraz postawiono 
piękną statuę Chrystusa Odkupiciela 
w miejscu, skąd rozciąga się piękny 
widok na całe miasto. Zakupiono też 
nowy samochód.

Wspólnota parafialna cieszyła 
się i dziękowała Bogu, że wszyscy 
redemptoryści, którzy tu pracowali, 
przyczynili się do wzrostu 
duchowego parafian i do rozwoju 
wspólnot kościelnych. A byli to 
misjonarze prości, ale dzielni i 
odważni, żeby zdecydować się na 
pracę w tak trudnym środowisku 
peryferii miejskiej. Byli ubodzy 
wśród ubogich (uprzywilejowanych 
przez Jezusa Chrystusa) i oddający 
się z wielkim zapałem posłudze 
ewangelizacyjnej. Każdy z nich, 
stosownie do swoich uzdolnień, 
uczył nas jak organizować życie 
wspólnoty kościelnej.

Redemptoryści zaangażowani 
byli również w poszukiwanie 
rozwiązań palących spraw 

społecznych, jak walka o 
prawo Indian mieszkających w 
południowej części stanu Bahia 
(Tupinambá i Pataxó Hã Hã Hãe) 
do ziemi, na której żyją i pracują 
od niepamiętnych czasów, a którą 
to możnowładcy chcieli zająć. I 
chociaż nie wszyscy przedstawiciele 
Kościoła poparli walkę Indian, 
to „Misjonarze Redemptoryści 
od Matki Bożej Miłosierdzia” 
(jak parafianie nazywają swoich 
duszpasterzy) twardo stanęli po 
ich stronie. Popierali oni też inne 
inicjatywy społeczne mające na 
celu polepszenie sytuacji życiowej 
najuboższych.

Misjonarze redemptoryści 
stawiali na pierwszym miejscu 
solidną ewangelizację poprzez 
głoszenie słowa Bożego, przez 
uczestnictwo w Eucharystii i przez 
wytrwałą pracę w konfesjonale. Ich 
praca prowadzona była również z 
wielkim oddaniem w peryferyjnych 
wspólnotach kościelnych należących 
do parafii. Ich działalność 
duszpasterska rzutowała na inne 
dzielnice miasta, które po odbytej 
wspaniałej redemptorystowskiej 
Misji świętej odczuwały potrzebę 
kontynuowania głębszego życia 
religijnego.

Ponieważ wierni z całego 
miasta Itabuna i rozległej okolicy 
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odbywają regularne pielgrzymki 
do sanktuarium Dobrego Jezusa w 
Bom Jesus da Lapa, dlatego dwie 
peregrynacje Wizerunku Dobrego 
Jezusa, które w czasie pobytu 
redemptorystów odbyły się w 
kościele Matki Bożej Miłosierdzia, 

były wielką manifestacją religijną. 
Czciciele Dobrego Jezusa po brzegi 
wypełnili olbrzymią świątynię 
wybudowaną, by być sanktuarium 
maryjnym.

Ubogi, ale serdeczny, 
przyjacielski lud, swoim „wdowim 
groszem” zaofiarowanym na 
potrzeby Kościoła, utrzymuje dzieło 
ewangelizacyjne parafii.

Serdeczne i radosne 
przyjmowanie wszystkich sprawia, 

że marzenia śp. o. Joaquima o 
pięknym Sanktuarium Maryjnym 
zaczynają się realizować. 
Cieszymy się, że coraz więcej 
mieszkańców miasta, nawet 
z odległych parafii, odwiedza 
kościół Matki Bożej Miłosierdzia. 
Przybywają tu, bo zawsze są 
serdecznie przyjmowani.

Ojcowie odwiedzali obłożnie 
chorych, tak w centrum parafii, 
jak również we wspólnotach, 
gdyż chcieli, żeby wszyscy mieli 
dostęp do posługi kapłańskiej.

Parafianie Matki Bożej 
Miłosierdzia są bardzo wdzięczni 
redemptorystom za 7 lat 
wspaniałej ewangelizacji. 

Domingos Andrade
Koordynator Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej
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Kult Matki Bożej Niepokalanie 
Poczętej jest bardzo popularny w 
całej Ameryce Południowej, ale 
w szczególny sposób w Brazylii. 
Zadbali o to Portugalczycy i chociaż 
bezwzględni konkwistadorzy krwawo 
kolonizowali Brazylię, eksterminując 
Indian, to jednak towarzyszący im 
misjonarze katoliccy przynieśli tu 
Ewangelię miłości z bogatą tradycją 
religijną ich kraju.

Wyrazem troski o 
szerzenie kultu Matki 
Bożej Niepokalanej była 
między innymi budowa 
w kolonialnej stolicy 
Salwadorze kościoła pod 
Jej wezwaniem, na brzegu 
zatoki morskiej (Conceição 
da Praia). Kościół ten 
zbudowany jest z kamieni 
ciosanych w Portugalii i 
przywiezionych okrętami 
do Salwadoru, gdzie 
powstała z nich świątynia 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. Piękny, kolonialny 
kościół jest jedną z najważniejszych 
świątyń w Salwadorze.

Kult Matki Bożej Niepokalanie 
Poczętej towarzyszył zawsze dziełu 
ewangelizacji Brazylii na przestrzeni 
wieków. Stąd nic dziwnego, że w 
Sanktuarium Dobrego Jezusa w 

Bom Jesus da Lapa nabożeństwo to 
kultywowane byłe od niepamiętnych 
czasów.

Uroczyste nowenny 
przygotowawcze wprowadzono 
tu przed 102 laty i każdego 
roku są one odprawiane z coraz 
większym splendorem. W każdy 
wieczór nowenny przychodzą 
procesje wiernych z różnych części 

miasta, ze śpiewem, z 
orkiestrą, z lampionami, 
wiwatami, przynosząc do 
Sanktuarium wędrowną 
figurę Matki Bożej 
Niepokalanej, na Mszę 
świetą z nowenną 
maryjną.

Święto Niepokalanego 
Poczęcia 8 grudnia, 
chociaż nie jest oficjalnie 
dniem wolnym od 
pracy, jest jednak 
obchodzone uroczyście. 
Uwieńczeniem tego dnia 

jest wspaniała procesja ulicami miasta 
z figurą Maryi Niepokalanej. 

W 2017 roku, na pamiątkę 102. 
rocznicy uroczystego kultu Maryi, 
102 dziewczyny i kobiety, noszące 
imię Maria, otrzymały specjalne 
błogosławieństwo. 

Redakcja

KULT MATKI BOŻEJ NIEPOKALANIE POCZĘTEJ
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Kult Matki Bożej pod 
wezwaniem Niepokalanego 
Poczęcia stanowi nieodłączną 

część redemptorystowskiej 
duchowości, gdyż według Statutów 
Zgromadzenia: Współbracia winni 
czcić Najświętszego Odkupiciela, od 
którego Zgromadzenie bierze swoje 
imię; Najświętszą Maryję Pannę pod 
wezwaniem Niepokalanie Poczętej, 
jako pierwszorzędną Patronkę 
Zgromadzenia i pod tytułem Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, szerzenie 
kultu której Stolica Apostolska 
powierzyła Zgromadzeniu. Od 

zarania naszego Instytutu misyjnego 
Matka Boża Niepokalana była 
czczona w bardzo szczególny sposób.

Uczestnicy kapituły generalnej 
Zgromadzenia w 1749 roku, która 
odbyła się w Ciorani, zadeklarowali, 
że „Pierwszorzędną Patronką 
Zgromadzenia jest Najświętsza 
Maryja Panna pod wezwaniem 
Niepokalanie Poczętej, a drugim 
patronem jest św. Józef.” Ustalili 
również, że w Zgromadzeniu czczeni 
będą w szczególny sposób święci: 
Michał Archanioł, Apostołowie 
Piotr i Paweł, Jan Ewangelista, 
Filip Nareusz oraz święte: Maria 
Magdalena i Teresa z Avili.

Kapituła generalna z 1793 
roku zadeklarowała ponownie, że 
Maryja Niepokalana jest szczególną 
Patronką Zgromadzenia. Podobne 
mówi łacińska reguła wydana w 1749 
roku: Najświętsza Panna Maryja 
pod wezwaniem Niepokalanego 
Poczęcia, jako pierwszorzędna 
Patronka Zgromadzenia otoczona 
jest szczególną czcią. Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia obchodzona 
będzie przez wszystkich współbraci 
ze szczególną pobożnością i 
splendorem.

Stąd redemptoryści odznaczali 
się szczególną czcią Maryi pod tym 

MARYJA NIEPOKALANA 
I ZGROMADZENIE REDEMPTORYSTÓW
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wezwaniem; w swoich zakonnych 
celach mieli obraz Matki Bożej 
Niepokalanej, a ich codzienne 
życie i praca misyjna naznaczone 
były synowską miłością do Matki 
Bożej Niepokalanej. Codzienne też 
wspólnotowe czytanie duchowne 
w czasie kolacji było maryjne, 
przede wszystkim z dzieła św. 
Alfonsa „Uwielbienia Maryi”. 
Ku Jej czci w każdą sobotę 
oraz w wigilie świąt maryjnych 
redemptoryści zachowywali post. 
Codzienną praktyką duchową było 
i jest odmawianie cząstki różańca. 
Wielki różaniec u passa habitu 
zakonnego jest również znakiem 
czci Maryi. Praktyka codziennych 
Nawiedzeń Najświętszego 
Sakramentu połączona była z 
duchowym spotkaniem z Maryją. 
W trudnych chwilach życiowych 
oraz na początku każdego zajęcia, a 
także na odgłos zegara wybijającego 
godziny, redemptoryści odmawiali 
Zdrowaś Maryjo. Obecna była też 
częsta, wspólnotowa i osobista 
modlitwa do Maryi o łaskę 
wytrwałości w powołaniu, kiedy to 
odmawiali „Witaj Królowo, Matko 
Miłosierdzia”. Na pukanie do drzwi 
celi zakonnej odpowiadało się „Ave 
Maria” i pozdrawiało się wzajemnie: 
„Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus i Maryja zawsze Dziewica” 

(Wspomnienie tego pozdrowienia 
uwieczniło się w Radiu Maryja - 
przypomnienie tłumacza).

Ślub „Niepokalanego Poczęcia”
W pierwszym okresie 

Zgromadzenia, stosownie do 
determinacji kapituły generalnej 
z 1749 roku, wszyscy młodzi 
redemptoryści po ukończeniu 
studiów teologicznych składali 
ślub gotowości do obrony prawdy 
o Niepokalanym Poczęciu Maryi. 
Przez około 100 lat redemptoryści 
zobowiązywali się ślubem zakonnym 
do głoszenia i obrony prawdy o 
Maryi Niepokalanie Poczętej, gdyż 
prawda ta nie była jeszcze ogłoszona 
dogmatem.

Redemptorystowscy klerycy 
otrzymywali głęboką formację 
maryjną. W latach seminaryjnych 
wprowadzani byli stopniowo do 
synowskiej pobożności do Maryi. 

Redemptorystowska tradycja 
duszpasterska i misyjna zawsze była 
naznaczona troską o przekazanie 
i ugruntowanie wiernych w czci 
i dziecięcej miłości do Matki 
Bożej, zwłaszcza pod wezwaniem 
Niepokalanie Poczętej.

Od chwili założenia 
Zgromadzenia reguła zakonna 
nakazywała, by w czasie prac 
misyjnych nigdy nie zabrakło kazań 
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maryjnych oraz by zaszczepić 
i utrwalić w sercach wiernych 
nabożeństwo i miłość do Matki Jezusa, 
Maryi. Piękny redemptorystowski 
zwyczaj, podtrzymywany jest z 
pokolenia na pokolenie, aby każde 
kazanie, głoszone na jakikolwiek 
temat zakończyć odniesieniem 
się do Maryi. Pierwsza reguła 
Zgromadzenia zaleca, aby 
redemptoryści wdzięczni Bogu za 
naszą Matkę, Maryję, we wszystkich 
kazaniach i nabożeństwach pamiętali 
o Niej, która po Jezusie Chrystusie 
Odkupicielu jest pierwszorzędną 
Patronką Zgromadzenia, opiekującą 
się nim ze szczególną macierzyńską 
miłością. Tę naszą głęboką cześć 
do Maryi mamy przekazać ludowi 
Bożemu, gdyż po Odkupicielu 
Jezusie Chrystusie, który przez 
zbawczą ofiarę krzyżową pojednał 
nas z Bogiem, Ona jest naszą nadzieją 
zbawienia wiecznego.

Redemptoryści mieli zwyczaj, 
że podczas głoszenia kazań, zawsze 
mieli w pobliżu wizerunek Maryi 
oświetlony świecami. Przed każdym 
wielkim kazaniem misyjnym 
odmawiano różaniec i recytowano 
wezwanie: „Niech będzie 
pochwalony Najświętszy Sakrament 
i Maryja Niepokalana”.

Maryja Niepokalanie Poczęta 
była zawsze obecna w pracach 

duszpasterskich i misyjnych 
redemptorystów. Po kapitule 
generalnej Zgromadzenia w 
1764 roku święto Niepokalanego 
Poczęcia Maryi obchodzone było 
bardzo uroczyście. Urządzano 
nowennę, triduum przygotowawcze 
albo oktawę, by uświetnić Jej 
święto. Kazania na tę okoliczność 
były zawsze tematyczne i dobrze 
przygotowane.

Orędzie maryjne zawsze 
było uważane za konieczne i 
eksponowane w działalności misyjnej 
redemptorystów. Misjonarze 
zawsze głosili nauki i kazania o 
uprzywilejowanej obecności Maryi, 
Matki Jezusa w Kościele i w życiu 
każdego chrześcijanina. A czynili to 
słowem i piórem. Idąc za przykładem 
św. Alfonsa, autora niezwykle 
popularnego dzieła „Uwielbienia 
Maryi”, od zarania Zgromadzenia 
wielu redemptorystów pisało kazania, 
homilie i rozważania maryjne. Jeden 
z pierwszych duchowych synów św. 
Alfonsa, bł. January Sarnelli, wydał 
w 1739 roku książkę „Wielkość 
Matki Bożej”. Już w późniejszych 
czasach, bo w 1809 roku, przełożony 
generalny o. Franciszek de Paola 
wydał dzieło maryjne pod podobnym 
tytułem. 

Gdy Zgromadzenie rozrastało 
się w Europie, gdzie pod 
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wpływem protestantyzmu nauka 
o Niepokalanym Poczęciu Maryi 
była zwalczana i nawet wielu 
misjonarzy z innych zakonów 
zaprzestało głoszenia kazań i nauk 
o wybraństwie Maryi, to jednak 
redemptoryści nigdy nie ulegli 
„modzie” i pomni swojego ślubu o 
obronie czci Maryi Niepokalanie 
Poczętej, nie zaprzestali głoszenia 
kazań i szerzenia Jej kultu.

Liczni redemptorystowscy 
autorzy wyjaśniali i udowadniali 
wybraństwo Maryi i przywilej 
Niepokalanego Poczęcia. Jednym 
z nich był sławny redemptorysta 
– kardynał Victor Dechamps. 
Redemptoryści przyczynili się do 
teologicznego wyjaśnienia planu 
Bożego względem Maryi, Matki 
Jezusa i szerzyli prostą, ludową 
pobożność maryjną.

Świadectwo Obfitego Odkupienia
Obranie Maryi Niepokalanie 

Poczętej za szczególną patronkę 
ma dla redemptorystów głęboki 
sens, gdyż Ona jest w zamiarach 
Bożych kwalifikowanym świadkiem 
Obfitego Odkupienia dokonanego 
przez Jej Syna, Jezusa Chrystusa. 

Misjonarze redemptoryści 
doświadczają i głoszą tajemnicę 
obfitego odkupienia ludzkości. 

Obecność Maryi Dziewicy 
w dziele odkupienia nie jest 
wymysłem pobożności, lecz faktem 
niezbędnym i koniecznością. Maryja 
uprzywilejowana niezwykłymi 
darami łaski Bożej, została wybrana 
i ustanowiona przez Boga Matką, 
która się wstawia za swoimi 
wiernymi i jest pośredniczką 
wszystkich łask, zaskarbionych nam 
przez odkupieńcze dzieło Jezusa 
Chrystusa.

Obfite odkupienie to miłość 
Boga Ojca, zaofiarowana wszystkim 
ludziom przez Jezusa Chrystusa i 
utrwalona mocą Ducha Świętego.

Maryja była pierwszą, która 
otrzymała obfitość tej odkupieńczej 
łaski, uprzywilejowana w swoim 
Niepokalanym Poczęciu nie tylko 
dlatego, że została zachowana od 
wszelkiej winy, ale także dlatego, że 
była Ona pierwszą osobą ubogaconą 
przez łaskę obfitego Odkupienia. 
Ona daje ludowi Bożemu nadzieję i 
gwarancję, że również uczestniczyć 
będzie w obfitym odkupieniu Jezusa 
Chrystusa. Tak jak Bóg okazał miłość 
Maryi, okazuje również miłość 
swojemu ludowi.

o. Luiz Carlos Oliveira CSsR
Wolne tłumaczenie Redakcji
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Słowo wstępne
Nasi święci byli mężami 

niezwykłymi. Nie byli oni 
ludźmi dziwnymi, zagubionymi, 
wyobcowanymi z życia codziennego 
i otaczającej ich rzeczywistości. 
Usposabiało ich to nie tylko do 
wiernego wykonywania zwykłych 
redemptorystowskich obowiązków, 
ale przede wszystkim posiadali oni 
zdolność do realizowania swojego 
powołania w centralnym wymiarze 
charyzmatu Zgromadzenia, a 
mianowicie w poszukiwaniu ludzi 
najbardziej opuszczonych, aby im 
pomagać. W tej posłudze biednym i 
najbardziej opuszczonym posiadali 
oni zdolność do ciągłej innowacji 
sposobów i metod działania, aby 
ta pomoc była jak najbardziej 
skuteczna. Niektórzy z naszych 
świętych charakteryzowali się nie tyle 
inwencją, ile raczej aktualizowaniem 
metod w realizowaniu charyzmatu 
naszego Zgromadzenia.

Ogólna charakterystyka
Trzeba pamiętać, że realizowanie 

charyzmatu to nie tylko dzieła 
duszpasterskie i misyjne, które 
prowadzimy, ale przede wszystkim 
intuicja pastoralna w poszukiwaniu 
nowych sposobów działalności 

i aktualizowanie metod naszej 
redemptorystowskiej posługi. 
Nazywa się to kreatywną wiernością 
charyzmatowi. Nie zadowalać się 
stosowanymi sposobami działania, 
ale mając na względzie najgłębszy 
sens naszego charyzmatu, zawsze 
poszukiwać bardziej skutecznych 
metod posługiwania biednym i 
opuszczonym.

Dobrze to rozumiał św. Alfons, 
już 90-letni staruszek. Był to okres, 
gdy Zgromadzenie ze względów 
politycznych było podzielone na 
część neapolitańską i rzymską. W 
Rzymie przyjęto do Zgromadzenia 
i wyświęcono na kapłanów dwóch 
obcokrajowców (o. Klemensa 
Hofbauera i o. Tadeusza Hübla) i 
wnet po święceniach wysłano ich „za 
Alpy”, do środkowej Europy, aby tam 
założyli dom redemptorystów. 

Gdy redemptoryści 
neapolitańscy dowiedzieli się o tym, 
naśmiewali się z tego, uważając za 
niedorzeczność wysyłanie młodych, 
niedoświadczonych obcokrajowców 
w dalekie kraje z tak odpowiedzialnym 
zadaniem. 

Ale obecny wśród nich św. 
Alfons nie podzielał ich zdania. 
Miał on bowiem proroczą intuicję 
i – jak to relacjonuje biograf 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ŚWIĘTYCH
I BŁOGOSŁAWIONYCH REDEMPTORYSTÓW
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naszego Założyciela, o. Tannoja – 
przewidywał, że ci dwaj niemieccy 
redemptoryści przyczynią się do 
rozrostu Zgromadzenia w Europie i 
na świecie. 

O. Tannoja pisze, że św. Alfons, 
gdy się dowiedział o dwóch młodych 
redemptorystach wysłanych do 
Europy środkowej, ogromnie się z 
tego ucieszył i powiedział: 

Bóg zatroszczy się i błogosławił 
im będzie, aby pracowali na Jego 
chwałę w tamtej części świata. Po 
kasacie jezuitów, lud Boży jest tam 
opuszczony. Misje święte trzeba 
będzie głosić w tamtych krajach 
w inny sposób. Praca ich będzie 
trudna, gdyż prowadzona będzie 
wśród luteranów i kalwinistów. 
Tam potrzebna będzie bardziej 
katecheza niż głoszenie misji. 
Najpierw będą musieć uczyć 
ludzi „Wierzę w Boga Ojca”, 
a potem dopiero oczekiwać, 
że przystąpią do Sakramentu 
Pokuty. 

Ci dzielni kapłani mogą dokonać 
wiele dobrego, ale potrzebować będą 
obfitego światła Ducha Świętego. 
Nosiłem się z zamiarem napisania 
do nich, ale Bóg nie chce, abym się 
wtrącał do całej tej sprawy” (Por. 
Vita di Sant Afonso IV, 147-148).

Z kolei św. Klemens nie miał 
wątpliwości, że będzie musiał 
dostosować się do zupełnie innego 

środowiska i chociaż chciał 
być jak najbardziej wiernym 
redemptorystowskiej tradycji 
Włochów, to jednak pracując potem 
w kościele św. Benona w Warszawie, 
stosował według swojej inwencji 
zupełnie inne metody duszpasterskie, 
dzieła społeczne i charytatywne. 
Pozostał jednak zawsze wierny 
charyzmatowi Zgromadzenia, a 
mianowicie posłudze biednym i 
potrzebującym.

Bóg pobłogosławił wysiłki św. 
Klemensa i cała wspólnota zakonna 

przez niego założona oddawała się 
pracy ewangelizacyjnej według 
charyzmatu Zgromadzenia. 

My, redemptoryści, nie jesteśmy 
„szkołą duchowości”. Znakiem 
rozpoznawczym, którym odznaczają 
się nasi święci i w ogóle świętość 
proponowana redemptorystom jest 
fakt, że nie posiadamy odrębnej szkoły 
duchowości. Posiadamy duchowość 
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zwyczajną, duchowość ludu Bożego 
– Kościoła i wprowadzamy w życie 
tę świętość w sposób określony 
naszymi Konstytucjami. Prowadzona 
przez nas praca apostolska posiada 

ścisłą łączność z naszą osobistą i 
wspólnotową świętością. Chociaż 
w praktyce każdy redemptorysta 
prowadzi życie duchowe w sobie 
właściwy sposób, to jednak ci, którzy 
osiągnęli świętość, uczynili to dzięki 
charyzmatycznej intuicji: być świętym 
oddając się pracy apostolskiej. Nasi 
święci, chociaż przywiązani do 
bogatej redemptorystowskiej tradycji, 

zawsze potrafili kreować nowe 
sposoby realizowania świętości.

Byli oni mężami wielkiego 
dynamizmu apostolskiego i 
niezłomnej siły duchowej, płynącej z 

miłości do Jezusa Chrystusa, modlitwy 
i braterskiego życia wspólnotowego. 
Ona to przynaglała ich do stosowania 
wszelkich sposobów, aby prowadzić 
wiernych drogą świętości. Byli oni 
poszukiwanymi spowiednikami i 
kierownikami duchowymi. 

Byli także inicjatorami wielkich 
dzieł ewangelizacyjnych; każdy z 
nich w właściwy sobie sposób (np. 
św. Jan Neumann zakładał szkoły 
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katolickie w Stanach Zjednoczonych; 
bł. January Sarnelli prowadził bardzo 
trudne duszpasterstwo prostytutek w 
Neapolu; św. Alfons stał się twórcą 
nowej teologii moralnej i nowej 
duchowości).

Czerpali oni swoją duchowość z 
dobrych źródeł. Każdy z nich wyniósł 
głęboką wiarę z domu rodzinnego, a 
żyjąc wśród ludu, prowadził z nim 
zwyczajne życie religijne. Zanim 
jeszcze odkryli powołanie zakonne i 
kapłańskie żyli Kościołem, angażując 
się w czynne przeżywanie swojej 
wiary.

Redemptorystowska Reguła to 
wielkie źródło, z którego czerpali 
nasi święci współbracia. Była 
korzeniem duchowości każdego 
z nich. Wierne przestrzeganie 
reguły, w tamtych czasach bardzo 
dokładnej, nawet drobiazgowej, 
którą współbracia redemptoryści 
poznawali i praktykowali od czasu 
nowicjatu, prowadziło ich do życia 
świętego. Znamiennym jest fakt, że 
Reguła tamtych czasów była źródłem 
oświecenia dla naszych świętych i 
błogosławionych redemptorystów. 
Wszyscy oni doszli do świętości, 
żyjąc i pracując zgodnie a Regułą.

Pierwsza grupa redemptorystów 
nie posiadała jeszcze reguły 
szczegółowej. Dopiero od kapituły 

generalnej z 1749 roku, a zwłaszcza od 
kapituły z 1764 roku, Reguła stała się 
bardzo szczegółową. Redemptoryści 
potrafili wypełniać jej przepisy nie 
tylko dlatego, że tak było trzeba, 
ale była ona źródłem natchnienia do 
pracy apostolskiej.

Święci naszego Zgromadzenia 
prowadzili prosty styl życia, zawsze 
byli blisko ludu. Ogólnie w ich 
życiu nie było nic nadzwyczajnego 
(z wyjątkiem św. Gerarda, 
charyzmatycznego cudotwórcy). 
Prowadzili oni życie w łączności z 
Kościołem, nie dbając o osobiste 
korzyści, ukierunkowani byli 
jedynie do poszukiwania Boga 
i zaangażowania się w życie 
apostolskie. Byli prości, bezpośredni, 
obecni wśród ludu Bożego przez 
swoją posługę ewangelizacyjną. 

Opowiedzenie się za ubogimi 
i opuszczonymi charakteryzowało 
każdego z nich. Byli oni specjalistami 
w swoim służebnym oddaniu się 
najbardziej potrzebującym, za 
przykładem i według wskazań św. 
Alfonsa. Bez tej charakterystyki 
nie można byłoby zrozumieć i 
wprowadzać w życie naszego 
charyzmatu i dążyć do świętości.

Czasopismo „Diálogo”, 
Prowincja São Paulo
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