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ALLELUJA, JEZUS ŻYJE!

Bóg, będąc
bogaty w
miłosierdzie,
przez wielką swą
miłość, ja ką nas
umiłował i to
nas, umarłych
na skutek
występków, razem
przywrócił do
życia z Chrys
tusem, bo laską
jesteście zbawi
eni, i razem
wskrzesił, i razem
posadził na
wyżynach nie
bieskich w Chrys
tusie Jezusie.
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RADOSNEGO PRZEŻYWANIA
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
Wielkanoc 2016 r.

życzą redemotoryści z Brazylii

BIULETYN INFORMACYJNY "N O TIC lAR IO " Nr 108

Styczeń - Kw iecień 2 0 1 6 r.

i)

Od Redakcji
Spiesząc ze spóźnionymi życzeniami na Wielkanoc, która w tym roku przy
pada wcześniej niż w innych latach, oddajemy do rąk naszych Czytelników
kolejny, już 108. num er naszego Biuletynu, z garścią wiadomości z naszej bra
zylijskiej Misji Bahia.
Zamieszczamy urywki bardzo obszernego Listu Okólnego naszego
Wiceprowincjała, niektóre jego komunikaty i aktualny skład wspólnot zakon
nych w Bahii.
Radosnym wydarzeniem były dla nas śluby zakonne czterech nowicjuszów,
co w naszych misyjnych warunkach było czymś bez precedensu. Oby Bóg dał
im wytrwanie!
O.
Antoni Niemiec przysłał do Redakcji obszerne sprawozdanie ze swojej
szeroko zakrojonej działalności misyjnej, którego streszczenie zamieszczamy
w naszym Biuletynie.
Nigdy nie brakuje wiadomości z Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty,
dlatego i w tym numerze opisujemy naszą pracę w ostatnich, „wakacyjnych”
miesiącach.
Ojcowie ze wspólnoty parafialnej w Salwadorze podają wiadomości
o święcie odpustowym św. Łazarza. Staraniem o. Józefa Grzywacza przy
kościele parafialnym w Ondina powstało Maryjne Centrum Nieustającej Po
mocy.
W iceprowincjalna Ekipa Misyjna przeprowadziła w ciągu ostatniego
miesiąca Misję św. w parafii Sao Joao do Paraiso w stanie Minas Gerais. W
tym samym Stanie, w mieście Montes Claros, ojcowie z Sanktuarium prze
prowadzili Peregrynację Wizerunku Dobrego Jezusa.
Szczególną wiadomością z naszej Wiceprowincji jest fakt, że niedawno
doktoryzowany (summa cum laude) o. Krzysztof Dworak, wraz z innymi re
demptorystami z Brazylii, podejmie się pracy misyjnej w Portugalii.
W ostatniej części Biuletynu znajdziemy wiadomości przekazane przez
młodego misjonarza ś.p. o. Waldemara Gałązkę, który odszedł do wieczności
przed trzydziestu laty. Zamieszczamy jego spojrzenie na duszpasterstwo sanktuaryjne i parafialne w Bom Jesus da Łapa, które to po 30-u latach stało się
jakże ciekawą historią. O. Waldemar zmarł na serce w wodach Atlantyku dnia
26 lutego 1986 roku.
Z pozdrowieniami
Redakcja
Bom Jesus da Łapa - kwiecień 2026 r.
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VICE-PROVINCIA DA BAHIA
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LIST OKÓLNY: 001/01/2016
(fragmenty)
M iłosierny je s t Pan i łaskawy,
nieskory>do gniewu i bardzo łagodny (Ps 103, 8).
Drodzy Współbracia, braterskie i jubileuszowe pozdrowienia!
Do napisania tego listu skłania mnie początek nowego roku, którego Bóg
w swojej łaskawości nam użycza, abyśmy zjednoczeni w braterskiej miłości
i modlitwie kontynuowali dzieło ewangelizacyjne, duszpasterskie i misyjne.
Mamy bardzo wiele motywów do dziękowania Bogu, do wdzięcznej ra
dosnej pamięci o tylu osiągnięciach ewangelizacyjnych dokonanych za łaską
Bożą. A wszystko to mobilizuje nas do bycia prawdziwymi, coraz bardziej
efektywnymi misjonarzami.
Pozwólmy więc, aby na duchowych ugorach i pustyniach, powierzonych
naszej posłudze misyjnej, zakwitła radość z przyjścia miłosiernego Odkupicie
la!
JUBILEUSZ MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
Nasze Zgromadzenie przeżywa Rok Jubileuszowy wznowionego kultu
Matki Bożej Nieustającej Pomocy powierzonego redemptorystom. Matka
Boża pod tym wezwaniem jest Patronką Misji św. głoszonych przez ducho
wych synów św. Alfonsa. N a Jej obrazie Jezus Odkupiciel siedzi „na tronie”,
którym jest ręka Matki, wpatrując się w krzyż, który Go czekaj ako uwieńczenie
Jego zbawczej Męki. Jezus zwraca nam uwagę, że w naszym głoszeniu Ob
fitego Odkupienia nie możemy zapominać o Jej Nieustającej Pomocy, o Matce
Pięknej Miłości, jak Ją nazywa św. Alfons. Nieustanna Nowenna odprawiana
każdego tygodnia w naszych wspólnotach, a także wraz z ludem w naszych
parafiach i sanktuariach, jest ku tem u bardzo dobrą okazją.
ROK JUBILEUSZOWY MIŁOSIERDZIA
W jedności z całym Kościołem obchodzimy uroczyście Rok Miłosierdzia i
jak mówi Ojciec Święty Franciszek: „W czasie głębokich zmian i przeobrażeń
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w świecie, Kościół powołany jest do udzielania ludzkości szczególnej pomocy
poprzez wskazywanie na bliskość Boga. Rok Jubileuszowy jest ku temu bar
dzo dobrą okazją, gdyż kontemplujemy i wskazujemy na Miłosiernego Boga,
którego dobroć jaśnieje ponad wszelkimi ludzkimi ułomnościami, ponad
mrokami grzechu. Jako ochrzczeni mamy być kwalifikowanymi świadkami
Bożego Miłosierdzia, zdolnymi do przekonywującego oddziaływania
ewangelizacyjnego. Będzie to możliwe, jeżeli wpatrzeni będziemy w Boga,
Miłosiernego Ojca i w naszych braci ubogich i cierpiących, którzy tak bardzo
potrzebują miłosierdzia. Jest to bowiem zasadniczym przesłaniem i wymo
giem Ewangelii. Jezus Chrystus jest Miłosierdziem, które stało się Ciałem,
abyśmy mogli zobaczyć w Nim i poznać tajemnicę trynitamej Miłości Boga.
Dlatego uroczyste obchody Roku Miłosierdzia Bożego pozwalają nam
skoncentrować tak nasze życie osobiste jak i naszych wspólnot kościelnych na
niezawodnej Nadziei Chrześcijańskiej” . (Por. Audiencja papieża Franciszka w
dniu 15.12.2015).
NASZE REDEMPTORYSTOWSKIE ŻYCIE
Wierni charyzmatowi naszego Zgromadzenia mamy „iść za przykładem
Zbawiciela Jezusa Chrystusa, głosząc słowo Boże ubogim tak, jak On to o so
bie powiedział: Posłał Mnie głosić Ewangelię ubogim” (por. Łk 4,18; Iz 61,1).
Krocząc śladami naszego założyciela św. Alfonsa, przekonamy się, że:
„Dla skutecznego rozwoju dzieła misyjnego, jednocześnie ze współpracą w
Kościele, konieczne jest odpowiednie poznawanie i doświadczanie świata.
Dlatego redemptoryści ufnie prowadzą misyjny dialog w świecie. Interpretując
po bratersku problemy niepokojące ludzi, starają się rozeznać w nich prawdzi
we znaki obecności i zamierzeń Bożych.” (Konst. 19). W ten sposób odpo
wiemy na palące wyzwania naszych czasów, zapraszając i animując młodzież
do niesienia obfitego odkupienia biednym i opuszczonym, do których jesteśmy
posłani.
KOMUNIKATY W ICEPROWINCJAŁA
1. Uroczystość bl. P io tra D ondersa
Pragnę przypomnieć przełożonym domowym, proboszczom i kustoszom
sanktuariów, że z okazji liturgicznej uroczystości bł. Piotra Dondersa tak in
tencja mszalna jak i dar ofiarny (kolekta) przeznaczone są dla Misji Redemp
torystów w Surinamie (gdzie nasz błogosławiony współbrat Piotr Donders
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prowadził swoje apostolstwo). Zebraną pomoc finansową należy przesiać do
ekonomatu wiceprowincjalnego w celu wysłania do współbraci do Surinamu.
2. Duszpasterski Staż Kleryków
Przełożeni Prowincji i Wiceprowincji brazylijskich (URB), dostosowując
się do zaleceń Zarządu Generalnego Zgromadzenia, wprowadzili pewne zmia
ny w procesie formacyjnym kleryków. Każdy kandydat do kapłaństwa, przed
złożeniem ślubów wieczystych, powinien odbyć okres półrocznej albo rocznej
praktyki duszpasterskiej i wskazane jest, aby miał on miejsce w środowisku
posługującym się innym językiem.
W naszej Wiceprowincji staż duszpasterski rozpoczął br. Gildevan Ro
cha w redemptorystowskiej wspólnocie (parafii sanktuaryjnej) Matki Bożej
Miłosierdzia w Itabume.
3. Nasi klerycy w Belo Horizonte-MG - 2016
Dzięki Bogu w 2016 roku nasza Wiceprowincja posiada ośmiu kleryków
studiujących teologię. Odbywają oni formację w seminarium redemptorystowskim wraz z klerykami innych jednostek Zgromadzenia. Wiceprowincja
Babia posiada czterech kleryków na pierwszym roku, dwóch na drugim i także
dwóch na trzecim roku. W Brazylii studia filozoficzne trwają trzy lata i teolo
giczne również trzy.
4. Nasi nowicjusze w Goias
W roku bieżącym w całej Brazylii nowicjat rozpoczęło 37 kandydatów.
Redemptoryści w naszym kraju prowadzą dwa domy Nowicjatu, a miano
wicie w Tiete (Prowincja Sao Paulo) i w Goianii (Prowincja Goias). Nasza
W iceprowincja posiada w tym roku zaledwie jednego nowicjusza, który
ukończył trzyletnie studia teologiczne w Salwadorze.
5. Redemptoryści brazylijscy i Prowincja Lizbona (Portugalia)
Dnia 15 grudnia ubiegłego roku w domu prowincjalnym w Sao Paulo spot
kali się wyżsi przełożeni prowincji i wiceprowincji, które zamierzają wysłać
misjonarzy do Portugalii. W spotkaniu uczestniczył Prowincjał z Lizbony,
który już od kilku lat zabiega o uzyskanie pomocy personalnej redemptorys
tów brazylijskich dla swojej starzejącej się Prowincji. Uczestniczyli też w ze
braniu niektórzy ojcowie, kandydaci na wyjazd na nową misję.
N a zebraniu przedstawiono i poddano do dyskusji projekt umowy między
URB i Prowincją Lizbona, dotyczący pomocy personalnej tamtejszej jednost
ce Zgromadzenia. Zadecydowano, że Brazylia w kwietniu 2016 roku wyśle do
Portugalii pięciu misjonarzy, po jednym z następujących jednostek: Prowincja
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Sao Paulo, Prowincja Goias oraz Wiceprowincje: Fortaleza, Baliia i Manaus,
z tym, że z tej ostatniej wyjedzie kleryk kończący studia teologiczne, aby tam
odbyć staż duszpasterski i po święceniach kapłańskich pozostać na stałe w
tamtejszej prowincji.
Konkretnym zadaniem współbraci brazylijskich będzie ożywienie misyjne
portugalskiej prowincji, głoszenie Misji Ludowych i organizowanie Duszpas
terstwa Powołaniowego.
6. XXV Kapituła Generalna
Dokument zawierający projekt obrad XXV Kapituły Generalnej rozesłany
już został do naszych wspólnot w celu przestudiowania go i wypracowania
stosownych uwag. Polecam, aby wspólnoty domowe urządziły spotkania
i odpowiedziały na pytania dołączone tego dokumentu. Odpowiedzi należy
przesłać do Zarządu Wiceprowincji do końca marca b.r.
Kapituła ta będzie miała następujące etapy:
V faza: W Konferencjach Zgromadzenia - W naszym przypadku będzie
to w Paragwaju w dniach od 3 do 15 maja 2016 roku. Poszczególne prow in
cje i wiceprowincje Ameryki Łacińskiej i Karaibów reprezentowane będą
przez swoich przełożonych i wokalisów. W Wiceprowincji Bahia wokalisem
wybrany został o. Antoni Niemiec, który m a obowiązek wzięcia udziału w tej
pierwszej fazie.
2a i 3a faza: W łaściwa Kapituła odbędzie się w Tajlandii w ciągu 30 dni
(w październiku i listopadzie). W związku z tym przesłane zostały modlitwy w
intencji XXV Kapituły Generalnej.
7. Rekolekcje Wiceprowincjalne
Doroczne rekolekcje wszystkich członków Wiceprowincji odbędą się w
kwietniu 2016 roku. Ich zasadniczym tematem będzie Rok Miłosierdzia.
Będą miały one miejsce w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym Itapoa w Salwadorze w drugim tygodniu po Wielkanocy, w dniach od 11 do 15
kwietnia. Rekolekcje przeprowadzi o. Vicente Ferreira CSsR z Prowincji Rio
de Janeiro.
8. Wspólnota Matki Bożej Miłosierdzia - Itabuna
Stosownie do decyzji Zarządu Wiceprowincji Bahia będziemy
kontynuować posługę duszpasterską w sanktuaryjnej parafii Matki Bożej
Miłosierdzia przynajmniej do końca posługi pasterskiej o. bpa Czesława Stanuli CSsR. Zarząd Wiceprowincji mając na uwadze jubileusze obchodzone
w tym roku, a mianowicie 150-lecie kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy
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i 10-lecie parafii, uznał za wskazane pozostanie redemptorystów w Itabunie,
mimo trudności związanych z niewystarczającą liczbą współbraci do obsługi
powierzonych nam parafii i sanktuariów.
9. Jubileusze naszych współbraci - 2016
Dziękujemy Bogu za dar życia, powołania i kapłaństwa współbraci z
naszej Wiceprowincji, którzy w tym roku przeżywają swoje jubileusze.
Gratulując jubilatom powołania i życząc błogosławieństwa Dobrego Jezusa i
Matki Nieustającej Pomocy, zachęcamy wszystkich, by w miarę możliwości
uczestniczyli w obchodach jubileuszowych.
Srebrny jubileusz ślubów zakonnych obchodzi o. Stanisław Wilczek

( 02 . 02).
Natomiast srebrny jubileusz święceń kapłańskich obchodzi o. Wiesław
Groń (25 .05) oraz ojcowie: Antoni Niemiec, Józef Grzywacz i Krzysztof Mamala (21.07).
N a zakończenie wyrażam serdeczne podziękowanie za entuzjazm, z ja 
kim każdy ze współbraci angażuje się w dzieło apostolskie, „dając swoje
życie w służbie Obfitego Odkupienia” . Zachęceni przez Ojca Świętego Fran
ciszka
celebrujmy
z
całym Kościołem Święty
Rok Miłosierdzia, aby
Bóg
okazywał
nam
miłosierdzie i abyśmy
również my stali się
miłosiernymi w stosunku
do wszystkich.
W naszych osobis
Członkowie Wiceprowincji Bahia (bez studentów) - grudzień 2015 tych i wspólnotowych
modlitwach, w naszych
nabożeństwach z ludem Bożym, zanośmy prośbę, aby Jubileusz 150-lecia
kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy przyczynił się do wzrostu miłości do
Maryi, naszej Matki. Módlmy się w intencji Kapituły Generalnej, o powołania
i o łaskę wytrwałości w kontynuowaniu pracy na niwie Najświętszego Odku
piciela.
W Chrystusie, Maryi i św. Alfonsie.
O. Roque Silvct Alves CSsR
Wiceprów incjał
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WSPÓLNOTY WICEPROWINCJI B A H IA - 2016
Redemptoryści z Bahii (45) rozmieszczeni na następujących placówkach
I. Redemptorystowskie Centrum
Misyjne - Salwador
Wspólnota św. Alfonsa
1 O. Tadeusz Pawlik - Superior
Wspólnoty
2 O. Jarosław Grudź - koordynator
Centrum
3 O. Antoni Niemiec - członek
Centrum, Profesor Teologii i Koordy
nator Dzieła Misyjnego Rejonu NE III
(stanów Bahia i Seigipe)
4 O. Józef Grzywacz - członek Cen
trum, Mariologia Ludowa

SALWADOR
1. Św. Klemensa - Siedziba
W iceprowincji
2. Św. Łazarza • Parafia
3. Św. Afonsa • Centrum Ą w .
Misyjne
jM jji
4 Sw Gerarda - Semi- V ! !
narium - postulanci

BOM JESUS DA ŁAPA
1. Sanktuarium Dobrego A
Jezusa z Groty
% %
2. BI. Piotra Dondersa - Parafia
3. BI. Kaspra Stangg. - Małe Seminarium

ITABUNA #
1. Parafia M.B. M iłosierdzia)
Międzyprowincjalna
Ekipa Misyjna

^

ARRAIAL
DAJUDA

WSPÓLNOTY ZAKONNE
WICEPROWINCJI REDEMPTORYSTÓW
BAHIA - BRAZYLIA

1. Parafia
Sanktuarium

II Wspólnora M. B. Miłosierdzia (od marca 2010 r.)
Itabuna
5 O. Stanisław Wilczek - superior i proboszcz parafii
6 O. Krzysztof Dworak - członek wspólnoty, wikariusz - (do kwietnia 2016)
7. Br. kl. Gildevan Rocha - członek wspólnoty; pomoc duszpasterska
III. Ekipa Misyjna - Salwador Wspólnota św. Klemensa
8 O. Roąue Silva - Superior Wiceprowincjalny, Koordynator Ekipy Misyjnej
9 O. Adam Mazur - członek Ekipy
10 O. Adilson Ferreira - członek Ekipy
1 1 0 . Neilton Junąueira - Superior wspólnoty i członek Ekipy
12 Br. Domingos Barreto - członek Ekipy, duszpasterstwo powołaniowe
IV. Wspólnota św. Gerarda (Seminarium) Salwador
13 O. Joao Batista A. do Nascimento - Superior, prefekt postulantów, odpowied
zialny za duszpasterstwo w dzielnicy Pituaęu
14 Br. Valdeneir Brito - członek wspólnoty pomoc duszpasterska i powołaniowa
Postulanci, studenci filozofii
V. Wspólnota św. Łazarza w Salwadorze
15 0. Krzysztof Przy chocki - Superior i proboszcz parafii Ondina
16 O. Zdzisław Kamiński - członek wspólnoty i wikariusz parafii
17 O. Andrzej Skoczeń - członek wspólnoty i wikariusz parafii
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VI. Wspólnota M. B. Wspomożycielki - Arraial d‘Ajuda
18 0. Zbigniew Małolepszy Superior, kustosz Sanktuarium i proboszcz parafii
19 0. Tadeusz Mazurkiewicz - członek wspólnoty i wikariusz parafii
20 O. Aloisio Mota - członek wspólnoty i wikariusz parafii
VII. Wspólnota Powołaniowa bł. Kaspra - Bom Jesus da Łapa
210. Adam Rąpala Superior wspólnoty i Ekonom Wiceprowincjalny
22 O. Marcos da Silva - Prefekt aspirantów i Duszpasterz Powołaniowy
Aspiranci (formacja, przygotowanie do egzaminu wstępnego do studiów uniwersyteckich).
VIII. Wspólnota bł. Piotra Dondersa Parafia Bom Jesus da Łapa
23 O. Wiesław Groń - Superior, proboszcz i budowniczy katedry
24 O. Cosme Sergio Queiroz - członek wspólnoty i wikariusz parafii
25 O. Lecio Alexandre Sika - członek wspólnoty i wikariusz parafii
IX. Wspólnota przy Sanktuarium Dobrego Jezusa - Bom Jesus da Łapa
26 O. Mirosław Juruś Superior wspólnoty i członek ekipy sanktuaryjnej
27 O. Tomasz Bule
28 O. Henryk Smólski - członek ekipy sanktuaryjnej
29 O. Franciszek Micek - członek ekipy sanktuaryjnej
30 O. Devaldo Menez - kustosz Sanktuarium
3 1 0 . Rosivaldo Mota - Ekonom (Administrator) Sanktuarium
32 O. Geraldo Camargo - członek ekipy sanktuaryjnej
33 0 . Vilmar Correia - ekipa sanktuaryjna i Dyrektor Radia Bom Jesus
34 Br. Ivanor Boiges - członek ekipy sanktuaryjnej
W innych wspólnotach redemptorystowskich
35 O. Gilson da Silva - Misja w Surinamie
36 O. Krzysztof Mamala - Studia w Rzymie
Poza Wiceprowincją
37 O. Francisco Tome da - Diecezja Petrópolis-RJ
Wspólnota Powołaniowa D. Muniz - Seminarium Belo Horizonte - Teologia
38 Br. Alessandro Moreira (3. rok)
42 Br. Jose Augusto (1. rok)
39 Br. Edinei Galvao (3. rok)
43 Br. Sergio Reis (1. rok)
40 Br. Rodrigo Reis (2. rok)
44 Br. Willian Sena (1. rok)
41 Br. Manuel Novaes (2. rok)
45 Br. Willian Gondim (1. rok)
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REKOLEKCJE DLA NOWICJUSZÓW W GOIANII
przed złożeniem ślubów zakonnych
W dniach od 4 do 11 stycznia
2016 roku w Domu Rekolekcyjnym
W niebowstąpienia
Pańskiego
w
Goianii odbyły się rekolekcje dla 11

O. Antoni Niemiec z nowicjuszami
uczestniczącymi w rekolekcjach

redemptorystowskich nowicjuszów
kończących m iędzy prowincj alny no
wicjat. Należą oni do różnych jed 
nostek Zgromadzenia w Brazylii, a
mianowicie do trzech Wiceprowincji:
Bahia, Fortaleza i Manaus oraz do
dwóch prowincji: Goias i Sao Paulo.
Rekolekcje te przeprowadził o.
Antoni Niemiec z redemptorystowskiego Centrum Misyjnego w Sal
wadorze, pomagając nowicjuszom
jeszcze
raz dogłębnie poznać,
przemyśleć i przemodlić ich życiowy
projekt pójścia za Chrystusem, ich

12

,

konsakrację przez śluby zakonne oraz
życie według charyzmatu i misji re
demptorystów. Konferencje i refleksie
oparte były na tekstach biblijnych i na
konstytucjach naszego Zgromadzenia
Dom rekolekcyjny jest bardzo
skromny, otoczony bogactwem natu
ry, drzew i kwiatów. Również niezbyt
gorący klimat sprzyjał do dobrego
wykorzystania tych błogosławionych
dni na odosobnienie, refleksję,
kontemplację i modlitwę. Wiele
było czasu na modlitwę osobistą
i wspólnotową; każdego dnia naj
bardziej
doniosłym
momentem
była celebracja Eucharystii. Oprócz
konferencji duchowych, mieliśmy
również czas na odprawienie trady
cyjnych nabożeństw, jak modlitwa
różańcowa, Droga Krzyżowa św.
Alfonsa, Adoracja Najświętszego
Sakramentu, Godzina Miłosierdzia,
Nabożeństwo Światła z odnowieniem
przyrzeczeń Chrztu św. itd.
Życzymy nowym synom ducho
wym św. Alfonsa, aby z wielkim dy
namizmem i entuzjazmem misyjnym
kontynuowali przykład Jezusa Chrys
tusa i jako prawdziwi redemptoryści
głosili słowo Boże ubogim i opusz
czonym (por. Konstytucja 1).
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PROFESJA ZAKONNA W ZGROMADZENIU
Dzięki modlitwom współbraci i
dobroci naszego Odkupiciela Jezusa
Chrystusa, W iceprowincja Bahia
przyjęła do swojego grona czterech
nowych współbraci, którzy odbyli
Nowicjat i złożyli swoje pierwsze
śluby zakonne.
Trzech z nich śluby zakonne
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa
złożyło w niedzielę 24 stycznia o
godzinie 8:00 w kościele Matki Bożej
Gromnicznej w dzielnicy Pituaęu w
Salwadorze. Są to: William Gondim
(z Porto Seguro - BA), Jose Augusto
(z Pedro Alexandre - BA) i Seigio
Reis (z Ribeira do Pombal - BA).
Czwarty nowicjusz Willian Sena (z
Taiobeiras - MG), de względu na zły
stan zdrowia swojego taty i odległość
około 800 km od Salwadoru, śluby
zakonne złożył dnia 27 stycznia o
godzinie 19:30 w kościele parafial
nym św. Sebastiana w Taiobeiras,
gdzie mieszka jego rodzina.
Powołanie jest darem Bożym;
wezwaniem, które wymaga odpo
wiedzi, by wykonać konkretne
zadanie, według zamysłu Bożego.
Redemptorysta powołany jest przez
Boga do kontynuowania misji Jezu
sa Odkupiciela, głosząc słowo Boże
ubogim.
Ojciec święty Franciszek poucza:
„Tam gdzie są zakonnicy, tam też
jest radość! Jesteśmy wezwani, by

doświadczyć i świadczyć, że Bóg
może wypełnić nasze serca i uczynić
nas szczęśliwymi bez potrzeby po-

Wiceprowincjał o. Roąue z trzema
neoprofesami w Pituaęu

szuki wania szczęścia gdzie indziej; że
autentyczne braterstwo przeżywane
w naszych wspólnotach pogłębia
naszą radość; że nasze całkowite
oddanie w służbie Kościoła, rodzin,
młodzieży, osób starszych, ubogich
realizuje nas, jako osoby i nadaje
pełnię naszemu życiu” (List do osób
konsekrowanych).
Módlmy się, aby ci nowi
redemptoryści, kontynuując swoją
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formację, zawsze byli otwarci na
światło Ducha Świętego i wzrastając
w powołaniu, stawali się osobami
dojrzałymi pod względem ducho
wym, intelektualnym i misyjnoredemptorystowskim. Aby zdecy
dowani i odważni, wytrwali na
obrane j drodze pójścia za Chrystusem

Odkupicielem ludzkości, by głosić
Ewangelię „ubogim i najbardziej
opuszczonym”. Módlmy się, żeby
nowi współbracia cenili sobie ich
święte i radosne powołanie, które od
Boga otrzymali.
O. Roqne Silva Alves CSsR
Wiceprowincjal

PODZIĘKOWANIE ZA ZŁOŻENIE
ŚLUBÓW ZAKONNYCH
,, To nie wy M nie wybraliście, ale nas mieć blisko siebie. Przekonani
Ja was wybrałem i przeznaczyłem jesteśmy, że mimo naszej małości,
was do tego, abyście szli i przyno mamy powołanie do Konsekrowane
sili owoc - trwały
ow oc!” (J 15,16),
powiedział Pan
Jezus do swoich
uczniów, a dzi
siaj
te
słowa
kieruje do nas.
Ojciec
Święty
Franciszek pou
cza: „Bóg nie
potrzebuje osób
'gotowych’, lecz
serc
dyspozy
cyjnych”,
ot
Uczestnicy uroczystości złożenia ślubów zakonnych w Pituaęu
wartych na łaskę
Bożą.
Drodzy Bracia i Siostry, słowa go Życia Misyjnego i nic nam in
te napełniają nas wielką radością, bo nego nie pozostaje jak odpowiedzieć:
zdajemy sobie sprawę, że mając odbyć Jesteśmy tu Panie, poślij nas!
daleką jeszcze drogę i udoskonalić się
W ciągu wielu lat formacji
pod każdym względem, Jezus Chrys przekonaliśmy
się
o
naszym
tus już dziś nas powołuje, bo chce powołaniu i poznaliśmy, z jaką
14 1
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odpowiedzialnością dajemy nasze
„tak”. A czynimy to dlatego, że ufamy
Miłosiernemu Bogu, wiedząc, że On
nam towarzyszy z Synem i Duchem
Świętym w miarę, jak ofiarnie odda
jem y nasze życie do Jego dyspozycji.
On będzie nas prowadził i strzegł na
naszej drodze powołania.
A zatem pierwsze podziękowanie

pomagając duchowo i materialnie do
realizowania naszego powołania.

Kościół parafialny w Taiobeiras-MG

Nowicjusz William Sena składa śluby zakonne
w kościele parafialnym w Taiobeiras

składamy Bogu, za Jego Miłość z
jaką nas powołu je i daje nam odwagę,
by opowiedzieć się w sposób zdecy
dowany za pójściem w ślady Chrys
tusa Odkupiciela.
N a drodze naszego życia i
powołania Bóg w dobroci swojej
stawia osoby, które zapisują się na
zawsze w naszej wdzięcznej pamięci,

Dziękujemy w szczególny sposób
naszym rodzicom i krewnym, gdyż
dzięki nim otrzymaliśmy od Boga
dar życia; oni pierwsi otoczyli nas
miłością i zapewnili nam wszystko,
co potrzebne do życia i do rozwoju
osobowego. Oni też w hojnym geście
ofiarnym oddali nas Bogu, abyśmy
posłuszni Jego woli realizowali nasze
powołanie.
Wyrazy wdzięczności kierujemy
do tylu innych osób przyjaznych
w naszych parafiach i wspólnotach
kościelnych, gdzie wzrastaliśmy w
wierze i uczyliśmy się posługi ewan
gelicznej. Nie sposób wymienić
wszystkich naszych dobrodziejów.
Wszystkim z radością składamy
podziękowanie za wszelkie dobro
otrzymane jako wyraz przyjaźni i
życzliwości.
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Wymienić trzeba w sposób sz
czególny parafie obsługiwane przez
redemptorystów, wyczulone na akcję
powołaniową, jak Parafia Zmart
wychwstania Pańskiego w Salwa
dorze, która pomaga w utrzymaniu
naszego seminarium i która reprezen
towana jest dzisiaj przez o. Zdzisława
Kamińskiego i innych parafian. Bóg
zapłać!
Bardzo serdecznie dziękujemy
dobrym osobom z kościelnej W spól
noty Matki Bożej Gromnicznej,
które w prostocie serca, z wiel
kim poświęceniem, ale i radością
przygotowały
obchody
naszej
dzisiejszej uroczystości. Bardzo sobie
cenimy życzliwość i przyjaźń, która
łączy tę wspólnotę z naszym Semina
rium św. Gerarda.
Dziękujemy
naszym
semi
naryjnym
wychowawcom,
w
szczególności o. Joao Batista, który
będąc Wiceprowincjałem przyjął nas
do seminarium, a obecnie jako Prefekt
Postulatu
przekazuje
młodzieży
sposób pójścia za Chrystusem w Jego
dziele misyjnym. Dziękujemy też
wszystkim naszym wychowawcom i
innym osobom, które pomagają nam
w realizowaniu naszego powołania.
Za zachęcający nas przykład
posługi
misyjnej
redemptorys
tów i za animowanie nas na drodze
powołania dziękujemy każdemu ze
współbraci z naszej Wiceprowincji.
Podziękowanie to składamy na ręce

naszego obecnego Wiceprowincjała,
który przyjął nas jako członków Zgro
madzenia Najświętszego Odkupicie
la. Dzięku jemy za zaufanie, jakim nas
darzy. Cenimy sobie bardzo zaufanie
i troskę, której doświadczamy ze stro
ny ojców i braci naszego Zgromadze
nia. Pomaga nam to w dojrzewaniu
i ugruntowaniu naszego pójścia za
Chrystusem Odkupicielem.
Nie możemy zapomnieć o
naszych kolegach i towarzyszach od
bytej drogi powołaniowej. gdyż idąc
razem, doświadczaliśmy radosnej,
braterskiej pomocy w naszym życiu
codziennym.
Willian Sena, nasz współbrat z
nowicjatu, zasługuje też na szcze
gólne podziękowanie. Za kilka dni
on również złoży śluby zakonne w
swojej rodzinnej parafii. On wie,
że zawsze może liczyć na naszą
serdeczną przyjaźń.
Na
koniec
składamy
podziękowanie dla Tej, która z
matczyną
miłością
towarzyszy
każdemu uczniowi Jezusa Chrys
tusa. Maryja, według słów św.
Alfonsa
naszego
Założyciela,
jest
„Pośredniczką
wszystkich
Łask”. Niech Niepokalana Matka
Nieustającej Pomocy, św. Alfons
i wszyscy święci, błogosławieni i
męczennicy naszego Zgromadze
nia orędują za nami dzisiaj i zawsze.
Amen.
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DZIAŁALNOŚĆ REGIONALNEJ RADY MISYJNEJ
Rejonu Kościelnego Nordeste 3 w roku 2015
Uwagi wstępne
Kościół katolicki w
Brazylii, który posiada
275 diecezji, podzielo
ny jest na 17 regionów.
Domy naszej Wiceprowincji znajdują się w
regionie
Nordeste
3
(p ó łn o c n o -w s c h o d n ia
Brazylia nr 3, gdyż w tej części kra
ju znajdują się jeszcze inne regiony
kościelne).
Nasz region kościelny Nordeste 3
(terytorialnie dwukrotnie większy od
Polski), obejmuje dwa stany, a mia
nowicie Bahia i Sergipe, gdzie jest 25
diecezji.
Zgodnie z zasadą, że w imię
wierności nakazowi Jezusa Chrys
tusa, Kościół z natury jest misyjny,
w całej Brazylii we wszystkich re
gionach kościelnych, we wszystkich
diecezjach i parafiach organizowana
jest akcja misyjna poprzez ustano
wione w tym celu Rady Misyjne.
Mają one za zadanie uświadamianie
wiernych, formowanie i dokształcanie
świeckich, aby zdolni byli do prowa
dzenia ewangelizac j i. W praktyce, jest
to wielkie wyzwanie dla wiernych,
zwłaszcza w opuszczonych częściach
kraju, jakim jest między innymi nasz
region kościelny Nordeste 3.
Od kilku lat koordynatorem ak

cji misyjnej w diece
zjach naszego regionu
kościelnego (25 diece
zji!) jest o. Antoni Nie
miec, który odwiedza
diecezje, orientując i
pomagając miejscowym
biskupom i duszpas
terzom parafialnym w
dziele powoływania do istnienia
rad misyjnych i organizowania ak
cji misyjnej. W szystko to dokonuje
się w przeświadczeniu, że każda
osoba ochrzczona powołana jest do
głoszenia Ewangelii i przybliżania in
nych do Boga.
Rys działalności - 2015
Kościół rodzi się z misji i istnieje
dla prowadzenia misji. Istnieje on dla
innych i powinien iść na spotkanie
wszystkich ludzi (por. EN 14). Bisku
pi Ameryki Łacińskiej i Karaibów
ma Konferencji w Aparecida (2007)
mówili, że największy wysiłek
Kościoła powinien być skierowany na
ustanawianie i formowanie misjona
rzy świeckich. Tylko przy wzroście
liczby misjonarzy i podniesieniu ich
kwalifikacji Kościół będzie mógł
odpowiedzieć na wyzwania misyjne
naszych czasów (por. DAp 174).
Chodzi zatem o budowanie wśród
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za zadanie animowanie misyjne
Kościoła danego regionu przez or
ganizowanie spotkań formacyjnych
w wymiarze misyjnym i ewangeli
zacyjnym.
Regionalna Rada Misyjna Nordeste 3 jest
organizmem
PERNAMBUCO
ustanow io
PIAUI
ALAGOAS
nym z ramie
nia Narodowej
Konferencji
Biskupów Bra
zylii
(CNBB)
i
prowadzi
swoją pracę we
w sp o m n ian y ch
25
diecezjach
w stanie Bahia
OCEANO
i Sergipe. W
ATLANTICO
skład Rady M i
syjnej wchodzą
ARCHID IECEZJE I DIECEZJE
REJONU KOŚCIELNEGO
kapłani.
oso
NORDESTE 3
by zakonne i
■STAN BA H IA I S E R G IP E świeckie.
obszar dwukrotnie większy od Polski)
R e g io n a ln a
Rada
Misyjna
m a za zadanie:
- animować
macji, która w rezultacie przyczyni w wymiarze misyjnym Kościół dane
się do zmiany sposobu realizowania go regionu,
wprowadzać
mentalność
duszpasterstwa, poczynając od bisku
pów - pasterzy diecezji, poprzez misyjną w organizowaniu duszpas
kapłanów - duszpasterzy parafii, terstwa w diecezjach regionu,
- formować, kształcić i animować
diakonów, zakonników, po osoby
misjonarzy w powoływaniu do istnie
świeckie.
Regionalna Rada Misyjna ma nia Diecezjalnych Rad Misyjnych,
chrześcijan
nowej
mentalności,
mentalności misyjnej. Jest to spra
wa bardzo pilna, mimo że trud
na i wymagająca pracy pełnej
poświęcenia.
Wymaga ona nowego rodzaju for
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- orientować Diecezjalne Rady
Misyjne w tworzeniu Misyjnych
Rad Parafialnych albo Misyjnych
Grup Animacyjnych, - propagować
i animować studium i refleksję na
temat dzieła misyjnego Kościoła i
jego akcji ewangelizacyjnej.
- organizować spotkania forma
cyjne i angażować się w konkretne
prace misyjne w łączności z instytu
cjami misyjnymi regionu.
- powołać do istnienia i otoczyć
fachową opieką zagraniczne projekty
ad gentes,
utrzymywać
kontakt
i
współpracę z brazylijskimi misjona
rzami pracującymi w innych krajach.
Odkwietnia2013 roku koordynuję
to dzieło CNBB w Regionie. Nordeste 3. Naszą ekipę stanowi obecnie
dziesięciu członków, a mianowicie
jeden biskup, sześciu księży, jedna
siostra zakonna, jeden kleryk i jedna
osoba świecka.
W 2015 roku nasza działalność
była bardzo intensywna. Wyszczegól
nimy tu tylko najważniejsze wydarze
nia:
1. Doroczne Zebranie Ogólne w
dniach 25-27 września w mieście Serrinha.
2. Cztery Zebrania Regionalnej
Rady Misyjnej Regionu Nordeste 3,
które miały miejsce w Salwadorze
w dniach 11 marca; 25 maja; 16 lis

topada i 22 grudnia, z uczestnictwem
siedmiu członków.
3. Pierwsze spotkanie koordyna
torów diecezjalnych ekip misyjnych,
4. Osiem spotkań formacyjnych
grup duszpasterskich i ugrupowań
kościelnych zrealizowane w różnych
diecezjach naszego regionu,
5. Orientacja misyjna Regionów
Duszpasterskich - cztery spotkania,
6. Orientacja Misyjnych Rad
Seminaryjnych - trzy spotkania
kleryków różnych diecezji,
7. Orientacja i formacja misyjna
wiernych, Parafialnych i Diecezjal
nych Rad Misyjnych w ośmiu diece
zjach naszego Regionu,
8. Orientacja i przygotowanie
duszpasterzy i wiernych do realizacji
Misji św. w czterech parafiach,
9. Uczestnictwo w sześciu Die
cezjalnych Zebraniach Ogólnych,
10. Cztery różne zebrania for
macji misyjnej i misji "ad gentes”,
11. Publikacje i inne rodzaje
działalności:
- W spółpraca z sektorem statysty
cznym Regionu Nordeste 3,
- Opracowanie i wydanie DVD o
Papieskich dziełach Misyjnych,
- Przygotowanie i wydanie
folderów dla Diecezjalnych i Para
fialnych Rad Misyjnych,
- Przygotowanie transparentów
i afiszów odnośnie działalności Re
gionalnej Rady Misyjnej,
- Wysyłanie wiadomości dla
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_____________1
opracowania stron internetowych in
stytucji nadrzędnych (CNBB, CNBB
NE3 i inne).
- Korespondencja i inne kontakty
z niektórymi misjonarzami ad gentes

_
z naszego regionu.
Na podstawie obszernego
sprawozdania
o. Antoniego Niemca CSsR

SPOTKANIE MISJONARZY LUDOWYCH
REDEMPTORYSTÓW - FORTALEZA-CE
Redemptorystowskie Ekipy Mi madzenia, wychodzą na spotkanie
syjne w Brazylii w dniach od 25 do 29 apelu do prowadzenia Misji Konty
stycznia 2016 r. spotkały się w mieście nentalnej, z jakim Episkopat Ameryki
Fortaleza, w stanie Ceara. Ojcowie Łacińskiej zwraca się do wszystkich
i bracia, ale też zakonnice i osoby sił żywotnych Kościoła naszego
świeckie
zaangażowane
w pracę misyjną redemp
torystów reprezentowały
poszcze-gólne
jednostki
Zgromadzenia w naszym
kraju.
Spotkanie to, mające
na celu studium i refleksję
nad nowymi wyzwaniami
cwangcl izacyj ny m i oraz
planowanie
przyszłych
wspólnych
prac
m i Uczestnicy Spotkania Misjonarzy Ludowych Redemptorystów
syjnych, to kontynuacja
niezwykle bogatej tradycji redemp- południowo-amerykańskiego konty
torystowskiej w Brazylii. Jest to nentu. Popularne Misje św., według
nieprzerwana historia Redemptorys- orzeczenia Konferencji Biskupów
towskich Misji św. głoszonych tu z Brazylijskich (CNBB), są bardzo
wielkim entu-zjazmem już od ponad skutecznym sposobem ewangelizacji
(por. DGAE 2015-2019, nr 77).
120 lat.
Misje Ludowe, które stanowią
Ewangelizacja prowadzona być
centrum charyzmatu
i podsta powinna stosownie do wymogów i
wowe
zadanie
naszego
Zgro orientacji Kościoła i społeczności,
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w której głosi orędzie Chrystusa.
Dlatego uczestnicy spotkania pochy
lili się nad Dokumentem końcowym
Synodu Biskupów o Rodzinie, który
miał miejsce w Rzymie w ubiegłym
roku. Był on ważnym wydarzeniem
w Kościele i ma wielkie znaczenie w
prowadzeniu dzieła ewangelizacyj
nego. Jego temat był następujący:
„Powołanie i misja rodziny w
Kościele i świecie współczesnym'’.
Duszpasterskie
Dyrektywy
Ogólne Konferencji Biskupów Brazy
lii przypominają również, że: „Rodzi
na zasługuje na szczególną uwagę
w działalności ewangelizacyjnej,
gdyż jej rola jest nie do zastąpienia.
Duszpasterstwo
rodzin powinno
być osią centralną całej naszej
działalności ewangelizacyjnej'’. Jawi
się konieczność wypracowania in

tensywnego, żywotnego i owocnego
duszpasterstwa rodzin, zdolnego do
animowania i stymulowania świętości
życia małżonków i całej rodziny, w
jej konkretnej sytuacji naznaczonej
wielkimi wyzwaniami (por. nr 111).
Do orientowania studium i od
krywania sposobów wprowadze
nia w życie treści Synodu podczas
głoszenia misji redemptorystowskich
zaproszony został hiszpański redemp
torysta o. Marciano Vidal, teolog i
jeden z najbardziej cenionych mora
listów na świecie, profesor tytularny
Papieskiego Uniwersytetu Camillas w Madrycie i profesor Akademii
Alfonsjańskiej w Rzymie. O. Vidal
jest autorem licznych książek.
o. Antoni Niemiec CSsR
wolne tłumaczenie Redakcji

SANKTUARIUM DOBREGO JEZUSA Z GROTY
w miesiącach wakacyjnych
Wolne tłumaczenie z
portugalskiego - Redakcja
Chociaż tradycyjnie w naszym
Sanktuarium w miesiącach waka
cyjnych (grudzień, styczeń i połowa
lutego) nie m a intensywnego ruchu
pielgrzymkowego, to jednak pracy
nie brakowało. Tak Pasterka, jak
Msza św. na zakończenie 2015 roku
cieszyły się dość dobrą frekwencją.
Ponieważ przybyło około dwóch
tysięcy uczestników, dlatego obyd

wie te celebracje odprawione zostały
w Grocie Matki Bożej Bolesnej.
Przewodniczył im nasz nowy ordy
nariusz ks. bp Joao (Jan) Cardoso.
W styczniu było sporo piel
grzymów ze stanu Bahia, Minas
Gerais i innych, którzy jak to sami
mówią „odwiedzili Dobrego Je
zusa” z pobożności, spowiadając
się i uczestnicząc we wszystkich
nabożeństwach.
Inni pielgrzymi, pochodzący
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zwłaszcza z północno-wschodnich
stanów brazylijskich, zatrzymywali
się w Sanktuarium na jeden lub dwa
dni, gdyż byli w przejeździe; mieli,
bowiem zaplanowane odwiedzenie
największych sanktuariów brazylijs
kich, a mianowicie Dobrego Jezusa z
Groty, Boga Ojca Przedwiecznego w
stanie Goias i Matki Bożej Aparecida.
Nawiasem trzeba dodać, że wszyst

Dobrego Jezusa. Czynią to w porze
deszczowej, gdyż wtedy jest łatwo o
trawę na popas koni i łatwo spotkać
stawki z wodą.
Dnia 6 stycznia, według zwy
czaju, miał miejsce w Sanktuarium
konkurs
folklorystycznych
grup
„kolędników” miejscowych i z in
nych miast, prezentując śpiewy z
akompania-mentem
tradycyjnych
instrumentów muzycznych
oraz różnokolorowe stroje.
Według
tradycji
przechowywanej
staran
nie zwłaszcza na wios
kach, jest to pewnego
rodzaju
nabożeństwo
bożonarodzeniowe,
w
którym grupa mężczyzn albo
grupa mieszana (dorośli,
Brazylijscy „kolędnicy”- pielgrzymi w Sanktuarium
Dobrego Jezusa z Groty
młodzież i dzieci) śpiewają
kie trzy Sanktuaria obsługiwane są historię Narodzenia Pana Jezusa.
przez redemptorystów. Taka piel Opowieść ta jest długa, trw a czasem
grzymkowa podróż zajmuje im około nawet pół godziny.
Ponieważ jest to starodawny i
dwóch tygodni, bo trzeba przemierzyć
bardzo
ceniony zwyczaj, dlatego też
tysiące kilometrów.
W tym samym czasie mieliśmy pielgrzymi w ciągu całego roku z
dość dużo turystów jadących z zacho wielkim skupieniem i pobożnością
dnich stanów na plaże w południowej praktykują „kolędowanie” u stóp
Bahii. Po drodze zatrzymywali się i ołtarza Dobrego Jezusa z Groty.
również korzystali z naszej posługi
W naszej parafii odbywa się
w konfesjonale i uczestniczyli w też każdego roku konkurs na
najpiękniejszą szopkę, jaką trady
nabożeństwach.
Nie brakło corocznej pielgrzymki cyjne rodziny ustawiają w swoich
osiemdziesięciu jeźdźców, („Kawale domach na okres Bożego Narodze
ria W iary”), którzy z odległości około nia. Tak występy „kolędników”, jak
150 km każdego roku odwiedzają również najpiękniejsze szopki są
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filmowane i pokazywane w sanktuaryjnej telewizji internetowej (WebTV
Bom Jesus).

Odpust Dobrego Jezusa
Patrona Rybaków - 2016

nawałnice i ratował swoich uczniów
od zatonięcia.
W tym roku obchodzono odpust
po raz pięćdziesiąty pierwszy. W
nawiązaniu do rybackiej przeszłości

Temat: „Dobry Jezus Źródłem
Żywej Wody”
Największym świętem religij
nym w styczniu każdego roku jest
uroczystość Dobrego Jezusa Patrona
Rybaków i Nawigatorów na rzece
św. Franciszka. W prawdzie nie jest
ono obchodzone w grotach sanktuaryjnych, lecz w kościele pod tym wez
waniem na brzegu rzeki św. Francisz
ka. Ponieważ na tę okazję przyjeżdża
dużo pielgrzymów, dlatego w samym
sanktuarium nastrój również jest
świąteczny i jest sporo pracy.
Uroczystość odpustowa odbywa
się w dawnej „rybackiej” dzielnicy
miasta - Nova Brasilia, w której w
latach osiemdziesiątych o. Tadeusz
Slaby wybudował piękny kościół.
W czasie, gdy rzeka św. Fran
ciszka posiadała swoją naturalną
żywotność, była bogata w ryby,
życie
mieszkańców
dzielnicy
Nova Brasilia było bardzo z nią
związane. A ponieważ praca ry
baków powiązana była z trudami, a
nawet niebezpieczeństwem, dlate
go wierni uciekali się z ufnością do
Dobrego Jezusa, który uśmierzał

wri

Artystyczny feretron procesyjny Dobrego
Jezusa Patrona Rybaków i Nawigatorów

tej dzielnicy, feretron procesyjny
posiada zazwyczaj kształt łodzi na
„falach” z kwiatów. Gdy poziom
wody pozwala, płynie on po rzece w
procesji na wielkiej lodzi. Gdy nato
miast poziom jest niski, niesiony
jest tylko po ulicach miasta. Łódź z
Dobrym Jezusem na ulicach miasta
jest niemym, ale bardzo wymownym
wołaniem o uratowanie rzeki św.
Franciszka, która na skutek degradacj i
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środowiska obumiera, powodując
zubożenie mieszkańców. W czasie,
gdy rzeka posiadała swoją naturalną
żywotność, z jej dobrodziejstw
korzystało około 14 milionów osób,
zwłaszcza ubogich rolników i ry
baków.
Triduum przygotowawcze do
odpustu
Przed samym świętem odpus
towym miało miejsce triduum przy
gotowawcze, w czasie którego w
tym roku w dniach 4, 5 i 6 stycznia
urządzono „misję młodzieżową”
polegającą zasadniczo na odwiedzi
nach obojętnych religijnie rodzin tej
ubogiej dzielnicy i przekazywaniu im
orędzia Jezusa Chrystusa. Każdego
wieczoru miała miejsce uroczysta
Msza św. z tematycznym kazaniem.
Tematy kazań w czasie tri
duum :
1 dzień: W Dobrym Jezusie od
najdujemy Miłosierne Oblicze Boga
Ojca.
2 dzień: Idąc za Dobrym Jezusem
poszukujemy źródeł pokoju i miłości.
3 dzień: Z błogosławieństwem
Dobrego Jezusa stajemy w obronie
życia i przyrody stworzonej przez
Boga.
W tym roku święto odpustowe
zorganizował proboszcz parafii o.
Wiesław Groń, zapraszając innych
ojców jako kaznodziejów w czasie
triduum przygotowawczego. W szyst
kie sektory wspólnoty kościelnej

zaangażowane były w uroczystości
odpustowe, a mianowicie rybacy,
właściciele łodzi, rolnicy z wysp
na rzece i terenów nadbrzeżnych,
mężczyźni trudniący się wypasem

Fragment procesji odpustowej (ojcowie:
Mirosław Juras i Wiesław Groń)

bydła i inni.
Nabożeństwa były animowane
przez grupy i zrzeszenia kościelne,
takie jak Odnowa w Duchu Świętym,
Różaniec Mężczyzn, Legion Maryi,
Apostolstwo Modlitwy, Spotkanie
Małżeństw z Chrystusem, Duszpas
terstwo Młodzieżowe itd.
Święto odpustowe obchodzone
było dnia 10 stycznia z najważniejszą
celebracją, jaką była wspaniała pro
cesja po ulicach miasta z uczest
nictwem kilku tysięcy wiernych i
odpustowa Msza święta po zmro
ku, gdy nie ma już upału i można
odprawiać nabożeństwa na placu
przed kościołem.
Sanktuaryjna Ekipa Duszpasterska
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ŚWIĘTO ODPUSTOWE
ŚW. ŁAZARZA W SALWADORZE

Wielki ołtarz w kościele św. Łazarza
w Salwadorze

zawołanie, które rzuca światło na ob
chody świąteczne i na głoszenie słowa
Bożego, wyjęte jest z Ewangelii św.
Łukasza: „Bądźcie miłosierni, jak
Ojciec wasz jest miłosierny'’ (Łk 6,
36).
Ten sam Ewangelista opisuje
osobę naszego świętego Patrona
(Łk 16, 19-31). Obrany temat od
zwierciedla dokładnie sylwetkę ubo
giego Łazarza, którego historię kon
tynuuje w życiu tylu nędzarzy naszych
czasów. Nasz Święty Patron wczuwa
się w sytuację „Łazarzy”, którzy
żyją wśród nas. Niestety w naszej
rzeczywistości spotykamy bogatych,
zamkniętych w swoim egoistycznym
świecie, nieczułych na potrzeby bied

Sanktuarium to przede wszyst
kim miejsce, gdzie doświadczamy
wszechmocnego
działania Boga w histo
rii ludzkości. Znakiem
c h a ra k te ry sty c z n y m
każdego sanktuarium
jest przeżywanie wiary
i zbawczego dzieła Je
zusa Chrystusa.
W związku z ob
chodzonym
Rokiem
Świętym Miłosierdzia
na tegoroczne święto
odpustowe
św.
Uroczysta suma odpustowa w kościele św. Łazarza
Łazarza
obraliśmy
następujący temat: Mu Łazarz nych, niezdolnych do okazania in
świadek Miłosierdzia. Ewangeliczne nym miłosierdzia. „Przepaść” nie
BIULETYN INFORMACYJNY "N O TIC IA R IO " N r 108

Styczeń - K w iecień 2 0 1 6 r.

do przebycia, jaka powstaje między błękitny Atlantyk. Wierni nazywają
nimi w wieczności wydaje się okrut je Świętym Wzgórzem. Chociaż kult
na, Jest ona usprawiedliwiona, ale św. Rocha bardzo się rozwinął, to jed 
nak zawsze zasadniczym Patronem
zaskakująca.
Dlatego otaczając czcią naszego pozostaje św. Łazarz.
Świętego Patrona Łazarza, wezwani
jesteśmy do ukierunkowania naszego
PROGRAM DNIA
życia, aby było ono bardziej ludz
ODPUSTOWEGO:
kie i chrześcijańskie. Stąd święto
- 05:30 - Pobudka (wystrzały z
odpustowe powinno być dobrym petard)
początkiem do wierniejszego prak
- 06:00 - Różaniec Mężczyzn (z
tykowania miłosierdzia. Podobnie tego Sanktuarium)
jak w poprzednich latach, tak i w tym
- 07:00 - 1 Msza św. - o. Krzysz
roku, święto odpustowe odprawiliśmy to f Przychocki (proboszcz)
w ostatnią niedzielę stycznia, tj. dnia
- 09:00 - 2 Msza św. - o. Marcos
31 stycznia.
Silva (prefekt aspirantów)
Historyczny, liczący
bez mała cztery wieki
kościół św. Łazarza
upływem czasu stał się
wspaniałym
sanktua
rium, uczęszczanym przez
tysiące czcicieli świętych
Patronów Łazarza i Rocha.
Jeżeli w kościele szcze
gólna cześć św. Łazarza
sięga
niepamiętnych
czasów, to wielki kult
Procesja z darami ofiarnymi w czasie sumy odpustowej
św. Rocha zaczął się
rozwijać dopiero na początku lat
- 11:00 - 3 Msza św. - o. Zdzisław
dziewięćdziesiątych
XX
wieku. Kamiński (wikariusz)
Odpust św. Rocha obchodzony jest
- 13:30 - Różaniec Mężczyzn (z
dnia 16 sierpnia i gromadzi jeszcze kościoła Pelourinho)
więcej czcicieli niż św. Łazarz.
- 15:00 - Uroczysta Suma Odpus
Kościół św. Łazarza położony towa - przewodniczył o. Roąue Silva
jest malowniczo na wzniesieniu, Alves (Wiceprowincjał). Koncele
skąd roztacza się wspaniały widok na browali ojcowie: K. Przychocki. A.
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Skoczeń, A. M azur i Z. Kamiński.
Po Sumie odbyła się wspaniała
procesja z figurą św. Łazarza. U-

godnia wierni wypełniają sanktuaryjny kościół. Odprawialiśmy pięć Mszy
św., a mianowicie o godzinie 7:00,
9:00, 11:00, 16:00 i 18:00, a oprócz
tego Mszę św. w kościele parafialnym
na Ondinie.
Tak w dniu świątecznym w
niedzielę, jak i w poniedziałek, nie
brakowało oryginalnej folklorystycz
nej oprawy. W takich okazjach w całej
krasie występują typowe zwyczaje

Feretron procesyjny na tle fasady kościoła

czestniczyli w niej wszyscy ojco
wie, nasi klerycy i niezliczona rzesza
wiernych. N a zakończenie procesji
miało miejsce błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem, którego
dokonał o. Krzysztof Przychocki
(rektor wspólnot} i proboszcz).
W kościele parafialnym Zmart
wychwstania Pańskiego i w pery
feryjnych wspólnotach kościelnych
nabożeństwa odprawiali o. Adam
Rąpała, o. Andrzej Skoczeń i diakon
Paulo Gabriel.
W dniu odpustowym odwiedzili
nas współbracia z obydwóch domów
w dzielnicy Barris.
Uroczystości odpustowe kon
tynuowane były w poniedziałek (1
lutego), gdyż w tym dniu każdego ty

Kobiety w tradycyjnych strojach pochodzenia
afiykańskiego

miejscowej kultur} i religijności prz
eszczepionej z Afryki przez dawnych
niewolników i kultywowane z wiel
kim splendorem także w naszych
czasach. Ich oryginalne i egzotyczne
piękno ściąga wielu turystów i report
erów.
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DNI SKUPIENIA
ŚLADAMI PIERWSZEGO PIELGRZYMA DO ŁAPY
W dniach od 10 do 17 stycznia
2016 roku miała miejsce piesza piel
grzymka z miasta Matma do Sank
tuarium Dobrego Jezusa z Groty.

Pustelnik Franciszek przeszedł ponad
1.000 km z Salwadoru do Łapy, gdzie
w grotach założył Sanktuarium

Uczestniczyło w niej 12 osób, wśród
których byli zakonnicy i świeccy. Z
naszej Wiceprowincji uczestniczyli o.
Marcos Silva i postulant Joel.
W ciągu 7 dni pielgrzymowania,
przemierzając wielkie odległości,
rozważali słowo Boże oraz historię
pierwszego pielgrzyma Dobrego Je
zusa, jakim był Francisco de Men-

donęa Mar, który w 1691 roku szedł
setki kilometrów pieszo z Salwa
doru, niosąc Wizerunek Chrystusa
Ukrzyżowanego, aż do Groty, która z
jego przybyciem przekształciła się w
Sanktuarium Dobrego Jezusa.
W ędrowne dni skupienia są
bardzo
szczególnym
duchowym
przeżyciem obecności Boga. Organi
zatorem tego rodzaju rekolekcji jest
Henryk-Pielgrzym, Francuz, który
mieszka w Salwadorze wraz z bez
domnymi (mieszkańcami ulicy), za
zezwoleniem władz kościelnych, w
starodawnym kościele-ruinie. Grupa
bezdomnych znana jest jako W spól
nota Trójcy Świętej, gdyż pod tym
wezwaniem kościół przed kilku
wiekami byl zbudowany. W spólnota
pod kierownictwem Henryka zajmuje
się osobami porzuconymi na ulicach
ofiarując im pierwszą pomoc.
Pielgrzymkowe dni skupienia to
naśladowanie Jczusa-piclgrzyma w
Jego ubóstwie. Dlatego pielgrzymi
nie zabierają ze sobą na drogę ani
chleba, ani pieniędzy... Pielgrzymi
idąc przez zagubione w lasach wios
ki. wczuwają się w sytuację pierw
szego pielgrzyma do Łapy - Fran
ciszka, który nie posiadał nic, oprócz
Wizerunku Dobrego Jezusa, ufając w
Opatrzność Bożą...
Zasadnicza grupa pielgrzymów
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A
"ROK ŚWIĘTY

wykonała tym
razem
odcinek
końcowy, od dzisiejszego m iasta Caetite do Bom Jesus da Łapa, liczący
150 km, którym według tradycji
przez dziewicze puszcze wędrował
Franciszek, założyciel Sanktuarium.
Pielgrzymowanie to różni się
wiele od wędrówki Franciszka przed
325-ciu laty. Teraz już nie m a dziewi
czej puszczy pełnej dzikich zwierząt
ani Indian ludożerców polujących na
wędrowców. Obecnie rejon ten za
mieszkuje dobry, chrześcijański lud,
który urzeczony wiarą i poświęceniem

miło sierdzia

pielgrzymów, spieszył im z potrzebną
strawą, wodą, a przede wszystkim z
serdeczną i radosną przyjaźnią. To
Dobry Jezus łączy serca swoich wier
nych w wielkiej miłości i zbrataniu.
W niedzielę 17 stycznia piel
grzymi uczestniczyli we Mszy św.
u stóp Dobrego Jezusa, kończąc
rekolekcyjną pielgrzymkę. Eucha
rystii przewodniczył o. Marcos, który
towarzyszył im w ciągu ostatnich 8
dni.
Redakcja

REDEMPTORYSTOWSKIE MISJE ŚWIĘTE
W PARAFII SAO JOAO DO PARAISO-MG
W dniu 17 lutego 2016 grupa
misjonarzy z Wiceprowincji Bahia

Sao Joao do Paraiso w stanie Minas
Gerais. Ze względu na dużą liczbę
wspólnot
kościelnych
na wioskach, Misja św.
głoszona jest przez prawie
miesiąc, aż do V Niedzieli
Wielkiego Postu (13 mar
ca), w pięciu etapach, jak
to widzimy w zamiesz
czonym wykresie. Oprócz
członków ekipy misyjnej,
w misji wzęli udiał także
ojcowie z Centrum Mi
syjnego w Salwadorze, z
innych domów Wiceprow
incji oraz świeccy m is
Misjonarze redemptoryści rozpoczynają Misję św.
jonarze
Najświętszego
rozpoczęła pracę misyjną w parafii Odkupiciela.
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Etapy Rfidenptorystowskicj Misji Świętej
Dnia 17.02 - Przyjazd misjonarzy
15.00 - Zebranie misjonarzy i proboszcza

19.00 - Msza św. na rozpoczęcie Misji św.
Dnia 16.02:9.00 - Wyjazd na wspólnoty
Pierwszy etap 18.02 - 21.02 (4 dni).
Babia do Chico
2. Lagos d' Anta
Z Isgoa dos Angieos
4 Jacn

miasta i wiosek szacuje się na około
25.000. Oprócz miasta Sao Joao do
Paraiso, siedziby władz administra
cyjnych i parafii św. Jana Chrzciciela,
na terenie powiatu znajdują się trzy
niewielkie miasteczka: Boa Sorte,
Mandacaru i Barrinha.

4 Ag-ja Brane a
D ru gi etap 21,02 - 24,02 • |4 d n i)
I. Saixa Granda I
Cabeccira do Fugo
Canto do Fogo

Mandacaru
Anglcśo
Muguern I

Trzeci etap 25.02 - 26.02 - (4 dni)
1 Alatho
Duas Barras
J Boa Vista II
t Para-Terra |
Boa Vistal
■6. Baisa Grandę
Czwarty etap 01.03 - 05.03 ■{5 dni)
1. Roęado
2. Barnaba

3 Santa M. da Barrinha
4 O uilom bo
5. Mlmoso
0 Mimoso I

Piąty otap 06.03 - 13.03 - (8 dni)
,1 .
.2
-3 .
'4 .
-5 .

Sao Tiago
Estciza
Lagoa da Veada
R oęadoM ato
Lagoinba

- 6 . Muguóm l|
'7 Malriz
'8 . C idade A lta
'l . Tabolelro Alto
'10. Sao Pedro
11-Paus Pretos
Niedziela dnial3nBrea17.00-ZakońezenieMisji św.

Miasto - Powiat
Sao Joao do Paraiso jest miastem
powiatowym p o ło ż o n y w północnej
części stanu Minas Gerais, na granicy
ze stanem Bahia. Ilość mieszkańców

Kościół parafialny w Sao Joao do Paraiso-MG

Miasto nie jest duże, ale zadbane
i miłe. Zwłaszcza mili, przyjacielscy i
bardzo gościnni są jego mieszkańcy.
Cieszą się więc głoszoną M isją św.
tym bardziej, że pracę tę prowadząpadres da Łapa (ojcowie z Łapy), gdyż
wszyscy ojcowie z Bahii, niezależnie
w jakim mieście mieszkają, uważani
są za ojców z Sanktuarium Dobrego
Jezusa z Groty, których lud darzy
specjalnym
szacunkiem.
Trzeba
dodać, że mimo odległości ponad 300
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km, prawie wszyscy tamtejsi parafia
nie są wiernymi pielgrzymami do
Łapy.

Procesja z krzyżem misyjnym
we wspólnocie wiejskiej

posa (Św. Jan od Lisa, gdyż było ich
w tym rejonie nadzwy-czaj dużo). W
1888 roku zbudowano w miasteczku
kaplicę p.w. Matki Bożej Uzd
rowienia Chorych.
Ziemie w dolinie rzeki Rio
Pardo są bardzo urodzajne, dlat
ego od 1890 roku, po katastro
falnej suszy w innych rejonach,
zaczęła napływać tam ludność
w poszukiwaniu lepszych wa
runków
życia.
Miasteczko
rozrosło się, stało się ważnym
ośrodkiem handlowym w tym
rejonie. Z czasem zbudowano w
mieście nowy kościół p.w. św.
Jana Chrzciciela.
Ponieważ
kłusownicy
z
bie-giem lat wytrzebili lisy, miasto
przyjęło nazwę Sao Joao do Paraiso

Ludność w mieście, w większości
pochodzenia wiejskiego, zachowuje
tradycyjne zwyczaje ludowe
i
religij-ne;
rozwinięte
jest typowe artysty-czne
rękodzielnictwo i oryginalna
sztuka kulinarna.
Rys historyczny
P i e r w o t n y m i
mieszkańcami
obecnego
powiatu Sao Joao do Paraiso
byli Indianie Tapuias. Miesz
kali tam aż do czasu, gdy
Zakończenie Misji św. w parafii SSo Joao do Paraiso
Conde da Ponte otrzymał od
króla Portugalii ziemie w dolinie rze (Św. Jan z Raju). Prawa miejskie
ki Rio Pardo, aż do granicy stanu Ba- uzyskało w 1943 roku.
hia. W 1833 roku osiedle otrzymało
W zakończeniu Misji św. wziął
oficjalne uprawnienia miejskie. Jego udziała o . Roąue nasz w iceprowincj al.
Redakcja
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SANKTUARYJNE GOSPODARSTWO „MACHADO”
Dnia 15 lutego 2016 roku redemptorystowska wspólnota przy Sanktu
arium w Bom Jesus da Łapa gościła
pana Marcelo Fortunato z Kurytyby,
który jest koordynatorem ośrodków
terapeutycznych dla uzależnionych
od narkotyków. Ośrodki te pro-

Dom na gospodarstwie sanktuaryjnym Machado

wadzone są przez redemptorystów z
Prowincji Campo Grandę. Motywem
odwiedzin pana Mercelo był nasz
projekt oddania sanktuaryjnego gos
podarstwa Machado na otwarcie tego
typu ośrodka, w którym uzależnieni
będą mogli odbywać kurację.
Powołany został komitet, złożony
z 26 osób z naszego miasta, mający
na celu współpracę w przygotowa
niu warunków do otwarcia ośrodka.
W pierwszych miesiącach funk
cjonowania ośrodek koordynować
będą do-świadczeni profesjonaliści
z Kurytyby, którzy współpracują z
tamtejszą Prowincją Redemptorys
tów.
Otwarcie
Ośrodka
Terapeu

tycznego imieniem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy zaplanowane
jest na dzień 1 maja 2016 roku.
O. Rosivaldo M otta CSsR
Administrator Sanktuarium
N a marginesie: Gospodarstwo
Machado, odległe od Łapy kilkanaście
kilometrów, posiada areał ponad 600
(sześćset) hektarów. Położone jest
ono na brzegu rzeki św. Franciszka.
Część terenów jest uprawiana, część
przeznaczona na pastwiska, a część
zalesiona. Niestety, większość terenu
stanowią nieużytki, jak to bywa w
naszym tropikalnym klimacie. W
ostatnim czasie doprowadzono do
posiadłości energię elektryczną, co
otwiera większe możliwości prowa
dzenia gospodarstwa z nawadnianiem
pola włącznie.
Ojcowie redemptoryści holender
scy, którzy obsługiwali Sanktuarium
(1956-1972), nabyli to gospodarstwo
i br. Leopoldo Goldenwijk CSsR
wybudował dom z ośmiu małymi po
kojami, który przez wiele lat służył na
wypoczynek i na spotkania. Ponieważ
sytuacja
miejscowej
młodzieży
uzależnionej od narkotyków jest
tragiczna, dlatego też cieszymy się z
projektu otwarcia ośrodka terapeuty
cznego.
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REDEMPTORYŚCI Z BRAZYLII
Z MISJĄ W PORTUGALII
Przed 120 laty przybyli do Bra
Brazylijscy misjonarze obejmą
zylii redemptoryści, aby na “Ziemi trzy placówki, a mianowicie parafię
Świętego Krzyża” (jak ją nazwali por Najświętszego Odkupiciela w Datugalscy kolonizatorzy) zaszczepić m aia oraz dwie placówki w rejonie
Zgromadzenie Najświętszego Odku Buraca i Venda Nova. Wszystkie te
piciela i wielki ideał św. Alfonsa nasze trzy placówki leżą w regionie Amadogo założyciela: ewangelizowania ludu ra. Zadaniem brazylijskich misjona
opuszczonego, zwłaszcza biednego. rzy będzie prowadzenie ożywionego
duszpasterstwa,
Minął koniec wieku dziewiętnastego, i dynamicznego
cały wiek dwudziesty i obecnie, na wychodzącego poza ramy zwyczaj
początku wieku dwudziestego pierw nej posługi kapłańskiej w kościołach
dotychczas
przez
szego Zgromadzenie w Brazylii prowadzonej
liczy ponad pięciuset redemptorys współbraci portugalskich. Jednym z
tów w pięciu prowincjach i czterech bardzo ważnych wyzwań dla nowych
wiceprowincjach. Jest ona krajem misjonarzy będzie zorganizowanie
powołaniowego
o największej liczbie redemptorys- duszpasterstwa
towskich powołań, co pozwala Zgro oraz praca w ubogich dzielnicach,
madzeniu na wysyłanie współbraci gdzie z powodu bezrobocia, sytuacja
mieszkańców jest bardzo trudna.
do innych krajów.
W związku z tym, w
niedzielę dnia 21 lutego
2016 r. w Narodowym
Sanktuarium M. B. Aparecida, w czasie uroczys
tej Eucharystii, pięciu re
demptorystów z różnych
(wice)prowincji brazylij
skich zostało “posłanych”
na nowe pole misyjnej w
Portugalii, gdyż Prowin
cja Lizbońska z braku
Współbracia Redemptoryści „posłani” na nowe
placówki misyjne w Portugalii
misjonarzy nie może już
prowadzić dynamicznego duszpas
N a nowym polu misyjnym
terstwa na swoich placówkach.
podejmą pracę ojcowie: Geraldo de
BIULETYN INFORMACYJNY "N O TIC lAR IO " Nr 108

Styczeń - Kw iecień 2 0 1 6 r.

A _
ROK Ś W IĘ T Y '* # 'MIŁOSIERDZIA

Paula Souza z prowincji Sao Paulo,
Carlos Jose de 01iveira z prowin
cji Goias, Cristóvao Dworak z
wiceprowincji Bahia, Cristóvao Hogg
z wiceprowincji Fortaleza oraz w
ramach stażu duszpasterskiego br. kl.
Leandro Romaine Simao z wiceprowincji Manaus. Ojcowie Dworak e
Hogg pochodzą z prowincji europejs
kich. O. Dworak przybył do Brazylii
w roku 1984, a o. Hogg w roku 2000.
Nasza mała wiceprowincja Bahia,

borykająca się z dotkliwymi brakami
personalnymi zdobyła się na „wdowi
grosz”, posyłając jednego misjonarza
(o. Gilsona) do Surinamu i teraz dru
giego, doktoryzowanego niedawno
„summa cum laude” o. Dworaka.
Żywimy nadzieję, że Bóg błogosławił
nam będzie w dobrych powołaniach
brazylijskich.
Wolne tłumaczenie i końcowy ko
mentarz
Redakcja

MARYJNE CENTRUM M. B. NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Ołtarz kościoła Parafii Zmartwychwstania
Pańskiego w Salwadorze

Redemptorystowska
parafia
Zmartwychwstania Pańskiego w

Salwadorze obchodzi swój złoty ju
bileusz (1966-2016) istnienia. Ju
bileusz parafialny obchodzony jest
równocześnie z Jubileuszem Świętego
Roku Miłosierdzia i Maryjnym Jubi
leuszem Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, co dodaje splendoru ob
chodzonym uroczystościom. M iejs
cowi duszpasterze: ojcowie Krzysztof
Przychocki - proboszcz oraz wikariu
sze Zdzisław Kamiński i Andrzej
Skoczeń dokładają starań by szerzyć
kult Matki Bożej Nieustającej Po
mocy poprzez nowennę nieustanną
odprawianą kilka razy w tygodniu.
Ponieważ kościół parafialny jest
bardzo piękny i starannie utrzyma
ny, a duszpasterstwo parafialne jest
bardzo dobre, dlatego wierni z dziel
nicy Ondina i z innych parafii chętnie
uczęszczają, doceniając i ciesząc
się z redempto-rystowskiej posługi
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duszpasterskiej. Kult Matki Bożej
Mieustającej Pomocy staje się coraz
bardziej żywotny, czego wyrazem
są wierni zrzeszeni w grupach Sług
Matki Bożej Nieustającej Pomocy tak
przy kościele parafial
nym jak i przy kościele
filialnym św. Łazarza.
Dnia 24 lutego 2016
r.
zainaugu-rowane
zostało Maryjne Cen
trum M. B. Nieustającej
Pomocy, mieszczące się
w sali Centrum Para
fialnego z licznymi
eksponatami świadczącymi o kulcie
Maryi pod tym wezwaniem. Znajdu
jemy tam niezliczoną ilość różnych
obrazów, obrazków i dewocjonaliów
Nieustającej Pomocy, a także ponad
150 bardzo oryginalnych koszulek
z Jej wizerunkiem pochodzących z
różnych krajów.
W inauguracyjnej uroczystości
otwarcia Maryjnego Centrum Nieu
stającej Pomocy pod przewod
nictwem o. bpa Czesława Stanuli
ordynariusza diecezji Itabuna, uczest
niczyli miejscowi duszpasterze oj
cowie Krzysztof Przychocki i An
drzej Skoczeń, nasz Wiceprowincjał
o. Roąue Silva Alves, ojcowie Ta
deusz Pawlik i Józef Grzywacz z
Centrum Misyjnego w Salwadorze,
o. Tadeusz Mazurkiewicz z Arraial
d Ajuda, br. Valdeneir Brito z domu
seminaryjnego w Pituaęu. Po Mszy

św. koncelebrowanej i Nowennie do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
z licznym uczestnictwem wiernych,
odbyło się uroczyste poświęcenie
Centrum Maryjnego. N a zakończenie
miało miejsce skromne
przyjęcie dla wszyst
kich uczestników.
Maryjne Centrum
Nieustającej
Pomocy
otwarte jest przez cały
dzień w każdą środę i
niedzielę.
Organizo
wane są tam forma
cyjne kursy maryjne,
odnośnie kultu Maryi Matki Je
zusa Chrystusa. W Centrum można
też nabyć broszury, książki, płyty
CD, DVD i inny materiał służący
do poznania nabożeństwa do M. B.
Nieustającej Pomocy.
W
Centrum
odbywają
się
spotkania zrzeszenia Sług M. B.
Nieustającej Pomocy. Od marca 2016
r. wprowadzona została Nowenna
Nieustanna (bez Mszy św.) o godz.
20.00, gdyż coraz liczniejsi czciciele
wierni poszukują Maryi, w przekona
niu, że kto jest blisko Niej, nigdy nie
jest daleko od Jezusa.
O. J ó z e f Grzywacz CSsR
Odpowiedzialny za obchody
Roku Jubileuszowego Nieustającej
Pomocy
Zobacz: www.mariologiapopular.
blogspot.com
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PEREGRYNACJA WIZERUNKU
DOBREGO JEZUSA Z GROTY
W M O N TES CLA RO S - M G
wchodzi kilka wspólnot miejskich i
wiejskich. Jej pierwszym probosz
czem został ks. Jairo, który jest nie
tylko kapłanem, ale też śpiewakiem.
Peregrynacja rozpoczęła się w
czwartek, 3 marca, o godzinie 16:00,
powitaniem na starej
stacji benzynowej w
pobliżu wjazdu do mia
sta. Wizerunek Dobrego
Jezusa został wstawiony
do pięknego feretronu,
a ten z kolei ustawiony
został na samochodzie
pick-up. Wyglądało to
majestatycznie. Rozpo
czął się korowód samo
chodowo - motocyklowy
po ulicach miasta w kie
runku Katedry M etro
politarnej. Trasa, tak do
katedry, jak i potem z
Katedra w Montes Claros-MG
katedry do kościoła para-

W dniach
od 3 do 6
m arca 2016
roku,
w
o d p o w ie d z i
na
zapro-

Powitanie Dobrego Je
zusa (o. Mirosław Juruś)

szenie ks. Jairo Silva,
w mieście Montes
Claros (400 tysięcy
mieszkańców), w parafii Matki Bożej
Królowej, miała miejsce peregrynacja
Wizerunku Dobrego Jezusa z Groty,
którą przeprowadzili redemptoryści
z Łapy: o. Mirosław Juruś i o. Fran
ciszek Micek.
Parafra Matki Bożej Królowej
założona została trzy lata temu
na obrzeżach miasta. W jej skład

Wizerunek Dobrego Jezusa w katedrze
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fialnego Matki Bożej Królowej, była
bardzo długa.
W
katedrze
miało miejsce
nabożeńswo powitalne, któremu
przewodniczył ks. Valdomiro Soares
Macha-do, proboszcz parafii kate
dralnej. Nabożeństwo to było trans
mitowane przez WebTV Catedral i
Radio Catedral (catedralmoc.com).
Uczestniczyło w nim wiele osób.
Świątynia wypełniła się po brzegi.
Prawie wszyscy podnieśli ręce, kiedy
usłyszeli pytanie: „Kto z Was już
odwiedził Sankuarium Dobrego Je
zusa?” Rzeczywiście, region Montes
Claros jest bardzo obecny w sanktua
rium w Łapie.

udzieleniem sakramentu namasz
czenia o godzinie 9:30; Koronka
do Bożego M iłosierdzia o godzinie
15:00; Różaniec o godzinie 18:00;
M sza święta o godzinie 19:30; show
i stragany z regionalnymi potrawami
po Mszy świętej.

Wyżyta Dobrego Jezusa
na wiosce należącej do parafii

Spotkanie dzieci z Dobrym Jezusem
w parafii M. B. Królowej

O godzinie 19:30 dotarliśmy
do kościoła Matki Bożej Królowej,
gdzie sprawowaliśmy Mszę świętą
pod przewodnictwem ks. Jairo, pro
boszcza.
Program kolejnych dni:
Piątek, 4 marca - M sza święta
dla chorych i w podeszłym wieku z

Sobota, 5 marca - Spotkanie i
Msza święta dla dzieci o godzinie
9:00; korowód samochodowo - moto
cyklowy po ulicach parafii o godzinie
14:30 zakończony Mszą świętą w
centrum wspólnotowym Vila Analia
o godzinie 16:00; Msza święta o
godzinie 19:30 w kościele parafial
nym; show i stragany z regionalnymi
potrawami po Mszy świętej.
Niedziela, 6 marca - Droga
krzyżowa ulicami parafii o godzinie
7:30 (trwała ponad trzy godziny w
skwarze upalnego słońca), Różaniec,
któremu
przewodniczyła
grupa
mężczyzn o godzinie 16:00; Msza
święta na placu przed kościołem o
godzinie 18:00 i Show Księdza Jairo
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gion stanu Minas Gerais, z którego do
na zakończenie peregrynacji.
Warto podkreślić, że podczas Łapy przybywają liczni pielgrzymi.
Pierwszy
postój
zrobiliśmy
wizyty W izerunku Dobrego Jezu
sa w Montes Claros wiele osób się w Janauba, skąd pochodzi nasz
wyspowiadało. Uczestnictwo w samej współbrat, o. Lecio. Pomodliliśmy
peregrynacji nie było nadzwyczaj się w katedrze i zatrzymaliśmy się na
ne, ale za to spowiedzi rzeczywiście chwilęprzedzabytkowymkościółkiem
mieliśmy bardzo dużo. Owocem Dobrego Jezusa. Następny postój
zrobiliśmy w Porteiwidzialnym
było
rinha, gdzie nas roz
przynajmniej kilka
nawróceń.
Wiele
poznano jako ojców
Łapy.
Odwie
osób
dziękowało
dziliśmy
tam
dwa
nam za peregrynację.
kościoły parafialne
W śród nich były też
i wyjechaliśmy na
osoby, które mówiły,
wzgórze, gdzie znaj
że po spotkaniu z
duje się potężna
Dobrym
Jezusem
postanowiły wrócić
statua królującego
nad miastem Chrys
do wiary i do prak
tusa
Odkupiciela.
tyk religijnych.
Zatrzymaliśmy się
Na
margine
też, by zobaczyć
sie pragnę dodać,
kościoły w Mato
że
wykorzystując
Verde, w Monte
wolną chwilę w
Sanktuaryjny kościół Dobrego Jezusa
Azul i w Espinosa,
sobotę
(około
w Montes Claros
skąd pochodzi inny
półtorej
godziny),
udało nam się zwiedzić miasto Mon nasz współbrat, o. Gerard.
Ostatnim celem naszego zwie
tes Claros wraz z jego pięknymi
kościołami, a wśród nich kościół Do dzania była Matina, niewielkie m ias
teczko w stanie Bahia, do którego
brego Jezusa.
W
drodze
powrotnej
do jeszcze kilka lat temu nie było dro
Łapy, w poniedziałek, 7 marca, gi asfaltowej. Matina jest siedzibą
postanowiliśmy zatrzymać się nie parafii Matki Bożej Nieustającej Po
mal w każdym z miast, przez które mocy, w której redemptoryści głosili
przejeżdżaliśmy, by przynajmniej misje przed kilkunastu laty.
zobaczyć kościół parafialny i inne
o. Mirosław Jim is CSsR
atrakcje, a przez to poznać lepiej re
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WSPÓŁBRACIA, KTÓRZY NAS POPRZEDZILI
O. WALDEMAR GALAZKA CSSR
Dane biograficzne
0 . Waldemar Gałązka urodził
się dnia 10 czerwca 1954 roku w
Piotrkowie Kujawskim, w diecezji
włocławskiej.
Profesję
zakonną
złożył dnia 21 września 1976 roku.
Święcenia kapłańskie otrzymał dnia
13 czerwca 1982 roku. Do Brazy
lii przyjechał w marcu 1983 roku.
Pracował w Bom Jesus da Łapa,
katechizując dzieci i dorosłych.
Pracował także na wioskach wśród
ubogiego ludu.
N a początku 1986 roku, dekretem
ks. bpa ordynariusza diecezji Itabuna,
ustanowiony został administratorem
sześciotysięcznej parafii w Una, w
stanie Bahia. Pracował tam zaledwie
3 tygodnie. Utonął kąpiąc się w Ocea
nie Atlantyckim dnia 26 lutego 1986

roku
w
p o b liż u

miasta
do Wie c z n o ś c i
U n a .
Odznaczał się on pogodą ducha,
pracowitością i zapałem apostolskim.
W lutym b.r. upłynęło 30 lat (19862016) odjego odejścia do wieczności.

Kontynuując na łamach Biuletynu serię artykułów o Współbraciach,
którzy nas poprzedzili, zamieszczamy szereg wspomnień o. Waldemara, które
odsłaniają rys jego osobowości.
Redakcja

WSPOMNIENIA Z PODRÓŻY DO BRAZYLII
Nasze pożegnanie z ojczyzną
nastąpiło na lotnisku Okęcie w
Warszaw ie, dnia 10 marca 1983 roku,
o godzinie 8:00. Tak się szczęśliwie
złożyło, że lecieliśmy razem z Ks.
Prymasem Józefem Glempem, który
udawał się do Rzymu, aby objąć

Bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu.
Księdzu Prymasowi towarzyszyła
grupa pielgrzymów z Archidiecezji
Warszawsko-Gnieźnieńskiej, z którą
mieliśmy okazję spotkać się jeszcze
kilka razy w Rzymie.
Oczywiście nie omieszkaliśmy
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podejść do Ks. Prymasa oraz
przedstawić się, kim jesteśm y i
dokąd jedziemy. Po krótkiej roz
mowie
udzielił
nam
swojego
błogosławieństwa na nową drogę
naszego życia.
W czasie lotu w naszych ser
cach mieszały się uczucie radości, bo
rozpoczęliśmy realizację tego, o czym
marzyliśmy od dłuższego czasu, ale
też i smutku, bo zdawaliśmy sobie
sprawę z tego, że pożegnaliśmy naszą
Ojczyznę i najbliższych przynajmniej
na dobrych kilka lat.
W tych mieszanych nastrojach
upłynęła nam podróż do Rzymu.
Wylądowaliśmy około godziny 11:00
na płycie lotniska Fiumicino. Po
załatwieniu wszelkich formalności
wizowych, zostaliśmy serdecznie
powitani przez oczekującego na nas
o. Jana Piekarskiego.
W ten sposób znaleźliśmy się w
„Wiecznym Mieście”.
Pierwsze
wrażenia
były
oszałamiające. Zupełnie inny świat.
Szokowało nas wszystko. Pierw
sze dni były dla nas jakby snem.
Szokował nas niesamowity ruch na
ulicach, pomykające limuzyny, hałas,
a przede wszystkim piękno samego
Rzymu. Zamieszkaliśmy w Domu
Generalnym, gdzie powitała nas ser
decznie cała wspólnota złożona z
przedstawicieli z całego świata.
Dzięki o. Piekarskiemu, który
okazał nam dużo serca i poświęcił

MIŁOSIERDZIA"

wiele swojego czasu, mogliśmy w
ciągu tych kilku dni zwiedzić wiele
zabytków Rzymu, a także miejsca
związane z historią naszej ojczyzny
(Monte Cassino) i naszego zgro
madzenia.
O. Jan zorganizował dla nas
dwudniową wycieczkę, a właściwie
pielgrzymkę do miejsc związanych
z życiem i działalnością naszego
założyciela, św. Alfonsa. Południowa
Italia urzekła nas pięknem krajo
brazu. Żeby to wszystko przelać na
papier trzeba by być nie lada artystą,
ponieważ nie czuję się nim, dlatego
opisy tych malowniczych pejzaży
zostawiam osobom bardziej kompe
tentnym.
Również miłym przeżyciem było
dlanas spotkanie z Siostrami Redemptorystkami w Scala w miejscowości,
w której zrodziła się myśl i pragnienie
u św. Alfonsa, oddania się na służbę
najbardziej opuszczonym, którymi
niewątpliwie byli pasterze i wieśniacy
tamtejszych okolic.
W następnym dniu, będąc w Pagani, modliliśmy się przy grobie św.
Alfonsa. Nie sposób opisać tutaj to
wszystko, co zwiedziliśmy w ciągu
tych dwóch dni. Mogliśmy aż tyle
zobaczyć i to w tak krótkim czasie
dzięki naszemu wspaniałemu kierow
cy Stasiowi, pracującemu w Domu
Pielgrzyma im. Jana Pawia II w Rzy
mie, który na autostradzie rozwijał
szybkość nawet do 180 km/godz.

BIULETYN INFORMACYJNY "N O TIC IA R IO " N r 1 0 8

Styczeń - K w iecień 2 0 1 6 r.

Czuliśmy się wówczas jak na rajdzie
w Monte Carlo.
W myśl polskiego przysłowia
..być w Rzymie i papieża nie widzieć”
- jest czymś nie do pomyślenia.
Chyba, że Papież wyjedzie, jak to
teraz często bywa. Mieliśmy to wiel
kie szczęście, że Ojciec Święty aku
rat powrócił ze swojej podróży po
Ameryce Środkowej. Mieliśmy więc
możliwość dwukrotnego spotkania
się z Ojcem świętym.
Pierwszy raz, dnia 13 m arca w
czasie niedzielnej modlitwy Anioł
Pański na Placu św. Piotra, gdzie
zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy
pielgrzymów i Rzymian, żeby
zamanifestować swoją sympatię i
łączność z Ojcem Świętym, jako
rekompensatę za doznane zniewagi
w Nikaragui. Tam też spotkaliśmy się
z wyżej już wspomnianą grupą Po
laków przybyłych z Ks. Prymasem.
Tysiące młodych ludzi przepięknie
śpiewało na cześć Ojca Świętego.
Kiedy Papież pokazał się tradycyjnie
w oknie, zerwała się burza oklasków,
lecz gdy rozpoczął modlitwę Anioł
Pański, na placu zapanowało m il
czenie - wszyscy łączyli się z Ojcem
Świętym. Dla nas Polaków była to nie
tylko manifestacja naszej łączności,
jako katolików, z Papieżem, ale
przede wszystkim wyraz naszej
łączności z Papieżem - Rodakiem.
Nad głowami naszej nielicznej
grupki (około 50 osób) powiewał

narodowy biało-czerwony sztan
dar. Niewątpliwie Ojciec święty nas
dostrzegł, bo po zakończeniu swego
krótkiego przemówienia pozdrowił
Polaków
tradycyjnym
„Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
Odpowiedzieliśmy tak głośno, jakby
było nas co najmniej kilka setek, a nie
grupka licząca zaledwie 50 osób.
Nasze drugie spotkanie z Janem
Pawiem II miało miejsce 16 marca w
czasie środowej audiencji w przeo
gromnej auli im. Pawła VI. Tego dnia
wstaliśmy dużo wcześniej niż zwykle,
żeby przypadkiem nie spóźnić się na
oznaczoną godzinę. Ubrani w habity,
metrem pojechaliśmy do Państwa
Watykańskiego.
Zgłosiliśmy
się
tam w punkcie, gdzie m ają zwy
czaj spotykać się wszyscy Polacy.
Spotkaliśmy tam też znaną nam już
grupę pielgrzymów towarzyszącą Ks.
Prymasowi. O oznaczonej godzinie
Ojciec Jezuita prowadzący pols
kich pielgrzymów ruszył z nami do
Auli Pawła VI. Przy wejściu, dla
bezpieczeństwa Ojca św., wszystkich
wchodzących kontroluje policja.
Aula jest ogromną salą, mogąca
pomieścić kilkadziesiąt tysięcy osób.
Nasze miejsca wypadły dość blisko
podium, na którym znajduje się tron
papieski. Cała sala podzielona jest
na boksy. W środku jest zostawiony
szeroki korytarz, którędy przechodzi
Ojciec Święty udając się na podium.
Zajęliśmy miejsca w dwu rzędach.
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Tak się szczęśliwie złożyło, że udało
mi się zająć trzecie krzesło od strony,
którą przechodzić miał Ojciec Święty.
Aula z każdą chwilą zapełniała
się coraz bardziej. Im bardziej
zbliżaliśmy się do oznaczonej godzi
ny rozpoczęcia audiencji, nastrój
stawał się coraz bardziej podniosły.
Kiedy
wybiła
godzina
11:00,
wszyscy zaczęli z niecierpliwością
oglądać się w stronę wejścia skąd
miał nadejść Ojciec Święty. Z każdą
chwilą napięcie wzrastało, zaczęły
milknąć rozmowy. Tylko tu i ówdzie
można było usłyszeć języki rożnych
narodowości. Bywało i tak, że kiedy
ktoś uchylił drzwi, którymi miał
wejść Jan Paweł II, zrywała się burza
oklasków. Lecz kilkakrotnie okazało
się, że to dostojnicy watykańscy albo
służba porządkowa.
Ojciec święty wszedł z godzin
nym opóźnieniem, ponieważ wcześ
niej miał spotkanie w Bazylice św.
Piotra z dziećmi i młodzieżą. Kiedy
ukazał się w drzwiach wejściowych,
salę ogarnął szał radości. Ojciec
Święty
przechodził
spokojnie,
uśmiechnięty, środkowym korytar
zem Auli, podchodząc do każdej
ze stron. Nikt nie usiedział na
swoim krześle. W szyscy zaczęli
się cisnąć, żeby być jak najbliżej.
My szczęśliwie znaleźliśmy się na
odległość wyciągniętej ręki od barier
ki odgradzającej nas od Papieża.
Sala szalała z radości. N a twarzach
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wszystkich ludzi widać było wielkie
wzruszenie. Musieliśmy dosyć długo
czekać, zanim Ojciec św ięty podszedł
do naszej grupki.
O. Tadeusz i ja staliśmy na
krzesłach. Kiedy Ojciec św. podszedł
do nas, krzyknąłem do Niego i to
podobno dosyć głośno; „Ojcze
święty, jedziem y na Misje do Bra
zylii i prosimy o błogosławieństwo!'’
Ojciec Święty zatrzymał się, spojrzał
z uśmiechem w naszą stronę, kreśląc
w powietrzu znak krzyża i wyciągnął
do mnie rękę. Z wielkim trudem,
bo wszyscy się pchali, zdołałem ją
uchwycić i zaraz poprosiłem Ks. Dziwisza o różaniec od Ojca świętego.
Podał mi jeden, ale powiedziałem,
że jest nas dwóch i dostaliśmy
drugi. Było to dla nas wielkim
wyróżnieniem, bo nikt inny z grup
Polaków nie dostał różańca, pomimo,
że prosili. Jedynie rodzona siostra Ks.
Prymasa otrzymała autograf od Ojca
świętego. Nasze szczęście nie miało
granic. To, co się tam przeżywa, chy
ba nikt nie zdoła przelać na papier.
Kiedy Papież doszedł do swojego
tronu, w Auli uciszyło się. Ojciec
święty wygłosił swoją cotygodniową
naukę w języku włoskim, a następnie
krótko streścił ją w 5 językach dla
odpowiednich grup językowych.
Grupę polską zostawił jako ostatnią.
Do Polaków, zamiast stresz
czenia swojej konferencji, odczytał
modlitwę do Matki Bożej w intencji
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Polski i jej artystów. Następnie
skierował do nas swoje pozdro
wienie. Najpierw pozdrowił grupę
pielgrzymów towarzyszącą Ks. Pry
masowi. I teraz nastąpiło to, o czym
nawet nie marzyliśmy. Ojciec Święty
powiedział: „Pozdrawiam Ojców
Redemptorystów z Polski, którzy
są w drodze na Misje do Brazylii”.
Jakby na komendę podskoczyliśmy
z radości. Cieszyliśmy się jak dzieci
nie ukrywając łez wzruszenia. Po nas
pozdrowił jeszcze grupę sportowców
z Gdańska.
Kiedy Ojciec Święty skończył
mówić, cala nasza grupa powstała
i jeden z księży zaintonował „Boże
coś P olskę...”. Śpiewaliśmy płacząc
ze wzruszenia. Cala sala zamarła
w milczeniu. Wszystkie oczy były
skierowane w naszą stronę. Ojciec
Święty siedział na swoim tronie,
bardzo skupiony, nie przyłączając
się do śpiewu. Po skończeniu naszej
pieśni powiedział jeszcze: „Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus” .
Następnie udzielił wszystkim
zebranym swojego apostolskiego
błogosławieństwa. I w ten sposób

skończyło się nasze spotkanie z N a
miestnikiem Chrystusowym.
Wydarzeniu temu poświęciłem
nieco więcej miejsca.
I tak nieubłaganie zbliżył się
czas naszego pożegnania nie tylko z
Rzymem, ale i Europą. Nastąpiło to
21 m arca o godzinie 0:07 (siedem
minut po północy) na lotnisku Fiumicino. Odwiózł nas tam już wyżej
wspomniany Stasiu, który jest przyja
cielem Ojca Piekarskiego. Towarzys
zyli nam również współbracia polscy
przebywający aktualnie w Rzymie.
Kończąc te wspomnienia z Rzy
mu, wyrażone może w nieco nieu
dolny sposób, chciałbym jeszcze raz
podziękować Ojcu Piekarskiemu za
okazaną życzliwość i ofiarowany nam
czas.
Po pożegnaniu się ze współbraćmi
ruszyliśmy
do
samolotu,
aby
kontynuować naszą dalszą wędrówkę
do „Ziemi Obiecanej”, naszej nowej
ojczyzny z wyboru, której na imię
Brazylia.
O. Waldemar Gałązka CSsR

LIST DO MOICH PRZYJACIÓŁ
(październik -1983 r.)
Artykuł ten chcę potraktować jako
list do wszystkich, którzy oczekują
wiadomości ode mnie, ponieważ nie
jestem w stanie zadowolić wszystkich
korespondencją indywidualną, bo po

prostu jest to fizycznie niemożliwe.
Dlatego też ten artykuł nie będzie
poruszał wielkich spraw tego świata,
ale chcę dać w nim trochę wiadomości
z naszego codziennego życia i
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trudu misjonarskiego. Wiem, że
częstotliwość tych wiadomości będzie
mała, ale może za to radośniejsza.
List ten piszę nie w Bom Jesus
da Łapa, ale 2500 km na południe
od Łapy, w Aparecida, w stanie Sao
Paulo, gdzie znajduje się Narodowe
Sanktuarium Matki Bożej - Patronki
i Królowej Brazylii.
Przyjechaliśmy tu z o. Tadeu
szem Słabym, żeby być tylko wśród
Brazylijczyków, co m a nam pomóc
nauczyć się szybciej i lepiej języka
portugalskiego. Jako że w naszej Mi
sji w Łapa są ojcowie polscy, to i w
domu rozmawiamy dużo po polsku,
a to raczej nie sprzyja nauczeniu się
języka obcego.
Z o. Tadeuszem me mieszkamy
razem, żeby nic rozmawiać po pol
sku. O. Tadeusz mieszka w klasztorze
przy Bazylice - Sanktuarium, a ja w
Seminarium Duchownym dla Braci
Zakonnych, oddalonym o kilka ki
lometrów od Aparecida. Z o. Tadeu
szem spotykamy się tylko w soboty i
w niedziele, ale i to na krótko.
Święta Bożego Narodzenia w
tym roku spędzimy w zupełnie innym
świecie, w odmiennej scenerii, przy
temperaturze +40°C i bez możliwości
(przynajmniej nie całkiem) poroz
mawiania sobie w naszym języku
narodowym.
Tak jak Bahia jest bliższa w życiu
i wyglądzie Afryce, tak południowa
Brazylia jest bliższa w sposobie
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życia i wyglądzie Europie. Nie m a
takiej nędzy, jaka istnieje w sta
nach północnych, są piękne m ia
sta, autostrady asfaltowane, ludzie
w większości biali, rzadko spotyka
się Murzyna. Klimat też jest o wiele
łagodniejszy, deszcz pada przynaj
mniej raz lub dwa razy w tygod
niu, stąd cała przyroda jest piękna,
zielona. Różnego rodzaju drzewa i
krzewy mają wielobarwne kwiaty i
smaczne owoce przez cały rok - na
okrągło. Ludzie żyją o wiele dostat
niej, chociaż w wielkich miastach nie
brakuje dzielnic nędzy
Co do Aparecida, to jest m ias
tem kilkudziesięciotysięcznym. Jak
już wspomniałem, znajduje się tutaj
Sanktuarium Narodowe, coś w rodza
ju naszej Jasnej Góry. Sanktuarium
to obsługują Ojcowie Redemptoryści
brazylijscy. W spólnota zakonna liczy
40 Ojców (gdzie mieszka o. Tadeusz
Slaby). Może się wydawać, że jest
to dużo, ale właściwie tak nie jest,
wziąwszy pod uwagę tutejszy ruch
pielgrzymkowy. Przeciętnie w każdą
niedzielę przybywa około 60 do 100
tysięcy pielgrzymów. Stąd też jest
dużo spowiedzi. W każdą sobotę i
niedzielę idę pomagać spowiadać i
w przerwach od czasu do czasu po
rozmawiamy sobie po polsku „para
matar saudadc" (dosłownie: „żeby
zabić tęsknotę'’, jak powiadają tutejsi
ojcowie brazylijscy).
Spowiadamy od 5:30 do obiadu
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(12:30) i od 14:30 tak długo, jak są
penitenci (16:30) i później dwie go
dziny (lubi mniej) po kolacji.
Pozostałe dni wykorzystujemy na
naukę języka. Tutejsi ojcowie starają
się też zawsze brać nas ze sobą. jeżeli
jadą gdzieś dalej lub na plażę. Uczest
niczymy także w różnych imprezach
lub w kursach organizowanych dla

księży. Tak więc na nadmiar wolnego
czasu nie można narzekać, a raczej
zawsze go brakuje.
To tyle z naszych aktualności.
Gdy dojdą do Was do Polski, będą
już właściwie tylko wspomnieniem i
historią.
O Waldemar Gałązka CSsR

DUSZPASTERSTWO W BOM JESUS DA ŁAPA
Wróciliśmy na północ, do Bom
Jesus da Łapa, do naszego ludu i
do spostrzeżeń, wrażeń i przeżyć z
naszej Misji w Bahia. Właściwie,
jadąc na północ, wchodzimy w inny
zupełnie świat, cofnięty w swoim roz
woju o co najmniej 150 lat, gdzie o
dzisiejszej cywilizacji przypominają
tylko samochody, elektryka, telewizja
i radio, chociaż w wielu rejonach bra
kuje i tego.
Po
dwumiesięcznym
kursie
języka portugalskiego w Salwa
dorze, którego instruktorem był
o. Franciszek Micek, dnia 6 lipca
pojechaliśmy do Łapy. Był to więc
czas bezpośredniego przygotowania
do święta Dobrego Jezusa. Ruch
pielgrzymkowy z każdym dniem
wzrastał.
Co do języka, to już coś tam się
mówiło, ale to jeszcze nie to, na co
miałoby się ochotę. Początkowo
przyglądaliśmy się pracy naszych

ojców no i pobożności oraz zwycza
jom tutejszych pielgrzymów.
Co do pory roku, to był to okres
zimowy. W Salwadorze (miasto,
nie mylić z państwem El Salvador)
padają w tym okresie obfite deszcze
i nieraz z utęsknieniem czekało się
na słoneczny dzień. Tutaj już od sied
miu miesięcy nie spadła ani kropla
deszczu. Temperatura w ciągu dnia w
okresie pielgrzymkwym dochodziła
do 40°C. To palące słońce wydaje się
już coraz łagodniejsze. Bywa nawet
i tak, że jak jest 20°C, to już mi jest
zimno i muszę założyć jakiś sweter.
Jest to dobry znak. Świadczy, że po
woli staję się Brazylijczykiem, bo dla
nich +20°C stopni to też zimno.
Fakt znamienny, że w tutejszym
klimacie człowiek jest o wiele mniej
wydajny niż w Polsce. Tutaj w godzi
nach południowych właściwie nie da
się nic robić. N a szczęście, jako tako
jeszcze da się spać w nocy.
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Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty
Pisząc o naszej Misji, o Sanktua
rium w Bom Jesus da Łapa, nie sposób
nie wspomnieć o tutejszych grotach.
Są one naprawdę cudem natury.
W szystko to jest o tyle dziwne, że na
rozleglej równinie wyrasta skalista
góra, z każdej strony jakby sztucznie
poobcinana, a wewnątrz niej znajduje

Pielgrzymi u stóp cudownego wizerunki
Dobrego Jezusa

się kilkanaście grot różnej wielkości.
Cztery z nich są wykorzystane
na sanktuarium. Każda z grot jest
oddzielna i ma swoją, nazwę.
Najważniejsza z nich, chociaż wcale
nie największa, jest pod wezwaniem
Dobrego Jezusa (Bom Jesus), w
której znajduje się wizerunek Chrys
tusa Ukrzyżowanego, czczony jako
cudowny. Grota ta może pomieścić
około 800 osób.
Druga grota (sąsiednia) jest
o wiele większa. Może spokojnie
pomieścić ponad 3.000 osób. Jest
ona pod wezwaniem Matki Bożej

Osamotnionej, czyli Bolesnej (Nossa
Senhora da Soledade). Grota ta ma
tylko trzy ściany. Czwartą stanowią
potężne kraty zrobione przez o.
Zymulę. W tej grocie bez przerwy
spowiadamy naszych pielgrzymów.
Znajdują się w niej właściwie tylko
ołtarz i figura Matki Bożej Bolesnej.
Poza tym cala grota jest pusta. Mamy
już plany na zagospodarowanie tej
groty, ale na realizację tych planów
na razie nas nie stać.
Trzecia grota jest przedłużeniem
groty „Soledade” i jest pod wez
waniem „Santa Luzia”, czyli grota
św. Łucji. Jest to właściwie długi ko
rytarz z przepięknymi stalaktytami i
stalagmitami. Grota ta służy tylko do
zwiedzania. Te trzy groty stanowią
jeden kompleks, tzn. są połączone
korytarzami.
Czwarta grota znajduje się w in
nej części góry. Jest to właściwie duża
sala pod wezwaniem „Gruta da Ressurreięao” (Grota Zmartwychwsta
nia), służąca do wszelkiego rodzaju
spotkań parafialnych. Inne groty me
są zagospodarowane. W kilku z nich
mieszkają ludzie bezdomni. No cóż,
lepsze to, aniżeli ulica.
Tyle odnośnie grot. Rozpisałem
się trochę o nich, ale jest to naprawdę
coś wyjątkowego w świecie. Można
by na ich temat mówić o wiele więcej,
ale do tego trzeba by być artystą
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pióra, a ja niestety nim nie jestem.
Groty same w sobie są bardzo piękne
i naturalnie bogate, ale też bez piel
grzymów byłyby o wiele uboższe.
Okres pielgrzymkowy, tzw. „rom aria” trw a około pól roku. Piel
grzymi zjeżdżają się z całej Brazylii,
a to nieraz znaczy przejechać ponad
3.000 km. w bardzo trudnych wa
runkach. Najczęściej przyjeżdżają
tzw. „camionami”, tj. wielkimi sa
mochodami ciężarowymi, gdyż auto
busy są o wiele droższe, na co ich z
kolei nie stać. Jako ławki do siedze
nia służą zwykłe deski, bez jakiego

A teraz co my, tzn. o. Tadeusz i ja
robiliśmy w czasie ruchu pielgrzym
kowego?
Jak już wyżej wspomniałem,
przyjechaliśmy do Łapy z Salwadoru,
żeby się trochę przyjrzeć jak wygląda
praca w okresie pielgrzymkowym.
Początkowo myślałem, że nikt
mnie nie zmusi do żadnej pracy z
taką znajomością języka. Ale nie
trzeba było czekać długo, żebym
zmienił swoje zdanie. Wystarczyło,
żeby zobaczyć tylu ludzi chcących
sią tutaj wyspowiadać, którzy przez
kilka lub kilkanaście lat nie będą
mieli okazji do spowiedzi, to i
raptem sumienie zaczęło trochę
dokuczać.I tak po nauczeniu
się nazw grzechów i po kilku
zachętach ze strony współbraci,
spróbowaliśmy
pierwszych
spowiedzi. Okazało się, że
nasza znajomość .języka jest
Ciężarówka - tradycyjny środek lokomocji pielgrzymów
wystarczająca do jako takiego
kolwiek oparcia. Każdy taki samo zrozumienia penitenta. Gorzej mieli
chód jest wypełniony ludźmi, którzy penitenci ze zrozumieniem naszych
siedzą, jak przysłowiowe „śledzie w wyjaśnień.
W pierwszych dwóch tygod
beczce”. Przeciętnie w takiej piel
grzymce każda kobieta ma z sobą po niach spowiadania, zamiast mówić
kilkoro dzieci, w tym dwoje malut do penitenta: „jako pokutę zmów na
kich na rękach. Pomimo tego trudu i kolanach...”, ja mówiłem: „zmów w
umęczenia przyjeżdżają ze śpiewem, kolanach...” Takich kwiatków było
radością i mówią, że wszystkie te wiele więcej, ale nasi penitenci byli
trudy nie są wcale uciążliwe, jeżeli dla naszego .języka bardzo wyrozu
podejmuje się .je „por amor ao Bom miali i tw ierdzili zawsze, że wszystko
Jesus” tzn. z miłości do Dobrego Je rozumieją dobrze, w co z kolei ja nie
zusa.
chciałem w ierzyć.
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Co do spowiedzi to w ygląda
ona w następujący sposób: Najpierw
gromadzi się grupę ludzi w jednym
miejscu i jeden z ojców przeprowadza z nimi przygotowanie. Polega to

Staruszek na wózku inwalidzkim prowadzi swoją
pielgrzymkę do Dobrego Jezusa

na tym, że trzeba wyjaśnić wszystko
odnośnie spowiedzi, przeprowadzić
z nimi rachunek sumienia i żal za
grzechy. To przygotowanie jest bar
dzo ważne, bo tutejsi ludzie nie mają
żadnej katechizacji ani jakiejkolwiek
możliwości spowiadania się jak my
w Polsce. Mają chęci i dobrą wolę
wyspowiadania się, ale nawet nie
w iedzą jak to zrobić.
Osobno przygotowuje się osoby,
które nigdy się nie spowiadały i nie
przyjęły Komunii św. Jest to przy
gotowanie bardziej szczegółowe.
Rozpiętość wieku penitentów pierwszo-komunijnych jest od 14 lat do
późnej starości. Nikt się temu nie dzi
wi, znając naszą rzeczyw istość.
Po takim przygotowaniu ustaw ia
my wszystkich w kolejki i siedząc

naprzeciw penitenta spowiadamy
przy stoliku. Spowiedzi są przeróżne,
Nieraz można się uśmiać, ale też i
załamać, jak ci penitent powie: „Padre (tj. ojcze) ciągnij mnie za język,
a ja się będę bronił . Taki już jest
ten nasz ubogi lud o mentalności
bardzo prostej.
Zdarzają, są wypadki, że peni
tent chce się wyspowiadać dwa lub
trzy razy dziennie, żeby to zrobić
„na zapas”, bo może znowu przez
kilkanaście lat nie będzie miał do
tego okazji.
Ludzie na wsiach żyją bar-dzo
naturalnie i nie są jeszcze skażeni
grzechem cywilizacji. Są to ludzie
wielkiej wiary, aż się nieraz człowiek
dziwi skąd w nich tyle wiary skoro
mają tak mało kontaktów z Kościołem
i ze Mszą św.
Tutejsze rodziny są wielodziet
ne. Przeciętnie 8-12 do 16 dzieci w
rodzinie. Ale też można spotkać ro
dziny mające do 25 dzieci. Warto tutaj
zaznaczyć, że z braku opieki medycz
nej jest też duża śmiertelność dzieci.
Oprócz spowiadania również
chrzciliśmy dzieci i nastolatków
na zmianę z o. Tadeuszem, co dru
gi dzień, po dwa razy dziennie, o
godzinie 11:00 i 17:00. Chrztów
mamy tutaj bardzo dużo, ponieważ
pielgrzymi bardzo często robią tzw.
„promesę” tzn. obietnicą ochrzczenia
dziecka w Sanktuarium Dobrego Je
zusa.
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Co do tutejszych „promes'’, czyli
obietnic uczynionych Panu Jezusowi,
to są one przeróżne. Podam kilka
przykładów, z jakim i się spotkałem:
- zrobić fotografie synka ubrane
go w sutannę przed ołtarzem Dobrego
Jezusa, aby był księdzem;
- często matki przebierają dzieci
za aniołków i prowadzą do ołtarza
Dobrego Jezusa, żeby były dobre;
- przejść na kolanach cały plac
przykościelny oraz grotę Dobrego Je
zusa aż do ołtarza głównego;
- odśpiewać pieśń i zagrać na
gitarze przed ołtarzem, nawet nie
umiejąc grać na gitarze;
- matki obcinają włosy dzieciom
i składają je na ołtarzu jako wotum
dziękczynne;
- no i nie może się obejść bez
tzw. „foguetów”, czyli petard,
których przynajmniej tuzin trzeba
wystrzelić na cześć Dobrego Je
zusa. Bez tego cała pielgrzymka
byłaby nieważna. Zaczynają to
strzelanie już od godziny 4:00, co
bardzo nam „pomaga” w wypoc
zynku. Spotkałem już 80-letnią
babcię, która wystrzeliwała 24 pe
tardy na cześć Dobrego Jezusa jako
podziękowanie za całe życie.
Zdarza się też, że m atka zro
bi „promesę”, by przynieść swoje
dziecko nagie do ołtarza Dobrego
Jezusa. Ale z braku możliwości nie
może odbyć zaraz tej pielgrzym
ki. Czas ucieka, dziecko rośnie, a

spełnienie obietnicy ciąży. Dziecko
ma już 20 lub więcej lat i dopiero
zostało przyprowadzone do Łapy.
Wtedy pytają księdza, co robić?
Widziałem jedną „promesę”, jak
ojciec staruszek dźwigał około 30-letniego syna na plecach przez plac
kościelny i grotę, aż do ołtarza, aby
wypełnić obietnicę, którą zrobił, gdy
syn był jeszcze niemowlęciem. Na
pewno wówczas byłoby mu o wiele
łatwiej wypełnić swoją obietnicę, ale
warunki materialne nie pozwoliły mu
przybyć do Sanktuarium Dobrego Je
zusa.
Są to tylko nieliczne przykłady
z wielu „promes”, jakie m a zwyczaj
robić tutejszy lud.

Pielgrzymi uczestniczący we Mszy św. na placu
sanktuaryjnym (zdjęcie z wieży)

Poza spowiadaniem i chrztami,
jeżeli trzeba było, odprawialiśmy
również Msze św. w kościołach fi
lialnych, z tym, że ktoś inny głosił
kazania. Najczęściej były to tutejsze
siostry pracujące przy Sanktuarium.
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Praca duszpasterska w wiejskich wspólnotach kościelnych
Zdarzało się też, że od czasu do
czasu robiliśmy tzw. wypady mi
syjne, tzn. duszpasterskie odwiedziny
naszych kaplic na wioskach z którymś
z ojców. Najczęściej z o. Mazurkie
wiczem lub o. Pawlikiem.
Chcę
teraz
podzielić
się
wrażeniami, jakie wyniosłem z jed 
nej z wiosek, o której nie potrafię
zapomnieć do dzisiaj i przygodami,
jakie przydarzyły się nam w drodze.
Było to w drugiej połowie
września 1983 r. O. Tadeusz Pawlik
zaproponował mi, abym pojechał z
nim na tzw. „dezobrigę”, tzn. do jed 
nej z kaplic. Zgodziłem się chętnie,
bo zawsze poznać można coś nowe
go, a i we dwóch też jest raźniej.
Staraliśmy
się
przygotować
jak najlepiej, bo wiedzieliśmy, a
zwłaszcza o. Pawlik, że jest to jedna z
trudniejszych wypraw. Wyruszyliśmy
w sobotę około godziny 9:30 z
błogosławieństwem o. Tomasza Bulca, naszego proboszcza. Jechała z
nami jedna pani, która m a w tamtej
wiosce krewnych oraz czarny chłopak
jako przewodnik.
Tutejsze drogi w buszu nie mają
żadnych drogowskazów i stąd jak
się nie zna dobrze drogi to lepiej bez
przewodnika się nie ruszać. Przed
nami było około 75 km do przeby
cia. N a pozór wydaje się to mało,
ale na czego dalsza podróż byłaby

niemożliwa. Ale Pan Bóg czuwa nad
swoimi sługami i Jeepowi nic się nie
stało; nie było najmniejszego usz
kodzenia. Jedynym problemem było
jak go postawić na cztery kola. Na
szczęście tą drogą, z pracy w polu,
powracali mężczyźni do tej właśnie
wioski, do której jechaliśmy. Było
ich sześciu, a nas trzech, a więc ra
zem dziewięciu. Nie było to łatwe
do wykonania, bo Jeepa trzeba było

Mijaliśmy stada wychudzonego bydła...

podnieść, żeby z powrotem podłożyć
pod kola osunięte belki.
Całą tę
sytuację
chciałem
uwiecznić na zdjęciach. W momen
cie najbardziej trudnym, kiedy inni
dźwigali Jeepa, ja robiłem zdjęcie,
aż się jeden z mężczyzn obruszył i
powiedział, raczej żartem: „Patrzcie,
padre zamiast nam tutaj pomagać,
to teraz robi zdjęcia”. Wszyscy
uśmialiśmy się. Miał on rację, ale
zdjęcia też są ważne, żeby mieć co
wam pokazać z naszej rzeczywistości
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i z naszego życia.
Po wielu mozołach udało nam się
postawić Jeepa na kołach. Pierwszą
myślą było, czy nie zostało coś usz
kodzone. Jak już wyżej wspomniałem
na szczęście nic i mogliśmy po dwóch
godzinach postoju kontynuować naszą
podróż. I tak zmęczeni podróżą, a
więcej jeszcze pracą przy wyciąganiu
Jeepa, parę minut po godzinie 18:00
dojechaliśmy na miejsce.
A teraz trochę wrażeń odnośnie
samej
wspólnoty.
Wieś
jest
własnością jednego z bogaczy, który
mieszka w Rio de Janeiro, około 2,5
tysiąca km od posiadłości. Całym
majątkiem zarządza jego administra
tor, a pan pokazuje się tylko od czasu
do czasu. W łaśnie był tam w dniu
naszego przyjazdu, ale nie chcąc się
spotkać z nami, około godziny 14:00

Typowy dom mieszkalny - lepianka z gałęzi i gliny

odleciał własnym samolotem do Rio
de Janeiro.
Cała posiadłość, tzw. fazenda,
m a 63 tysiące hektarów. Pracują tu

potomkowie byłych niewolników.
Chociaż system niewolniczy w Bra
zylii już od 100 lat jest zniesiony, to
na tej fazendzie praktycznie jeszcze
istnieje. W szyscy mieszkańcy są
czarni, tylko administrator jest biały.
Poznałem tam mężczyznę, którego

Miejscowe dzieci - jedyne bogactwo
ubogich rodzin

ojciec urodził się i żył długie lata jako
niewolnik na tej właśnie fazendzie.
Cała wioska nie m a żadnej szkoły.
W szyscy są analfabetami, żadnego
ośrodka zdrowia, żadnego sklepu ani
elektryczności. Prawa ustanawia tutaj
właściciel fazendy. Jest on tutaj panam
życia i śmierci tych ludzi. Stąd nie
lubi jak misjonarze tam przyjeżdżają.
A chłopi są tak zastraszeni, że gdy o.
Tadeusz zaczął mówić o ich prawach
do posiadania szkoły, lecznictwa, do
sprawiedliwego wynagrodzenia za
ciężką pracę, jaką wykonują, byli
przerażeni. Gdy zachęcał ich, aby
organizowali się w zw iązki i zaczęli
się bronić przed wyzyskiem, to
chłopi powiedzieli, że boją się tego
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nawet słuchać, bo pan będzie mścił
się na nich. Tutaj przypomniał mi się
film, który był grany swego czasu
w polskiej telewizji pt. „Korzenie”,
przedstawiający życie niewolników
w Ameryce Północnej. Cała ta wieś
przedstawiała mi się dokładnie tak
samo, jak było w tym filmie. Czułem
się tak. jakbym się cofnął w historii w
epokę niewolnictwa.
Spędziliśmy tam noc. Spaliśmy
w domu administratora. Pracujący
tam personel prosił, aby spożywać
posiłki u chłopów, bo administratora
nic było w domu. Ruch na podwó
rzu trwał przez całą noc, bo ludzie
schodzili się ze wszystkich zakątków,
aby uczestniczyć we Mszy św. A
ponieważ ksiądz przyjeżdżał tam ty-

Smutny pejzaż w porze suchej
(od kwietnia do października)

lko dwa razy do roku, to było dużo
spraw do załatwienia.
Od wczesnego rana zaczęło się
zapisywanie dzieci do chrztu św. i
przygotowanie do spowiedzi. Robił
to o. Tadeusz, a ja spowiadałem.

-

MIŁOSIERDZIA

O godzinie 9:00 rozpoczęliśmy
Mszę św. Ołtarz prowizoryczny ze
stołu, ustawiony pod drzewem, żeby

Potomkowie afrykańskich niewolników

mieć odrobinę cienia. Zgromadziło
się około 300 osób. Większość z
nich zupełnie nie przygotowana do
uczestniczenia we Mszy św. Roz
mawiali więc swobodnie na cały głos,
śmiejąc się, rechocząc, opowiadając
żarty, jakby absolutnie nic specjal
nego się nie działo. N a nieszczęście
nie wzięliśmy nowych baterii, więc
głośniki nam nie funkcjonowały.
W czasie Mszy św. było 5 ślubów;
młodzi przerażeni tym wszystkim.
Po Mszy św. chrzest 70 dzieci. Płacz,
krzyk niesamowity. W tym całym za
mieszaniu, zamiast namaścić głowę,
dziecku, to zrobiłem krzyżyk na czole
mamie. Ta zdziwiona mówi: „Padre,
to dziecko jest chrzczone, a nie ja ”.
No cóż i takie kwiatki też mogą się
człowiekowi przydarzyć.
Całe nasze posługiwanie dusz
pasterskie skończyliśmy około go-
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dżiny 13:00. Następnie po krótkim
odpoczynku zjedliśmy obiad wesel
ny: ryż + kawałek m ięsa wołowego
+ woda z rzeki. To wszystko. Potem
pozbieraliśmy cały nasz sprzęt mi
sjonarski i około 14:00 wsiedliśmy
do naszego Jeepa, by wyruszyć w
drogę powrotną. Tym razem kierow
cy wymienili się i ja prowadziłem
Jeepa. Droga ubywała dosyć szybko,
radośnie i nie zanosiło się tym razem
na żadną niespodziankę. Tylko czasa
mi, z obawą, spoglądałem na licznik
paliwa zastanawiając się, dlaczego
wskazówka wcale się nie porusza.
Czyżby nie ubywało paliwa? Byliśmy
już około 14 do 15 km od Bom Jesus
da Łapa i tu nagle... No właściwie,
co? W największym piachu, ni stąd
ni zowąd zgasł silnik. Pierwsza myśl:
zepsuł się. Próbujemy to i owo.

Wiele ludzi przyjeżdża na Mszę św. z daleka,
na koniach i mułach

Wszystko działa. Sprawdzamy bak
z paliwem i okazuje się, że nie ma
w nim ani kropli benzyny; jest suchutki. N a nieszczęście nie wzięliśmy

W

MIŁOSIERDZIA

żadnego zapasu paliwa do kamistra,
bo o. Tadeusz uważał, że napełniony
bak wystarczy. Przecież już kilka razy
przemierzał tę trasę. Jak widać Jeep
nie zawsze „zjada” jednakow ą ilości

Wielkie „bogactwo” wioski - staw
z zeszłoroczną wodą

paliwa. A więc co robić? Czekać na
jakąś okazję nie m a sensu, bo nie
ma nadziei, żeby tutaj cokolwiek
jechało. Decydujemy, że ja, jako o 15
lat młodszy od o. Tadeusza, razem z
chłopakiem, który nam służył za prze
wodnika, ruszymy pieszo do Łapy po
pomoc. O. Tadeusz razem z kobieta
mi, które zabrały się z nami do Łapy,
czekał na nasz powrót. Poszliśmy.
Jest godzina 16:00. Słońce jeszcze
wysoko, grzeje niesamowicie, jakby
wcale nie myślało zajść tego dnia. Idziemy. Nogi grzęzną w gorącym pia
chu, a wokoło tylko suchy step wypa
lony od słońca, bez żadnej lepianki.
Z każdym kilometrem idzie się nam
coraz ciężej, nie mamy ze sobą ani
kropli wody. W gardle coraz suszej.
język staje się coraz bardziej szorstki.
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brakuje śliny. Przestajemy mówić do
siebie. Jedynym pragnieniem, jakie
nurtowało nas w tym czasie było to,
żeby zdobyć choćby odrobinę wody
Tutaj dopiero poznałem, jaką wartość
m a woda.
W ten sposób przeszliśmy
około 7-8 km. Jakże był człowiek
szczęśliwy, kiedy zobaczył na hory-

Obumarła przyroda czeka wiele miesięcy na deszcz

zoncie lepiankę, z nadzieją, że tam
będzie można dostać trochę wody.
Mieli wodę! Wypiłem wtedy za jed 
nym zamachem chyba ze dwa li
try. Jakaż to była rozkosz! Zwykła,
wcale nie czysta woda, zaczerpnięta
z jakiegoś bajora. Pokrzepieni w ten
sposób ruszyliśmy w dalszą drogę.
Słońce tymczasem nieco się już
zniżyło. Było kilka minut po 17:00.

Za niecałą godzinę dotarliśmy do
Łapy.
Podobno mój widok przedstawiał
się straszliwie. Ojcowie orzekli, że
wyglądałem jakby mnie z krzyża
zdjęto. Ponieważ wszyscy ojcowie
byli zajęci w kościele, wziąłem Jeepa
z domu i wyruszyłem do o. Tadeusza.
Okazało się, że i drugi Jeep m a za mało
benzyny, żebyjąprzetankow ać. Na
szczęście wziąłem ze sobą łańcuch
do holowania. Zaczepiliśmy Jeepa
i w drogą.
Wydawano się, że już przygo
da zakończona, a tymczasem około
jednego kilometra od domu Jeep,
w którym holowałem o. Tadeusza,
chwycił gumę w tylnym kole.
Tak blisko a musieliśmy jeszcze
zmieniać kolo. Trwało to krótko. I
tak, po tylu przygodach, zmęczeni,
ale też zadowoleni i szczęśliwi,
znaleźliśmy się w domu i naresz
cie mogliśmy wziąć upragnioną
kąpiel.
Jak widzicie, życie i pracę
mamy tutaj ciekawe, pełne przygód
i trudów, ale też daje dużo satysfakcji
i radości.
Myślę, że to na razie wystarczy. A
gdy uzbieram porcję nowych wrażeń
to odezwę się znowu.
O. Waldemar Gałązka CSsR
Biuletyn Informacyjny Noticiario
nr 21, rok 1984
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PLACÓWKA MISYJNA W PARAFII UNA
W połowie lat osiemdziesiątych stałej obsługi parafii katolickiej,
nasza Misja w Bahii posiadała domy zadomowiły się na dobre.
tylko w Bom Jesus da Łapa i w Salwa
Do pracy na nowej placówce Su
dorze. Powstała więc myśl, że byłoby perior Misji wyznaczył o Waldemara
wskazane otwarcie nowej placówki w Gałązkę i brata Ivanora Boiges de
innej części stanu Bahia. Przyświecał 01iveira.
nam zasadniczy ideał redemptorysO. Waldemar został mianowany
towski, a mianowicie praca misyjna przełożonym domu i zatwierdzony
wśród najbardziej opuszczonych, przez biskupa ordynariusza jako ad
potrzebujących ewangelizacji.
ministrator Parafii.
Znając
z
posługi
duszpasterskiej w Sank
tuarium Dobrego Jezusa
z Groty opłakany stan
religijny
mieszkańców
południowego regionu sta
nu Bahia, M isja Redemp
torystów
postanowiła
wyjść na spotkanie ludowi
opuszczonemu, otwierając
placówkę misyjną w die
cezji Itabuna.
Kościół parafialny w mieście Una (na pierwszym
Po uprzednich ofi
planie budynek starostwa)
cjalnych kontaktach
Prowincją Warszawską i z Diecezją
Uroczystość przekazania parafii i
Itabuna, Misja w Bahii zdecydowała otwarcia nowej placówki odbyła się
się na objęcie duszpasterstwa w dnia 2 lutego 1986 roku, o godzinie
parafii Una. Miasto to liczyło wów 20:00. W uroczystości wzięli udział:
czas 5 do 6 tysięcy mieszkańców. biskup Diecezji Irabuna Paulo Faria,
Do parafii należało również około 20 przełożony Misji o. Tomasz Bule, oj
wiosek w odległości kilkudziesięciu cowie kapucyni z ich prowincjałem
kilometrów.
(którzy
przez
kilkanaście
lat
W mieście było sześć zborów dojeżdżali do tej parafii z Itabuny
należących do różnych sekt protes oddalonej około 100 km) oraz o. Ta
tanckich, które z braku kapłana i deusz Pawlik z Salwadoru. Parafianie
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licznie zgromadzili się na uroczyste
przekazanie parafii.
Trzeba
przyznać,
że
nasi
współbracia: o. Waldemar Gałązka i br.
Ivanor Borges zostali przyjęci bardzo
serdecznie. I tak dwaj redemptoryści,
pełni dobrej woli i zapału, rozpoczęli
pracę duszpasterską z gorliwością
prawdziwych synów św. Alfonsa.
Niestety, jeden z nich, o. Walde-

Miasteczko Una położone w tropikalnym rejonie
nadmorskim tonie w zieleni przez cały rok

m ar Gałązka, zaledwie po trzech
tygodniach pracy, niespodziewanie
został powołany do Pana.
O. Waldemar był misjonarzem
bardzo
dynamicznym,
oddanym
pracy duszpasterskiej. Cechował
go wielki entuzjazm. Zanim objął
parafię Una, oprócz posługi pielgrzy

mom w Sanktuarium Dobrego Je
zusa, pracował również w miejskich
i wiejskich wspólnotach kościelnych
Łapy. Mając usposobienie radosne,
traktując
serdecznie
wszystkich,
zjednywał sobie wielką przychylność
i życzliwość.
W
swojej
młodzieńczej
działalności nie zwracał uwagi na
swoją sytuację zdrowotną, a m iano
wicie na wrodzoną niewydolność
serca. Według niektórych współbraci,
którzy znali go z seminarium, lekarz
przed wyjazdem z Polski odradzał mu
udanie się do kraju o klimacie tropi
kalnym.
Zajęty dokończeniem budowy
sali katechetycznej przy kaplicy św.
Łucji w Bom Jesus da Łapa, nie miał
urlopu. Zmęczony wytężoną pracą
objął parafię Una.
Ze względu na sytuacj ę po 1ityczną
w Brazylii o. Waldemar nie posiadał
jeszcze wizy na pobyt stały. Władze
państwowe (dyktatura wojskowa), w
obawie przed infiltracją komunistów,
dopiero po kilku latach zezwalały na
pobyt stały. Ale gościnna ziemia bra
zylijska
Ziemia Świętego Krzyża
(jak ją nazwali pierwsi misjonarze)
- przyjęła na wieczny odpoczynek
śmiertelne szczątki dzielnego re
demptorysty.
Wiele miesięcy po zgonie władze
państwowe dały wizę na pobyt stały
o. Waldemarowi.
Redakcja
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KOMUNIKAT URZĘDOWY
O ŚMIERCI O. WALDEMARA GAŁĄZKI
Niespodziewana i nagła śmierć się dobrze. Zmarł, mając 31 lat życia i
Ojca Waldemara Gałązki jest dla niepełne 4 lata kapłaństwa. Został po
naszej Misji smutnym i bolesnym chowany obok kościoła parafialnego
w Una.
wydarzeniem.
Dnia 2 lutego o. Waldemar objął
Msza św. pogrzebowa odprawio
funkcję przełożonego domu i pro na została przez 2 Biskupów: Paulo
boszcza parafii Una. Wraz z br. Iva- Lopes de Faria z Itabuna i bp Walnorem, z wielkim entuzjazmem i fredo Tepe z sąsiedniej diecezji Ilheus
oddaniem,
rozpoczął
pracę duszpasterską w
parafii.
Dnia 26
lutego
(zaledwie po trzech
tygodniach) o. Walde
m ar w towarzystwie o.
Tomasza Bulca, o. Ta
deusza Mazurkiewicza,
br. Ivanora i kleryka
Wojciecha
Zagrodzkiego, udał się nad
morze żeby odpocząć i
Ceremonie pogrzebowe o. Waldemara pod przewodnictwem
wykąpać się w wodach
ks. bpa Paulo Faria z Itabuny
Oceanu Atlantyckiego.
Już nie wrócił żywy. W momencie oraz 22 kapłanów. Uczestniczyło w
śmierci tylko br. kl. Wojciech Za- niej także wiciu seminarzystów, sióstr
grodzki był obecny. Inni współbracia zakonnych i rzesza wiernych.
byli oddaleni, na plaży. Po czterech
Podając tę smutną wiadomość,
godzinach ciało, nie zniekształcone, prosimy Najświętszego Odkupiciela,
wydobyto z wody. Lekarz stwierdził aby ta przedwczesna śmierć naszego
przyczynę zgonu: niewydolność ser W spółbrata była nasieniem nowych
ca, która spowodowała jego utopie powołań do naszego Zgromadzenia i
nie.
do naszej Misji w Bahia.
Świadkowie stwierdzają, że o.
O. Tomasz Bule CSsR
Waldemar w ostatnich dniach nie czuł
Przełożony M isji Bahia
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WSPOMNIENIE POŚMIERTNE
O O. WALDEMARZE GAŁĄZCE CSSR
Piszę to wspomnienie w pokoju, z
którego wyszedł o. Gałązka, by nigdy
już do niego nie wrócić.
N a ścianie nad jego łóżkiem gip
sowa twarz cierpiącego Chrystusa w
cierniowej koronie, na drugiej ścianie
rozwieszony duży różaniec, który
redemptoryści noszą przy habicie.
N a dużym medalu różańca napis:
„Obfite u Niego Odkupienie”, hasło
Zgromadzenia Najświętszego Odku
piciela.
Sam sobie ozdobił swój skrom
ny pokój. W szufladzie stołu kilka
zdjęć ze studentatu, z prymicji, z
własną matką, która go odwiedziła
w Tuchowie, z grupą czarnych
dzieci w Bom Jesus da Łapa, które
zdążył przygotować do Pierwszej
Komunii św. w swym krótkim życiu
kapłańskim.
N a półce z książkami kilka al
bumów z Gdańska, Oliwy, Warszawy,
przypominających bogactwo kul
turowe i piękno Ojczyzny.
Nie mam danych biograficz
nych z życia o.Gałązki. Przyjechał
do Brazylii w marcu 1983 roku. Po
nauczeniu się języka portugalskiego
pracował w Bom Jesus da Łapa wśród
pielgrzymów, którzy wędrują tam z
różnych stron Brazylii.
Pracował też wśród miejscowej
ludności w Bom Jesus da Łapa,

oddając się przede wszystkim kate
chezie, tak dorosłych jak i dzieci.
Urządził niedługo przed przeniesie
niem z Łapy do Una drugi, nieduży
dom katechetyczny. Musiał się
spieszyć z jego wykończeniem,
gdyż już miał przeniesienie na nową
placówkę w Una. Poświęcił na to swój
czas wypoczynkowy, wakacyjny.
Pracował również na wioskach
wśród czarnych niewolników, wśród
ludzi, którzy nie mają zawodu, nie
umieją czytać i pisać - są niewolni
kami w dosłownym tego słowa zna
czeniu, zdani tylko na łaskę i niełaskę
pana.
Pod koniec 1985 roku nasza
Misja przyjęła nowy odcinek pracy
na południu Stanu Bahia, w diecezji
Itabuna. Lud zamieszkujący te tereny
jest opuszczony materialnie i - co za
wsze idzie w parze - duchowo.
Dnia 2 lutego 1986 roku został
przez miejscowego Biskupa Or
dynariusza
ustanowiony
probo
szczem parafii, która składa się
z 6-tysięcznego miasteczka i 20
przyległych wiosek. Podczas Mszy
św. koncelebrowanej z Ks. Biskupem,
O. Tomaszem (Przełożonym Misji) i
z innymi kapłanami, złożył przyrze
czenie wierności temu ludowi, wśród
którego miał pracować. Po Mszy św.
przemówił: „Czuję się, jak gdybym
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został wyświęcony na now o../’
Ujmu jąc życie w ludzkich katego
riach czasu, pracował tam niedługo,
bo zaledwie trzy tygodnie. Dnia 26 lu
tego 1986 roku zmarł na falach Ocea
nu. Piszę „zmarł”, gdyż jak orzekł
lekarz, nastąpiło zatrzymanie serca;
nie miał siły dopłynąć do brzegu. Os
tatnie jego słowa to modlitwa: „Jezu,
miłosierdzia!

J e z u ,
miłosierdzia!”
O. Walde
m ar
miał
osobowość
niespokojną, za
wsze za czymś
pędził, czegoś szukał. Był wyczulony
na ludzką biedę. Potrzebował kogoś,
kto by go wysłuchał, zrozumiał. Nier
az późnym wieczorem pukał do drzwi
niektórych współbraci i wołał: „Nie
śpij, otwórz, to jeszcze trochę poga
damy”.
Często powtarzał: „Ja to tylko
mam stracha, by nie umrzeć poza
Zgromadzeniem”. Był przywiązany
do niego. Widząc konkretne trudności,
które tutaj trzeba pokonywać, bał się
o swoje wytrwanie. Wytrwał. Zmarł
w Zgromadzeniu. Przy niedużym
kościele parafialnym w Una został
pochowany, pierwszy proboszcz i
pierwszy Misjonarz Redemptorysta
z Polski, który spoczął na zawsze w
spalonej słońcem ziemi bajańskiej.
N a płycie grobowej położono

nieduży marmurowy biały krzyż - znak
nadziei - a pod spodem u-mieszczono
jego nazwisko, datę urodzenia i datę
śmierci z napisem: „Wspólnota Para
fialna Una tęskni za Tobą”. Codzien
nie przed wieczorną Mszą św. ludzie
palą świece na jego grobie, kładą
żywe kwiaty skrapiane łzą... Dzieci
małe mówią: „Idę zapalić świecę o.
Waldemarowi” .
Piszącemu
te
wspomnie
nia nasuwają się
myśli na tem at
tragicznego
. ł
losu ludzkiego,
a może nawet
pewnej pretensji: Przyjechać tak dale
ko w młodym wieku, opuścić kraj,
rodzinę, własną kulturę, by umrzeć z
dala od swo-ich... Chciałoby się dać
rację Sartrowi, że życie ludzkie ska
zane jest na niepowodzenie. Płonąca
na grobie świeca rzuca na te myśli
inne światło. Światło wiary. Czas nasz
nie jest czasem Boga i nie jest ważne,
czy żyje się 30 czy 100 lat. U Boga
nie m a czasu, jest zawsze „teraz” i
każdy nasz czas jest odpowiedni na
spotkanie z Nim, z Pełnią Światłości.
O. Waldemar nie spoczywa wśród
obcych, lecz wśród swoich, gdyż dla
Misjonarza Redemptorysty, ojczyzna
jest tam, gdzie jest Lud, zwłaszcza
ubogi, Kościół i Miłość.
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