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Serdeczne pozdrowienia w Chrystusie Zmartwychwstałym!
Biuletyn Informacyjny „Noticiario” nr 111 przynosi garść wiadomości
z o naszej pracy misyjnej, duszpasterskiej, powołaniowej i społecznej, z
pierwszych miesięcy 2017 roku. Jak to zwykle bywa, publikujemy część Listu
Okólnego i Komunikaty Wiceprowincjała, gdzie znajdujemy wiele szczegółów
o naszej pracy, zamieszczamy również skład personalny naszych 9 placówek
misyjnych.
W ostatnim czasie przeprowadzone zostały Misje święte, głoszone przez
wiele tygodni, niosące orędzie Ewangelii nawet do zagubionych w lasach
wiosek. W prace te zaangażowali się nie tylko ojcowie misjonarze, ale też
diakoni stali, siostry zakonne, seminarzyści i świeccy misjonarze przygotowani
do tej pracy.
Miała też miejsce peregrynacja Wizerunku Dobrego Jezusa w bardzo
odległej parafii Rubim, w stanie Minas Gerais.
Sanktuarium, które od roku prowadzi Wspólnotę Terapeutyczną dla
uzależnionych od narkotyków i alkoholu, cieszy się z pierwszych sukcesów.
Mamy sporo wiadomości odnośnie tego dzieła.
Kilku współbraci brazylijskich obchodzi w tym roku srebrny jubileusz
kapłaństwa lub życia zakonnego, co zasługuje na wspomnienie w niniejszym
Biuletynie.
W marcu miało miejsce Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Brazylijskich w
pięknym Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Caeté w stanie Minas Gerais.
Podajemy kilka wiadomości o tym 250-letnim miejscu pielgrzymkowym.
Początek roku szkolnego i akademickiego jest dobrą okazją, żeby
opowiedzieć o duszpasterstwie powołaniowym i o domach formacji naszych
seminarzystów.
Rok 1717 to data początku Sanktuarium Narodowego Aparecida, ale
też z tego roku posiadamy pierwszy opis, który ks. Francisco da Soledade,
założyciel Sanktuarium Dobrego Jezusa, sporządził w liście do króla Portugalii.
Jest to również czas, kiedy została ustanowiona parafia Paratinga, do której
Sanktuarium należało przez 200 lat.
Kontynuując serię artykułów KARTY HISTORII WICEPROWINCJI
BAHIA, zamieszczamy rys historyczny kościoła i wspólnoty zakonnej św.
Łazarza w Salwadorze.
Niech Chrystus Zmartwychwstały nam błogosławi!
Redakcja
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LIST OKÓLNY W ICEPROW INCJAŁA - STYCZEŃ 2017
Drodzy Współbracia
Rozpoczynając, w imię Boże, Nowy Rok - 2017, w moim imieniu
i w imieniu Zarządu Wiceprowincji Bahia, składam serdeczne życzenia
obfitych łask Tego, który zstępuje z gwiazd dalekich (kolęda św. Afonsa) i
wiele światła Ducha Świętego na całe nasze życie konsekrowane w służbie
ewangelizacji. Obchodzimy w naszym kraju NARODOWY ROK MARYJNY,
który nas mobilizuje, abyśmy się stali „ŚWIADKAMI ODKUPICIELA
SOLIDARNYMI DLA MISJI W ZRANIONYM ŚWIECIE”, jak to apeluje
do wszystkich redemptorystów XXV Kapituła Generalna Zgromadzenia,
która miała miejsce w Tajlandii w 2016 roku.
NARODOWY ROK MARYJNY
Konferencja Biskupów Brazylijskich (CNBB) ustanowiła Narodowy Rok
Maryjny z okazji uroczystych obchodów 300-lecia powstania Narodowego
Sanktuarium Matki Bożej Aparecida, kiedy to rybacy znaleźli figurkę Matki
Bożej Niepokalanej w wodach rzeki Paraíba do Sul. Rok Maryjny rozpoczął się
dnia 12 października 2016 roku. Zostanie on zakończony dnia 11 października
2017 roku.
Podobnie jak Apostołowie, którzy spędzili daremnie całą noc na wodach
Jeziora Genezaret, nic nie ułowiwszy, ale już o poranku, z błogosławieństwem
Jezusa, byli świadkami cudownego połowu ryb, tak też rybacy spędzili wiele
czasu na wodach rzeki Paraíba do Sul, trudząc się bezskutecznie, by w końcu
wbrew wszelkim przewidywaniom otrzymać wielki dar, jakim była wyłowiona
przez nich figurka Matki Bożej. „Bóg dał Brazylii swoją Matkę”, a oni stali
się „misjonarzami”, dzieląc się tą radością z sąsiadami. Dostrzegamy w tym
cudzie wielkie przesłanie, że „rezultaty pracy ewangelizacyjnej nie zależą
od obfitości środków materialnych, ale od kreatywnej miłości apostolskiej”
(Papież Franciszek).
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Uroczyste obchody 300-lecia Sanktuarium Aparecida są wielkim
dziękczynieniem narodowym. Wszystkie diecezje brazylijskie już od 2014 roku
przygotowywały się do Jubileuszu przez peregrynację wędrownego wizerunku
Matki Bożej Aparecida. Wszystkie miasta, parafie, wspólnoty kościelne,
peryferyjne dzielnice wielkich miast witają „Czarną Madonnę Brazylijską”.
Zwłaszcza biedni potomkowie afrykańskich niewolników przeżywają bardzo
głęboko spotkanie z Maryją, „tak bardzo do nich podobną”.
Przewodniczący Konferencji Biskupów Brazylijskich, kardynał Sérgio da
Rocha, w tych słowach wyraża swoje nadzieje na owoce maryjnych obchodów
jubileuszowych: „Oczekujemy z wielką nadzieją, że Jubileuszowy Rok
Maryjny będzie intensywną akcją ewangelizacyjną dokonywaną z Maryją. Z
jej pomocą i za Jej przykładem nasz Kościół, ożywiony duchem misyjnym,
Kościoł miłosierny, winien wychodzić na spotkanie bliźnich, aby nieść im
radość Ewangelii - radość wiary w Jezusa Chrystusa”.
1. KOMUNIKATY WICEPROWINCJAŁA
1.1. Śluby zakonne
Dnia 22 stycznia 2017 roku, podczas Eucharystii sprawowanej o godzinie
8:00 w kościele Matki Bożej Gromnicznej w dzielnicy Pituaęu, w Salvadorze,
nasz kleryk Gildevan Pinto Rocha złoży śluby wieczyste, a nowicjusz Thiago
da Silva, pierwsze śluby zakonne. Wszyscy współbracia są zaproszeni, aby
w modlitewnej radości polecać Najświętszemu Odkupicielowi i Matce
Nieustającej Pomocy drogę powołaniową i wytrwałość naszych współbraci.
1.2. Nasza młodzież seminaryjna
Zamieszczamy poniżej aktualny wykaz seminarzystów Wiceprowincji
Redemptorystów w Bahii na wszystkich etapach formacyjnych.
Ukończona Teologia
1.

2.
3.
4.
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1.3. Kapituła Prowincji Warszawskiej
W dniach od 23 do 27 stycznia odbędzie się Kapituła Prowincji
Warszawskej. Zarząd Wiceprowincji Bahia zadecydował, że naszą jednostkę
reprezentował będzie o. Adam Rąpała, radny i ekonom wiceprowincjalny.
1.4. Domy Nowicjatu Redemptorystów w Brazylii
W domach nowicjatu w Brazylii będzie w tym roku 29 nowicjuszów z
różnych jednostek Zgromadzenia (w Tietê w stanie Sâo Paulo - 17, w Goiânii
w stanie Goiás - 12). Rok nowicjatu rozpocznie się w drugiej połowie stycznia,
a mianowicie w Tietê - dnia 22 stycznia i w Goiânii - dnia 25 stycznia. Nasza
Wiceprowincja posiada w tym roku jednego nowicjusza w Goiâni, gdzie w
rozpoczęciu nowicjatu uczestniczył będzie o. Lécio Alexandre Silva, radny
Zarządu Wiceprowincji, reprezentując naszą jesnostkę.
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1.5. Wspólnota Powołaniowa w Belo Horizonte-MG
Wspólnota Powołaniowa im. Biskupa Muniz w Belo Horizonte-MG to
seminarium międzyprowincjalne dla kleryków studiujących teologię. Od
szeregu lat, z polecenia Zarządu Generalnego w Rzymie, nasza Wiceprowincja
posyła tam kleryków. W tym roku z Bahii mamy 7 studentów teologii. Ponieważ
wspólnota ta jest jeszcze w fazie eksperymentalnej, dlatego też w najbliższym
czasie, dnia 3 lutego b.r., odbędzie się spotkanie przełożonych trzech jednostek
Zgromdzenia, które posiadają tam swoich kleryków, a mianowicie Prowincji
Rio de Janeiro, wiceprowincji Bahia i wiceprowincji Fortaleza. Celem
spotkania będzie dokonanie ewaluacji procesu formacyjnego i studiów oraz
zaplanowanie dalszej współpracy w prowadzeniu domu seminaryjnego.
Otwarcie roku akademckiego odbędzie się dnia 4 lutego. Naszą jednostkę
reprezentował będzie o. Rosivaldo Mota, Wikariusz Wiceprowincji.
1.6. Kurs Formacji i Duchowości
Kurs Formacji i Duchowości, ktory systematycznie organizuje Prowincja
Sao Paulo, odbędzie się w tym roku w Aparecida, u stóp Matki Bożej
Aparecida - Patronki Brazylii, w dwóch terminach: 30 stycznia - 3 lutego i 24
- 28 kwietnia. Zachęcamy współbraci do uczestnictwa w kursie. Nasi klerycy
odbywający staż duszpasterski wezmą udział w kursie na przełomie stycznia
i lutego.
1.7. Międzyprowincjalne Rekolekcje w północno-wschodnim rejonie
Brazylii
Już od wielu lat, co 2 lata, trzy Wiceprowincje naszego rejonu, a mianowicie
Bahia, Recife i Fortaleza, urządzają wspólnotowe rekolekcje. W tym roku
organizuje je Wiceprowincja Fortaleza. Odbędą się one w dniach od 1 do 5
maja. Rekolekcje przeprowadzi o. Enrique Lopez (były wieloletni konsultor
generalny w Rzymie). Zapraszam wszystkich współbraci do uczestnictwa w
rekolekcjach.
1.8.
Międzyprowincjalne
spotkanie
redemptorystowskich
wychowawców seminaryjnych i duszpasterzy powołniowych w Bahii
Jest już wieloletnią tradycją, że każdego roku w lipcu mają miejsce
spotkania redemptorystowskich wychowawców seminaryjnych i duszpasterzy
powołaniowych ze wszystkich 9 jednostek Zgromadzenia w Brazylii. W tym
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roku spotkanie to organizuje nasza Wiceprowincja. Odbędzie się ono w dniach
od 10 do 14 lipca w sławnym klasztorze franciszkańskim, wybudowanym w
1585 roku, w historycznym centrum Salwadoru.
1.9. O. Vilmar Correia obchodzi Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich
Zgodnie z zaproszeniem skierowanego przez ojca jubilata w czasie naszego
Zgromadzenia Ogólnego w grudnia 2016 roku, obchody jubileuszowe 25-lecia
jego święceń kapłańskich będą miały miejsce dnia 18 stycznia b.r. w rodzinnej
parafii Taiobeiras, w stanie Minas Gerais oraz dnia 4 lutego b.r. w Sanktuarium
Dobrego Jezusa w Bom Jesus da Lapa. Zachęcam wszystkich współbraci do
uczestnictwa w uroczystościach jubileuszowych.
1.10. List Wiceprowincjała z Bahii do Zarządu Prowincji Rio de
Janeiro
Ponieważ już od wielu lat korzystamy z życzliwości Prowincji Rio de
Janeiro i wysyłamy do ich seminarium w Belo Horizonte naszych kleryków teologów oraz ponieważ przeprowadzaliśmy już wielokrotnie wspólne prace
misjne, Przełożony Wiceprowincji Bahia skierował do Zarządu Prowincji
Rio de Janeiro list, proponując dokonanie podsumowania dotychczasowych
kontaktów między obydwoma jednostkami i ewentualnego poszerzenia
wzajemnej pomocy ewngelizacyjnej w misjach ludowych, w sanktuariach, w
formacji Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela i w duszpasterstwie
powołaniowym.
1.11. Redemptorystowskie publikacje
Mając na uwadze wspólnotowy charakter naszego życia konsekrowanego i
prowadzenia apostolatu, zaleca się, żeby wszystkie publikacje współbraci naszej
jednotki z Bahii czynione były za wiedzą i aprobatą Zarządu Wicerowincji.
2. APELE APOSTOLSKIE
2.1. Plan działalności ewngelizacyjnej
W planowaniu naszej dzialalności misynej miejmy na uwadze opracowany
i zaaprobowany Wiceprowincjalny Plan Działalności Ewangelizacyjnej. Ma
on stać się instrumentem naszego zaangażowania apostolskiego i dynamizmu
misyjnego, tak gdy chodzi o podejmowane prace zwyczajne, jak i nadzwyczajne.
Miejmy zawsze na względzie charakter wspólnotowy naszej działalności.
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2.2. Redemptorystowskie Misje Święte
W tym roku przeprowadzone zostaną cztery wielkie Misje święte. Dwie
pierwsze w diecezji Alagoinhas, a mianowicie w Crisópolis-BA (od 4 do 26
marca) i Olindina-BA (od 20 kwietnia do 21 maja). Następna misja święta
głoszona będzie w parafii Boa Nova (w dniach od 2 do 11 czerwca). Będzie to
trzeci etap Misji świętej w tej parafii. Dwa poprzednie etapy misyjne, na bardzo
licznych wioskach, przeprowadzone zostały w 2016 roku. Parafia ta należy
do diecezji Jequié. Ostatnia Misja święta w tym roku będzie zrealizowana w
parafii Águia Branca („Orzeł Biały”) w diecezji Sao Mateus, w stanie Espirito
Santo (od 12 listopada od 17 grudnia). W miesiącach intensywnego ruchu
pielgrzymkowego w Sanktuarium w Bom Jesus da Lapa (lipiec-październik)
ojcowie misjonarze zaangażują się w posługę duszpasterską pielgrzymom.
Apelujemy, aby wszyscy wspólbracia z Wiceprowicji, zgodnie ze swoim
misyjnym powołaniem i charyzmatem naszego Zgromadzenia, organizowali
swoje zwyczajne prace w taki sposób, aby mogli wziąć czynny udział w
przynajmniej jednym etapie planowanych Misji świętych.
2.3. Świeccy Misjonarze Najświętszego Odkupiciela
Stosownie do apelu XXV Kapituły Generalnej Zgromadzenia, zgodnie
z Wiceprowincjalnym Planem Działalności Ewangelizacyjnej oraz z naszą
praktyką misyjną i duszpasterskią, zobowiązani jesteśmy do organizowania i
prowadzenia formacji grup osób świeckich w powierzonych nam parafiach i
sanktuariach, aby odpowiednio przygotowani, zaangażowali się w nasze dzieło
misyjne jako Świeccy Misjonarze Najświętszego Odkupiciela. By mogli oni
zaanażować się w pracę ewangelizacyjną, powinniśmy zagwarantować im
formację stałą i przyjacielski kontakt z duszpasterzami oraz wspierać w ich
działalności misyjnej.
3. DECYZJE
3.1. Świecęnia diakonatu br. kl. Gildevana
Zarząd Wiceprowincji przychylił się do prośby naszego kleryka Gildevana
Rocha Pinto o dopuszczenie go do święceń diakonatu. Data święceń została
ustalona na dzień 23 kwietnia b.r. w kościele Matki Bożej Miłosierdzia
w Itabunie. Święceń udzieli o. bp Czesław Stanula CSsR, emerytowany
ordynariusz tamtejszej diecezji. Zapraszamy wszystkich współbraci do
uczestniczenia w tej radosnej uroczystości.
10
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3.2. Październikowe Jubileuszowe Dni Misyjne
Wtymrokuupływa25latustanowieniaWiceprowincjiBahia,pierwszejstałej
wiceprowincjalnej Ekipy Misyjnej, a w konsekwencji także przeprowadzonych
z wielkim entuzjazmem prac misyjnych i zapoczątkowanej formacji świeckich
pomocników misyjnych. Zarząd Wiceprowincji zadecydował urządzenie
Dni Misyjnych z czynnym zaangażowaniem Świeckich Misjonarzy. Na
Jubileuszowe Dni Misyjne zaproszeni zostaną reprezentanci innych Prowincji
i Wiceprowincji brazylijskich oraz zainteresowani pracą misyjną prowadzoną
przez Świeckich Misjonrzy Najświętszego Odkupiciela. Dni Misyjne odbędą
sie w dniach od 12 do 15 października w Salwadorze. Współbracia z naszych
Parafii i Sanktuariów również są zaproszeni.
3.3. Srebrny Jubileusz ustanowienia Wiceprowincji Bahia
Z okazji 25-lecia kanonicznego ustanowienia Wiceprowincji Bahia, nasze
przyszłe doroczne Zebranie Ogólne odbędzie się w Bom Jesus da Lapa, w
dniach od 6 do10 listopada 2017 roku. Przeznaczone ono zostanie do omówienia
decyzji podjętych przez XXV Kaitułę Generalną i ich zastosowanie w naszej
pracy misyjnej. Prelegentem będzie o. Pe. Joaquim Parron CSsR, prefekt
Seminarium Prowincji Campo Grande, który w czasie Kapituły Generalnej
należał do grupy moderatorów.
3.4. Unifikacja Ekipy i Wiceprowincjalnego Centrum Misyjnego w
Salwadorze
Zarząd Wiceprowincji zadecydował połączenie Ekipy Misyjnej z
Centrum Misyjnym w Salwadorze w celu usprawnienia i ujednolicenia naszej
działalności misyjnej. Redemptorystowskie Centrum Misyjne wzmocnione
trzema współbraćmi z dotychczasowej Ekipy Misyjnej działać będzie w
trzech sektorach, a mianowicie: 1). Misje Święte, 2). Świeccy Misjonarze
Najświętszego Odkupiciela i 3). Formacja Misyjna. Za każdy z trzech sektorów
odpowiedzialnym będzie jeden ze współbraci. Spodziewamy się, że dzięki
temu umocnione i usprawnione będą struktury i warunki pracy, a mianowicie
jeden sekretariat, wspólny transport i ekonomia, materiał i pomoce misyjne,
formacja.
4. ZMIANA PERSONALNA
Zarząd Wiceprowincji zadecydował, że o. Neilton da Mota Junqueira
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CSsR przeniesiony zostanie do wspólnoty w Arraial d’Ajuda, gdzie będzie
pełnił funkcję wikriusza Parafii Matki Bożej Wspomożycielki oraz Parafii
Ducha Świętego w Vale Verde. Będzie on równocześnie zaangażowany w
pracę duszpasterską w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki w Arraial
d’Ajuda (Porto Seguro-BA). Przenosiny nastąpią pod koniec marca, po
zakończeniu Misji świętej w Crisópolis-BA. Wyrażamy wdzięcznoć za jego
zapał misyjny i dyspozycyjność duszpasterską.
Koncząc, bardzo dziękuję za wykonywane prace ewangelizacyjne i
radosny dynamizm współbraci, którzy „poświęcają swoje życie dla Obfitego
Odkupienia”, aby stało się ono udziałem wszyskich naszych braci i siostr. Z
entuzjazmem przeżywajmy Jubileuszowy Rok Maryjny - 300-lecia obecności
Matki Bożej Aparecida wśród brazylijskiego ludu!
W naszej osobistej i wspólnotowej posłudze ewangelizacyjnej bądźmy
„ŚWIADKAMI ODKUPICIELA SOLIDARNYMI DLA MISJI W
ZRANIONYM ŚWIECIE”!
W Jezusie, Maryi i Alfonsie
Salwador, 17 stycznia 2017 r.

O. Roque Silva Alves CSsR
Wiceprowinejal

SREBRNY JUBILEUSZ ŚLUBÓW ZAKONNYCH

Dnia 26 stycznia 2017 roku o.
Geraldo Camargo dziękował Bogu
razem ze wspólnotą zakonną i
( 12

wiernymi za 25 lat życia zakonnego w
Zgromadzeniu. Msza św. dziękczynna
odbyła się w Sanktuarium Dobrego
Jezusa. Chociaż rodzina mieszka
daleko, to właśnie tu jako pięcioletni
pielgrzym został ochrzczony, tu
zrodziło się potem jego powołanie i
tu obecnie posługuje jako duszpasterz
pielgrzymów. Życzymy Jubilatowi
wytrwałości w misyjnym powołaniu.
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Współbracia

SREBRNY JUBILEUSZ ŚLUBÓW ZAKONNYCH
„Dziękujmy Bogu, bo jest On miłosierny;
Miłosierdzie Jego trwa na wieki.” (Ps 117)

ROCZNICE ŻYCIA ZAKONNEGO
O. bp Czesław Stanula, 60 lat: 15.08.1957-2017
O. Tadeusz Pawlik, 60 lat: 15.08.1957-2017
O. Zbigniew Małolepszy: 35 lat: 02.02.1982-2017
O. Adam Mazur, 35 lat: 02.02.1982-2017
O. Geraldo Camargo: 25 lat: 26.01.1992-2017
O. Jarosław Gruźdź, 20 lat: 15.08.1997-2017
O. Adam Rapala, 20 lat: 15.08.1997-2017
O. Cosme Sérgio Silva Queiróz: 15 lat: 16.02.2002-2017
Br. Domingos dos Santos Barreto: 15 lat: 16.02.2002-2017
O. Adilson Ferreira Oliveira: 10 lat: 21.02.2007-2017
O. Marcos da Silva Santos: 5 lat: 22.01.2012 -2017

ROCZNICE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
O. Adam Mazur, 30 lat: 31.05.1987-2017
O. Zbigniew Małolepszy: 30 lat: 08.11.1987-2017
O. Vilmar Correia: 25 lat: 18.01.1992-2017
O. Roque Silva Alves:25 lat: 19.12.1992-2017
O. Antônio Rosivaldo Mota: 25 lat: 26.12.1992-2017
O. Mirosław Juruś: 20 lat: 25.05.1997-2017
O. Adam Rąpała: 15 lat: 25.05.2002-2017
O. Lécio Alexandre Silva: 10 lat: 21.07.2007-2017

JUBILACI
Jak widzimy na powyższym
wykazie, nasza Wiceprowincja po
siada już brazylijskich współbraci
„srebrnych” jubilatów, których przez
formację
seminaryjną
doprowa
dziliśmy do życia zakonnego i do
kapłaństwa. Dla starszych ojców jest
to wielka satysfakcja, zwłaszcza że
ci jubilaci są dobrymi misjonarzami

i duszpasterzami. W tym roku trzech
ojców brazylijskich obchodzi jubileusz
25-lecia kapłaństwa.
Radując się i dziękując razem z nimi,
prosimy Boga, aby za wstawiennictwem
Maryi, nadal z zapałem i radością
pełnili ewangelizacyjną posługę!
Współbracia z Bahii
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SK ŁA D PE R SO N A L N Y W SP Ó L N O T Z A K O N N Y C H

Wspólnota św. Klemensa Salwador,
tel. (71) 3328-7729 - 3328-3116
1.
2.

0 . R o q u e S ilv a

W ic e p ro w in c ja ł i p r z e ło ż o n y

O . A d ils o n F e rre ira

C z ło n e k C e n tr u m M is y jn e g o , m is je
św ię te

3.

0 . A dam M azur

C z ło n e k C e n tr u m M is y jn e g o , m is je
św ię te

4.

B r. D o m in g o s B a rre to

C z ło n e k C e n tru m M is y jn e g o , m is je
św ię te

5.

B r. k l. A le s s a n d ro M o re ira

S ta ż d u s z p a s te rs k i

Wspólnota św. Alfonsa - Salwador,
tel. (71) 3328-7461
1.
2.

O . T a d e u s z P a w lik

P rz e ło ż o n y

0 . J a ro s ła w G ru ź d ź

K o o rd y n a to r C e n tr u m M is y jn e g o ,
e c o n o m i k o o r d y n a to r fo rm a c ji
m is y jn e j

3.

0 . A n to n io N ie m ie c

C z ło n e k
C e n tru m
M is y jn e g o ,
p r o fe s o r, k o o r d y n a to r d u s z p a s te rs tw
R e jo n u
o b e jm u ją c e g o
B a h ia
i
S e rg ip e

4.

0 . J ó z e f G rz y w a c z

C z ło n e k
C e n tru m
m a rio lo g ia
lu d o w a ,
Ś w ie c k ic h

M is y jn e g o ,
k o o r d e n a to r
M is jo n a r z y

N a jś w ię ts z e g o O d k u p ic ie la

Wspólnota św. Łazarza - Salwador,
tel. (71) 3247-4972 Ondina: (71) 3235-5614
1.
2.
3.

O . K r z y s z to f P rz y c h o c k i

4.

Br. kl. E d n e i G a lv ä o

P rz e ło ż o n y i p ro b o s z c z

0 . Z d z is ła w K a m iń s k i

W ik a riu s z p a ra fii

0 . A n d rz e j S k o c z e ń

W ik a r iu s z p a r a fii ( ro k s z a b a to w y w
P o ls c e )
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S ta ż d u s z p a s te rs k i
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Wspólnota św. Gerarda (Pituaęu) - Salwador,
tel. (71) 3461-0707
1.

0 . Jo ao B atista A lv es

2.

B r. V ald e n eir B rito

3.

P o stu la n ci (3)

P rz e ło ż o n y , p re fe k t p o stu lan tó w ,
d u sz p a ste rz w d z ie ln ic y P itu aę u
D u sz p a ste rstw o p o w o la n io w e , staż
d u sz p aste rsk i
S tu d en c i F ilo zo fii

Wspólnota Matki Bożej Miłosierdzia - Itabuna,
tel. (73) 3617-8877
1.

2.

0 . S tan isław W ilcz ek
B r. kl. G ild e v a n R o c h a

P rz e ło ż o n y i p ro b o sz c z
P o m o c d u sz p a ste rsk a

Wspólnota Matki Bożej Wspomożycielki - Arraial d’Ajuda
- Porto Seguro-BA, tel. (73) 3575-1268
1.

2.
3.

0 . Z b ig n ie w M a ło le p sz y
O . T ad e u sz M a z u rk ie w ic z
0 . N e ilto n d a M o ta Ju n q u e ira

P rz e ło ż o n y , k u sto sz i p ro b o sz c z
W ik a riu sz p ara fii
W ik a riu sz p ara fii

Wspólnota bł. Kaspra - Bom Jesus da Lapa-BA,
tel. (77) 3481-2409
1.

Pe. A d a m R ąp ała

2.

O . M a rc o s d a S ilv a

3.

A sp iran c i (4)

P rz e ło ż o n y , e k o n o m W ice p ro w in c ji
i p ro b o sz c z p a ra fii
św.
Ja n a
C h rz c ic ie la
P re fe k t
a sp ira n tó w ,
d u sz p aste rz
p o w o ła n io w y
R o k w stę p n y p rz e d w stą p ie n ie m do
se m in a riu m

Wspólnota Parafii Dobrego Jezusa - Bom Jesus da Lapa-BA,
tel. (77) 3481-0848
1.

0 . L ec io A lex a n d re S ilva

P rz e ło ż o n y , w ik a riu sz p ara fii św.
Ja n a C h rzc ic ie la

2.

0 . W iesław G ro ń

3.

0 . C o sm e S erg io

P ro b o sz c z p ara fii D o b reg o Je z u sa z
G ro ty , b u d o w n ic z y k ated ry
W ik a riu sz
p a ra fii
św .
Ja n a
C h rz c ic ie la
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Wspólnota Sanktuarium Dobrego Jezusa
- Bom Jesus da Lapa-BA, tek (77) 3481-2120, 3481-5860
1.

O . M ir o s ła w J u r u ś

P r z e ło ż o n y ,

c z ło n e k

e k ip y

s a n k tu a r y jn e j

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0 . T o m a s z B u le

9.

B r. I v a n o r B o r g e s

C z ło n e k e k ip y s a n k tu a r y jn e j

O . H e n r y k S m ó ls k i
O . F r a n c is z e k M ic e k

C z ło n e k e k ip y s a n k tu a r y jn e j

O . D e v a ld o M e n e z

K u s to s z S a n k tu a r iu m

0 . R o s iv a ld o M o ta

E k o n o m S a n k tu a r iu m

0 . G e ra ld o C a m a rg o

C z ło n e k e k ip y s a n k tu a r y jn e j

0 . V ilm a r C o r r e ia

D y r e k to r R a d ia B o m J e s u s , c z ło n e k
e k ip y s a n k tu a r y jn e j
C z ło n e k e k ip y s a n k tu a r y jn e j

W innych wspólnotach redemptorystowskich
1.

O . K rz y s z to f D w o ra k

M ię d z y p r o w in c j a ln a

M is ja

w

M is ja

w

L iz b o n ie - P o r tu g a lia

2.
3.

O . K rz y s z to f M a m a la

S tu d ia w R z y m ie

O . G ils o n d a S ilv a

M ię d z y p r o w in c j a ln a

4.

0 . A lo ís i o d o s S a n to s M o ta

P r o w in c ja S a o P a u lo ( A p a r e c id a )

S u r in a m ie

Poza Wiceprowincją
1.

O . F r a n c is c o T o m é d a S ilv a

D ie c e z ja P e tr ó p o lis - R J

Wspólnota Powołaniowa Dom Muniz Belo Horizonte - Teologia
tel. (31) 3494-3234
1.

B r. R o d r ig o R e is O liv e ir a

J u n io r y s ta (3 . ro k )

2.
3.
4.
5.
6.
7.

B r. M a n u e l N o v a e s D ia s

J u n io r y s ta (3 . ro k )

B r. J o s é A u g u s to d o s S a n to s

J u n io r y s ta (2 . ro k )

B r. S e r g io R e is S a n to s

J u n io r y s ta (2 . ro )

B r. W i llia n S e n a d e O liv e ir a

J u n io r y s ta (2 . ro k )

B r. W i llia n G o n d im C o s ta

J u n io r y s ta (2 . r o k )

B r. T h ia g o d a S ilv a

J u n io r y s ta ( 1. ro k )
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O. BP CZESŁAW STANULA K O Ń C Z Y PR A C Ę
PA ST E R SK Ą W D IE C E Z JI ITA BUN A
Papież
Franciszek
przyjął
rezygnację o. bpa Czesława Stanuli
CSsR,
polskiego
misjonarza
redemptorysty, z urzędu biskupa

diecezjalnego w Itabunie w Brazylii
i jednocześnie mianował na ten
urząd dotychczasowego ordynariusza
diecezji Teixeira de Freitas, ks.
bpa Carlosa Alberto dos Santos.
Rezygnacja została złożona ze
względu osiągnięcie 75 roku życia.
Biskup Senior Czesław urodził się
27 marca 1940 roku w Szerzynach w
diecezji tarnowskiej. Pierwsze śluby
zakonne złożył 15 sierpnia 1957 roku,
a święcenia kapłańskie przyjął 19
lipca 1964 roku. Wyjechał do pracy
misyjnej w Argentynie pod koniec
1966 roku, gdzie rozwinął bardzo
dynamiczne duszpasterstwo. W 1972
roku został przeniesiony do Brazylii,

do
nowopowstającej
placówki
misyjnej polskich redemptorystów
w ubogich regionach stanu Bahia,
gdzie przez szereg lat piastował
urząd przełożonego Misji (Regii).
Pracował jako misjonarz ludowy,
ale przede wszystkim oddawał się
pracy duszpasterskiej w Sanktuarium
Dobrego Jezusa z Groty, gdzie przez
wiele lat był kustoszem sanktuarium i
proboszczem parafii w Bom Jesus da
Lapa.
Jako
proboszcz
parafii
Zmartwychwstania Pańskiego w
Salwadorze, w sierpniu 1989 roku,
mianowany został przez papieża
św. Jana Pawła II biskupem diecezji
Floresta w stanie Pernambuco w
Brazylii, gdzie pracował do 1997
roku. Następnie został przeniesiony
do wielkiej diecezji Itabuna w
południowej części stanu Bahia,
również jako ordynariusz.
Oprócz
swej
normalnej
posługi w diecezji był także
szczególnie
zaangażowany
w
duszpasterstwo rodzin i odnowę
charyzmatyczną.
W
Konferencji
Episkopatu
Brazylii
(CNBB)
pełnił funkcję przewodniczącego
regionu kościelnego „Nordeste 3”
obejmujacego stany Bahia i Sergipe.
Biskup Stanula dał się poznać jako
człowiek pióra. Za swoją aktywność
literacką 22 maja 2012 roku przyjęty
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został do Akademii Literatury w
Itabuna, a za swoje zaangażowanie
duszpasterskie i społeczne otrzymał 21
sierpnia 2013 roku tytuł honorowego
obywatela stanu Bahia.
W 2014 roku obchodził uroczyście
złoty jubileusz kapłaństwa i srebrny
jubileusz biskupstwa. Z tej okazji
siostra Miria Therezinha Kolling
(znana
kompozytorka
muzyki
kościelnej) skomponowała na jego
cześć specjalny hymn („Bispo Ceslau
em Jubileu”), który po raz pierwszy
śpiewany był na rozpoczęcie Mszy
św. jubileuszowej przez chór złożony
z 50 osób.
Ojczyzna również pamiętała o
biskupie Stanuli. Dnia 7 maja 1996
roku w Ambasadzie Polski w Brazylii
otrzymał on Krzyż Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski.

Oficjalne przekazanie urzędu i
ingres nowego biskupa ordynariusza
w diecezji Itabuna przewidziane są na
dzień 7 kwietnia 2017 roku.
Oprócz o. bpa Czesława są jeszcze
dwaj inni biskupi rozpoczynający
drogę swego powałania kapłańskiego i
zakonnego w Prowincji Warszawskiej
Redemptorystów - o. bp Józef Słaby
CSsR w Patagonii w Argentynie
(prałatura Esquel) i o. bp Marek
Piątek CSsR w Amazonii w Brazylii
(diecezja Coari).
Zgromadzenie Redemptorystów
dało Kościołowi w sumie 6
kardynałów, 30 arcybiskupów i 128
biskupów.
o. Stanisław

Wilczek CSsR, Itabuna /
zydezakonne.pl
fot. Ewelina Charłaszów, Monachium

O.
VILMAR CORREIA
OBCHODZI 25-LECIE KAPŁAŃSTWA
O. Vilmar Correia
dziękował Bogu za
dar 25 lat posługi
kapłańskiej, najpierw
w styczniu w rodzinnej
parafii Taiobeiras w
stanie Minas Gerais.
Dnia 4 lutego miała
miejsca dziękczynna
celebracja w Sanktuarium Dobrego
Jezusa. Tu jako nastolatek Vilmar
postanowił być
kapłanem, aby

pracować w tym San
ktuarium.
Marzenia
jego
się
spełniły.
Obecnie
jest
on
dyrektorem Radia Bom
Jesus AM.
Uroczystość jubi
leuszowa była bardzo
okazała, zaszczycona
obecnością ks. biskupa, kapłanów i
licznej rzeszy wiernych.
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Redakcja

KUSTOSZE SANKTUARIÓW BRAZYLIJSKICH
DEBATUJĄ NAD SWOJĄ PRACĄ DUSZPASTERSKĄ
Co dwa lata odbywa się w kustosz Narodowego Sanktuarium
Brazylii spotkanie kustoszów i Aparecida o. Joao Batista de
innych reprezentantów sanktuariów Almeida, redemptorysta, który też
rozsianych po całym kraju. W był kordynatorem tegorocznego
O.
Joao
Batista
dniach od 6 do 10 marca odbyło Spotkania.
się kolejne, już 22. Spotkanie, tym mówiąc o celu powiedział, że:
razem w Sanktuarium Matki Bożej „Najważniejszym zadaniem Spot
dokonanie
analizy
Miłosierdzia w mieście Caete w stanie kania jest
Minas Gerais. Jest to najważniejsze, dokumentu Konferencji Biskupów
uświęcone tradycją, Sanktuarium w Brazylijskich (CNBB): Dyrektywy
stanie Minas Gerais, które w tym roku Działalności Duszpasterskiej i Statuty
obchodzi 250-lecie swojego
istnienia.
Centralny temat Spot
kania
był
następujący:
„Sanktuarium, to miejsce
modlitwy, religijnej kultury
ludu Bożego i posługi
ubogim”. Spotkanie stało
się bardzo dobrą okazją do
dzielenia się doświadczeniami
duszpasterskimi i ewange
lizacyjnymi w sanktuariach
różnych
rejonów
kraju,
Widok na Sanktuarium M.B. Miłosierdzia w Caeté-MG
oddalonych często nawet
kilka tysięcy kilometrów jedno Sanktuariów w Brazylii. Dokument
od drugiego, a które gromadzą ten wydany został ju ż dość dawno,
setki tysięcy pielgrzymów. W a mianowicie przed 30 laty, ale jest
Spotkaniu uczestniczyli kustosze nadal aktualny, nic nie stracił na
i inni reprezentanci około 80-ciu ważności. Dlatego trzeba do niego
wracać, aby według niego prowadzić
sanktuariów.
ewangelizacyjną
w
Istnieje i działa w Kościele działalność
brazylijskim
Rada
Kustoszów sanktuariach. W spotkaniu kustoszów
Sanktuaryjnych. Przewodniczy jej przed dwoma laty ju ż debatowaliśmy
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nad poszczególnymi częściami tego
obszernego dokumentu. Staraliśmy
się dokonać ewaluacji odnośnie
jego zastosowania w naszej pracy
duszpasterskiej. Na tym spotkaniu
omówimy jego końcową część,
o
sanktuariach jako miejscach
modlitwy, religijnej kultury ludu
Bożego i posługi ubogim.”
Jak poinformował o. Joao
Batista, w brazylijskich sanktuariach
zaznacza się wyraźny wzrost ruchu
pielgrzymkowego, dlatego zachodzi
potrzeba
prowadzenia
bardziej
intensywnej akcji duszpasterskiej.
Tak kustosze sanktuaryjni, jak biskupi
ordynariusze
mający
sanktuaria
w swoich diecezjach, świadomi
są wielkiej odpowiedzialności za
jakość dzieła ewangelizacyjnego w
sanktuariach i środki ich masowego
komunikowania.
W ruchu pielgrzymkowym i
turystyce
religijnej
uczestniczy
rocznie
około
18
milionów
Brazylijczyków, z których większość
odwiedza
sanktuaria
katolickie.
W Brazylii posiadamy około 380
sanktuariów.
Co najbardziej charakteryzuje
ruch pielgrzymkowy, to głębokie
przeżycie wiary i potrzeba powrotu
wiernych do Boga przez Sakrament
Pokuty, jak to podkreśla „Dokument
Aparecida” wydany przez CELAM
(Konferencję Biskupów Ameryki
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Łacińskiej): „W sanktuarium piel
grzym
przeżywa
doświadczenie
spotkania z tajemniczym Sacrum,
ze szczególnym miejscem, gdzie
przeżywa się obecność Boga, czego
nie doświadcza w innych momentach
swojego życia (...). Mury sanktuaryjne
zawierają wiele tajemnic, wiele
pięknych
historii
nawrócenia,
otrzymanych łask i cudów”.
Dlatego
niezliczone
rzesze
pielgrzymów
i
ich
sposób
przeżywania bliskości Boga w
sanktuariach są wyzwaniem dla
kustoszy sanktuaryjnych i innych
duszpasterzy, do zastawiania się,
w jaki sposób w tak szczególnym
środowisku
prowadzić
dzieło
ewangelizacyjne, aby ukierunkować
wiernych odwiedzających sanktu
arium,
tak
bardzo
osobowo
zróżnicowanych, do praktykowania
na co dzień prawdziwej, katolickiej
wiary. Możliwe to będzie, jeżeli
duszpasterze ożywieni będą w swej
działalności życzliwością i braterskim
podejściem do każdego.
Pośród tak licznych spraw,
nad którymi trzeba się zastanowić,
jawi się jedna, której nie można
przeoczyć. Jest nią szybka i radykalna
zmiana mentalności społeczeństwa.
Z jednej strony nasze społeczeństwo
jest religijne, ale też naznaczone
sekularyzacją. Doświadczamy tego w
pracy duszpasterskiej w sanktuariach,
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przede wszystkim w konfesjonale.
Wielu pielgrzymów poszukuje w
sanktuarium głębokiego przeżycia
spotkania z Bogiem, ale jest to tylko
duchowa emocja, która nie przekłada
się na codzienną praktykę religijną.
Jawi się zatem przed duszpasterzami
wielkie wyzwanie, aby ukierunkować
pielgrzymów
do
praktykowania
zobowiązań płynących z wiary.
W czasie Spotkania miały
również miejce warsztaty praktyczne,
podczas których uczestnicy pogłębiali
znajomość środków społecznego
komunikowania, nowych metod
duszpasterskich itd. Zamierzenia
Spotkania
zostały
osiągnięte.
Dokument, nad którym debatowano,
otwiera drogę do współpracy między
sanktuariami, a wszystko to dla dobra
pielgrzymów.

Spotkania Kustoszów Sanktu
ariów, które mają miejsce co 2
lata, odbywają się już od około
40 lat.
Dzięki tym spotkaniom
duszpasterstwo
sanktuaryjne
w
Brazylii staje się coraz bardziej
efektywne, a sanktuaria stają się
coraz to większymi centrami ewan
gelizacyjnymi. Zdobycze techniki,
radio, telewizja, internet komunikują
tę ewangelizację do wszystkich
zakątków Brazylii.
Dwa najważniejsze Sanktuaria
obsługiwane przez redemptorystów
z Wiceprowincji Bahia: Dobrego
Jezusa z Groty (Bom Jesus da Lapa)
i Matki Bożej Wspomożycielki
(Arraial d’Ajuda), reprezentowali
kustosze: o. Devaldo Menez i o.
Zbigniew Małolepszy.
Za: Portal A12.com

K IL K A SŁ Ó W O SA N K T U A R IU M M ATK I B O ŻEJ
M IŁ O SIE R D Z IA W C A ETE (M IN A S G ER A IS)
Sanktuarium
Matki
Bożej
Miłosierdzia położone jest w centrum
dużego brazylijskiego stanu Minas
Gerais, w odległości 48 km od
stolicy stanu - Belo Horizonte i 16
km od powiatowego miasta Caete.
Zbudowane ono jest na wysokiej górze
(1.746 m n.p.m.), skąd roztacza się
wspaniały widok na wszystkie strony
świata. Będąc oddalone od miejskiego

ruchu, Sanktuarium sprzyja modlitwie
i przeżywaniu bliskości Boga. W
Sanktuarium czczona jest figura
Matki Bożej Miłosierdzia - Patronki
stanu Minas Gerais. W dni pogodne
można się upajać wspaniałym
widokiem rozległej, barwnej okolicy.
Można zobaczyć sylwetki 9 miast, a
nawet odległe dziesiątki kilometrów
miasto Belo Horizonte. W dniach

Biuletyn Informacyjny „Noticiario” Nr 111 Styczeń - Marzec 2017 r.

( 21

pochmurnych, gdy mgły zalegają
doliny, Sanktuarium wygląda, jakby
było zbudowane na wyspie otoczonej
białym morzem.
Sanktuarium zostało ufundowa
ne przed 250-ciu laty przez Portu
galczyków: Antonio
da
Silva
Bracarena
i
brata
zakonnego
Lourenęo, który założył
wcześniej
Kolegium
(szkołę) w niedalekim
mieście Caraça. Zachwy
ceni niezwykle pięknym
wzgórzem i jego otocze
niem, zbudowali tam
pustelnię i z upływem
czasu, obok niej, kościół
pod wezwaniem Matki
Bożej Miłosierdzia, do
której
żywili
wielkie
nabożeństwo.
Przez wiele pokoleń wierni
nawiedzali
Sanktuarium.
Ruch
pielgrzymkowy wzmagał się coraz
bardziej. Dlatego władze kościelne
pod koniec lat 50-tych ubiegłego
stulecia zwróciły się do Ojca Świętego
Jana XXIII z prośba, aby oficjalnie
ogłosił Matkę Bożą Miłosierdzia
Patronką stanu Minas Gerais. W lipcu
1960 roku miała miejsce wspaniała
uroczystość ogłoszenia Matki Bożej
Miłosierdzia Patronką Stanu z aktem
poświęcenia się i oddania całego
katolickiego ludu Maryi.
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Cudowna figura Matki Bożej
Miłosierdzia pochodzi z XVII wieku.
Jest dziełem sławnego brazylijskiego
artysty Antonio Francisco Lisboa
(Aleijadinho). Jest ona bardzo piękna,
inspirująca zadumę i modlitwę. Ona
to błogosławi ludowi stanu Minas
Gerais.

W 2017 roku Sanktuarium
Matki Bożej Miłosierdzia obchodzi
jJubileusz 250 lat kultu Maryi
na tej uroczej górze. Większość
pielgrzymów, którzy garną się do
stóp Maryi w tym Sanktuarium, to lud
ubogi, ale bardzo głęboko wierzący i
praktykujący.
Z okazji roku jubileuszowego
zostało tam zorganizowane Spotkanie
Kustoszów Sanktuariów z całej
Brazylii, o którym pisaliśmy wyżej.
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Redakcja

RADOSNE CHWILE WE WSPÓLNOCIE TERAPEUTYCZNEJ
IM. MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
Jak już mieliśmy sposobność pisać
na łamach Biuletynu, Sanktuarium
Dobrego Jezusa w maju 2016 roku
otworzyło ośrodek terapii odwykowej
dla mężczyzn uzależnionych od
narkotyków i alkoholu. Sanktuarium
posiada
gospodarstwo
rolne
„Machado”, położone w odległości
13 km od miasta, na brzegu rzeki św.
Franciszka, z pięknym domem,
który pomieści 16 osób. Patronką
Wspólnoty Terapeutycznej obrana
została Matka Boża Nieustającej
Pomocy.
Samo
słowo
„machado”
znaczy: „siekiera”, ale w tym
wypadku chodzi o dość popularne
w Brazylii nazwisko Machado.
Dnia 19 lutego 2017 roku,
po 9-miesięcznym pobycie we
wspólnocie terapeutycznej, czterech
pacjentów zakończyło szczęśliwie
terapię i mogło wrócić do swoich
rodzin.
Wspólnota
przeżywała
razem z nimi radosne chwile
pożegnania, ciesząc się, dziękując
Bogu i gratulując im zwycięstwa nad
nałogiem.
O. Rosivaldo Motta, administrator
sanktuaryjny, odprawił w tym dniu
uroczystą Mszę św. dziękczynną,
w której uczestniczyli również
krewni mężczyzn poddanych terapii
odwykowej.

Spośród
czterech,
którzy
zakończyli terapię trzech było
żonatych, ale rozwiedzionych, gdyż
kobiety nie mogły znieść męża
narkomana czy alkoholika. Każda
z nich z nadzieją, że mąż pozbył się
nałogu, chce odbudować razem z
nim życie rodzinne. Przeżywaliśmy
zatem chwile bardzo wzruszające,

gdy mężowie prosili żony i dzieci o
przebaczenie tego wszystkiego, co
musiały znosić w czasie, gdy byli
opanowani przez nałóg.
Grupa
Wolontariuszy,
która
wspomaga całe to dzieło, postarała
się o pracę dla dwóch mężczyzn,
dla jednego trwają poszukiwania,
a czwarty wraca na wioskę, gdzie
posiada gospodarstwo.
Warto
dodać,
że
licząca
kilkadziesiąt osób Grupa Wolon
tariuszy, z których wielu jest
pracownikami Sanktuarium, dokłada
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wszelkich starań, żeby pomagać
temu tak bardzo ważnemu dziełu.
Organizują akcje dobroczynne, aby
zaopatrzyć wspólnotę we wszystko,
co potrzeba. Siostry zakonne ze
Zgromadzenia Zwiastunek Miłości
Bożej również angażują się w
organizowanie pomocy materialnej.
Na szczęście społeczność miasta jest
bardzo zainteresowana prowadzeniem
tego dzieła i w miarę możliwości
pomaga.
Jak wiadomo, Wspólnota Terape
utyczna Matki Bożej Nieustającej
Pomocy powstała dzięki efektywnej
pomocy
ojców
redemptorystów
z Kurytyby (Prowincja Campo

Grande), którzy prowadzą kilka
takich centrów odwykowych dla
osób uzależnionych od narkotyków i
alkoholu. Szczególne podziękowania
kierujemy dla p. Marcelo Fortunato,
koordynatora tego dzieła w Prowincji
Redemptorystów Campo Grande.
Współpracowali z nim p. Alex i p.
Argeu Fuentes, którzy mieszkając w
Bom Jesus da Lapa z zamiłowaniem
oddawali się tej pracy. Niech Dobry
Jezus, Jego i nasza Matka Nieustającej
Pomocy błogosławią nadal temu
dziełu!
o. Rosivaldo Motta

CSsR

WSPÓLNOTA TERAPEUTYCZNA
MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
NORMY OGÓLNE
Wspólnota
1. Wspólnota Terapeutyczna
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
jest centrum rehabilitacyjnym dla
uzależnionych od narkotyków i od
alkoholu,
utrzymywanym
przez
Sanktuarium Dobrego Jezusa w Bom
Jesus da Lapa. Liczy ona na poparcie
miejscowej diecezji i na pomoc
miejscowej społeczności.
2. Gospodarstwo rolne „Machado”, na którym została otwarta
wspólnota znajduje się w odległości
kilkunastu kilometrów od miasta, na
( 24

brzegu rzeki św. Franciszka.
3.
Centrum to nie jest kliniką, ale
wspólnotą założoną dla uzależnionych
od narkotyków lub alkoholu, którzy
chcą wyzbyć się nałogu i wrócić do
normalnego życia. We wspólnocie
terapeutycznej dokonuje się to
przez modlitwę, pracę i formację.
Dlatego nie są przyjmowane osoby z
problemami psychicznymi, gdyż nie
dysponujemy specjalistami w tym
sektorze.
Ponieważ jest to wspólnota
terapeutyczna, zażywanie wszelkich
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lekarstw jest pod kontrolą lekarską i
przetrzymywane są one u koordynatora
wspólnoty.
Czas pobytu we Wspólnocie
Terapeutycznej
1. Okres terapii przewidziany jest
na 9 miesięcy.
2. Po trzecim miesiącu członek
wspólnoty może otrzymać pozwolenia
na wyjście z domu, aby podzielić się
swoimi doświadczeniami wyzbywania
się z nałogu, np.: w Sanktuarium
Dobrego Jezusa, w szkołach i w
innych instytucjach. Po sześciu
miesiącach zainteresowany może na
koniec tygodnia odwiedzić rodzinę.
3. Kiedy członek wspólnoty
kończy dziewięć miesięcy pobytu
w ośrodku, koordynacja dokonuje
ewaluacji przebytego okresu terapii;
czy osoba jest w stanie powrócić
do normalnego życia w rodzinie, w
pracy itd. Jeżeli nie ma tej pewności,
zainteresowany może pozostać we
wspólnocie jeszcze przez pewien
okres czasu.
Przyjęcie do wspólnoty
1.
Kandydat, który zgłasza
do rozpoczęcia terapii, powinien
być dobrze uświadomiony, co to jest
i jak jest prowadzona Wspólnota
Terapeutyczna i decyduje się na nią
dobrowolnie. Sama chęć ze strony
rodziny nie jest wystarczająca, bo
młody człowiek musi podjąć własną
decyzję pozbycia się nałogu.

2. Nie wystarczy, że kandydat
podpisze zobowiązanie, ale ma to
uczynić jeszcze ktoś z rodziny lub
inna osoba odpowiedzialna za niego,
że zastosuje się do norm wspólnoty
stosowanych w procesie terapii.
3. Kandydat zobowiązany jest do
okazania świadectwa lekarskiego, że
nie jest nosicielem żadnej choroby
zakaźnej.
4. Oprócz tego powinien okazać
dokument wydany przez policję, że
nie ma żadnej zaległej sprawy, za
którą odpowiada przed wymiarem
sprawiedliwości.
Odnośnie odwiedzin
1. Krewni mogą odwiedzić
członka
wspólnoty
w
trzecią
niedzielę miesiąca. W czasie tych
odwiedzin krewni mogą zjeść obiad
i spędzić z nim dłuższy czas. Liczba
odwiedzających nie może być większa
od 4 osób.
2. Jeżeli odwiedzający zostają na
obiad, Wspólnota prosi o uiszczenie
10 reali (około 12 zł) za każdą osobę,
na pokrycie kosztów.
3. Zaleca się odwiedzającym, żeby
w czasie spotkania nie opowiadali
się
swojemu krewnemu o sprawach
tragicznych, gdyż to może powodować
w nim zniechęcenie i może rzutować
na cały dalszy przebieg terapii.
4. Ewentualne przedmioty, które
krewni przynoszą w czasie odwiedzin,
mają być wręczone koordynatorowi
wspólnoty, gdyż tutaj „wszystko
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należy do wszystkich”. Dlatego Dobrego Jezusa z Groty. Dlatego
co ktoś otrzyma, jest własnością rodzina nie ponosi żadnych wydatków,
wspólnoty.
gdy chodzi o codzienne, zwyczajne
5.
Należy powiadomić koor
sprawy. Gdy natomiast zachodzą
dynatora wspólnoty o przybyciu potrzeby nadzwyczajne, jak naprawa
odwiedzających, aby mógł ich zębów, operacja i inne, wymagające
powitać i aby mu wręczyli ewentualne wysokich kosztów, wspólnota ich nie
przedmioty. Koordynator jest pierwszą pokrywa.
osobą, z którą spotykają się goście.
2.
Podobnie wspólnota nie opłaca
kosztów badań i świadectw lekarskich,
O pracownikach gospodarstwa
jeżeli kandydat mieszka w innym
1. Ośrodek terapeutyczny znajduje mieście i tam stara się o nie. Jeżeli
się na gospodarstwie „Machado”, natomiast badania lekarskie dokonane
a to oznacza, że zatrudnieni są są w mieście Bom Jesus da Lapa,
tam pracownicy, którzy wykonują Sanktuarium postarało się o rabat
codziennie prace na roli razem 50%, dlatego wymagane świadectwa
z członkami wspólnoty. Są oni lekarskie kosztują jedynie 65,00 reali
bardzo zainteresowani, by proces (około 80 zł).
terapii przebiegał jak najlepiej.
Porządek i dyscyplina
Nie mogą jednak mieszać się do
spraw związanych z programem i
1. Członkowie wspólnoty nie
wewnętrznym życiem wspólnoty, gdyż mają zezwolenia na posługiwanie
się telefonem komórkowym. W razie
to jest w kompetencji koordynatora.
2. Niemniej jednak pracownicy ci potrzeby mogą korzystać z telefonu
zobowiązani są do poinformowania koordynatora, za jego pozwoleniem.
koordynatora, jeżeli zauważą, że
2.
Członek wspólnoty ma
któryś z członków nie wypełnia respektować miejsce kolegi w każdej
swoich zobowiązań i regulaminu sytuacji: gdy czyta, ogląda telewizję,
wspólnoty. Aby terapia przebiegała gdy się modli, odpoczywa albo z kimś
skutecznie, koordynator powinien rozmawia.
3. Niedozwolony jest jakikolwiek
wiedzieć o wszystkim, aby móc
pomagać każdemu z nich.
brak respektu i szacunku w stosunku
do innych, tak do członków wspólnoty,
jak i do koordynatorów.
Sprawy ekonomiczne
1.
Wspólnota Terapeutyczna 4. Gdy chodzi o oglądanie
Matki Bożej Nieustającej Pomocy telewizji, dozwolone są programy
utrzymywana jest przez Sanktuarium autoryzowane przez koordynatorów.
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Nie powinno się oglądać scen i
filmów, które promują przemoc
i przedstawiają sceny tragiczne,
dlatego że oglądanie takich scen może
działać na nich psychicznie, może
spowodować nawrót do ich własnych
tragicznych przeżyć i wspomnień.
5. Niedozwolone jest używanie
płynnych perfum, dezodorantów oraz
innych produktów zawierających
alkohol.
6. Aby członek wspólnoty mógł
oddalić się od domu, aby odwiedzić
kogoś z sąsiedztwa czy też iść nad
rzekę, by zażyć kąpieli lub łowić ryby,
powinien otrzymać na to pozwolenie
od koordynatora.
7. Szafy z bielizną i innymi
przedmiotami osobistymi zawsze
mają być utrzymane we wzorowym
porządku.
8. Członkowie wspólnoty mają
starać się o utrzymanie osobistej
higieny; włosy, broda zawsze krótko
strzyżone; paznokcie krótkie i
czyste; czyścić zęby i myć ręce przed
posiłkami itd.
9. Maja starać się przeżywać
intensywnie każdy moment życia i
każdą czynność, według programu
dnia. Gdy jest czas modlitwy,
wszyscy mają być obecni, gdy jest
praca, wszyscy pracują, gdy jest czas
konferencji formacyjnej, wszyscy z
uwagą z niej korzystają.
10.
Pokój mieszkalny jest
miejscem
odpoczynku,
dlatego

milczenie jest bardzo ważne, aby sobie
wzajemnie nie przeszkadzać. Nie ma
pozwolenia na branie pożywienia do
pokoju.
11. Wszelkie prace wykonywane
przez członków wspólnoty
są
nieodpłatne.
Pracują
oni jako
wolontariusze. Praca potrzebna jest
jako forma prowadzonej terapii i
jest sposobem pomocy w pokryciu
kosztów utrzymania wspólnoty.
12.
Zaleca
się
członkom
wspólnoty, żeby starali się o dom
i wszystkie przedmioty tak, jakby
były ich własnością, świadomi, że
wszystko to jest owocem wysiłku
wielu dobrych ludzi, aby każdy z nich
mógł przezwyciężyć nałóg i wrócić do
normalnego życia.
13. Niektóre zaniedbania mogą
być poważne, za które członek może
być w jakiś sposób ukarany, nawet
wydaleniem ze wspólnoty. Takimi
są zażywanie narkotyków, stosunki
seksualne i agresja fizyczna.
Wszyscy starający się o pobyt
we
Wspólnocie
Terapeutycznej
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
zaznajamiają się z powyższymi
normami i jeżeli zgadzają się z nimi,
podpisują odpowiedni dokument.
Koordynacja Terapeutycznej Wspólnoty
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
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E C H A PR A C Y P O W O Ł N IO W E J
I F O R M A C JI SE M IN A R Y JN E J
1. REDEMPTORYSTOWSKIE SPOTKANIE POWOŁANIOWE
Wiceprowincjalny
duszpasterz
powołaniowy o. Marcos Silva, który
jest wychowawcą aspirantów w Bom
Jesus da Lapa, dokłada wszelkich
starań, aby ożywić akcję powołaniową,
która przez kilka ostatnich lat
pozostawiała wiele do życzenia.
Praca w tutejszych warunkach nie
jest łatwa, choćby ze względu na
wielkie odległości utrudniające
osobisty kontakt ze zgłaszającymi
się kandydatami. Dzięki postępowi
informatyki, który dotarł także
do naszej Bahii, wielu chłopców
kontaktuje się z duszpasterzem
powołaniowym przez internet. Ale
to nie zastąpi osobistych spotkań,
dlatego
organizuje
on
zjazdy
powołaniowe w różnych punktach
rozległego (trzy razy większego od
Polski) rejonu. Akcja powołaniowa
w czasie ostatniego wzmożonego
ruchu pielgrzymkowego w Bom
Jesus da Lapa była owocna; wielu
chłopców weszło w kontakt z naszym
duszpasterstwem powołaniowym.
W dniach 3 i 4 grudnia 2016
roku w domu seminaryjnym św.
Gerarda w dzielnicy Pituaęu w
Salwadorze odbyło się kolejne
spotkanie powołaniowe, podczas
którego czytaliśmy i rozważaliśmy
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słowa z Listu św. Pawła: Jakże więc
mieli wzywać Tego, w którego nie
uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w
Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli
usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże

mogliby im głosić, jeśliby nie zostali
posłani? Jak to jest napisane: Jak
piękne stopy tych, którzy zwiastują
dobrą nowinę! (Rz 10,14-15).
W spotkaniupowołaniowymwzięło udział 9 chłopców, którzy weszli w
kontakt z naszym duszpasterstwem
w sierpniu 2016 roku. Spotkanie
to było pierwszym kontaktem z
chłopcami, pozwalającym im poznać
Zgromadzenie Redemptorystów, jego
misję ewangelizacyjną i codzienne
życie redemptorystów. Odbyło się
ono w domu seminaryjnym, gdzie
studiujący
filozofię
postulanci
odbywają trzyletni okres formacyjny
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i przygotowują się do wstąpienia
do nowicjatu. Odpowiedzianymi
za spotkanie byli o. Marcos Silva
i br. Valdeneir Brito, którzy są
duszpasterzami
powołaniowymi
Wiceprowincji. W spotkaniu wzięli
udział także inni ojcowie: Joao
Batista - prefekt seminarium, Tadeusz
Pawlik i Wiceprowincjał o. Roque,
co było bardzo ważne dla chłopców,
gdyż mogli mieć kontakt z wielu
redemptorystami.
Dziękujemy Bogu za te piękne
dni i nadal prosimy, żeby Pan żniwa
zawsze, a szczególnie w obecnym
czasie, wzbudzał w młodzieży chęć
oddania swojego życia dla głoszenia
Ewangelii braciom i siostrom, którzy
tak bardzo jej potrzebują.
Redemptorystowskie
Duszpasterstwo Powołaniowe
Na marginesie:
Czterech
chłopców,
spośród
uczestników spotkania, mieszka w
dzielnicy Pituaęu w Salwadorze.
Jeżeli wzbudzi się tam powołanie, to
będzie wielki sukces duszpasterski
redemptorystów, gdyż w dzielnicy
tej, liczącej około 40 tysięcy
mieszkańców, redemptoryści rozpo
czynali pracę duszpasterską na
początku lat 90-tych od małej grupki
starszych kobiet, bez kościoła i bez
innego lokalu na katechezę czy
nabożeństwa.

O. Tadeusz Pawlik, ówczesny
prefekt seminarium w dzielnicy
Barris, dojeżdżał co niedzielę
do Pituaęu (około 15 km), aby
rozpoczynać dzieło ewangelizacyjne.
Z czasem redemptoryści zbudowali
tam kościół, sale katechetyczne itd.
Duszpasterstwo nabrało roz
machu, gdy w 2000 roku w tej
peryferyjnej
dzielnicy
nędzy
redemptoryści wybudowali dom
seminaryjny. Każdorazowy prefekt
seminarium jest duszpasterzem w
centralnym kościele Matki Bożej
Gromnicznej i w czterech kaplicach
filialnych,
mając
do
pomocy
kleryków. Dzielnica ta oficjalnie
należy do parafii św. Franciszka,
ale proboszcz obsługujący około
150-tysięczną parafię nie był w stanie
obsłużyć dzielnicy Pituaęu.
Wszystko na to wskazuje, że w
niedługim czasie dzielnica ta stanie się
parafią powierzoną duszpasterstwu
redemptorystów. Wspólnota koś
cielna, która tam powstała jest
klasycznym przykładem, jak pełna
poświęcenia i wytrwała praca
duszpasterska „dokonuje cudów”.
Kto przed 25-ciu laty spotkał się ze
stanem religijnym ludu tej dzielnicy,
nie może się nadziwić, jak wiele
za łaską Bożą, w tak trudnych
warunkach, można było dokonać dla
Królestwa Jezusa Chrystusa.
Redakcja
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2. STAŻ POW OŁANIOW Y - 2016
Wstęp
Redemptorystowski staż powołaniowy jest dla kandydata integralną
częścią procesu przygotowawczego
do wstąpienia do seminarium.
Chłopiec, który nosi
się z zamiarem pój
ścia za powołaniem,
przynajmniej
przez
jeden rok korzysta z
orientacji
wiceprowincjalnego
dusz
pasterza powołaniowego poprzez kontakt
listowy, telefoniczny,
e-mailowy, włącznie z
K orespondencyjnym
Kursem
Powołaniowym. Każdy z
nich uczestniczy w
kilku spotkaniach powołaniowych;
duszpasterz powołaniowy w miarę
możliwości odwiedza jego rodzinę i
parafię. Kandydaci, którzy jeszcze nie
ukończyli szkoły średniej, utrzymują
kontakt powołaniowy i orientację
duszpasterza nawet przez kilka lat,
ponieważ do Małego Seminarium
w Bom Jesus da Lapa przyjmowani
są kandydaci z ukończoną szkołą
średnią (w Brazylii nie ma matury;
kto chce studiować na uniwersytecie,
składa tam egzamin wstępny).
W czerwcu każdego roku odbywa
się „wstępny staż” dla kandydatów,

podczas którego urządzane są dla nich
testy psychologiczne i prowadzone
są rozmowy z psychologami.
Opinia psychologów (zwykle są
to osoby świeckie) ma charakter
doradczy i nie zawsze
wpływa na decyzję o
przyjęciu kandydata
do seminarium. Tak
przygotowani chłopcy
oczekują na selekcyjny
staż powołaniowy.
Grudniowy Staż
Powołaniowy
Staż powołaniowy
jest punktem kulmi
nacyjnym
odbytego
już
przygotowania
kandydata
do
wstąpienia do seminarium. Jest
kilkudniowym spotkaniem grupy
kandydatów,
podczas
którego
ekipa redemptorystów wraz z
zainteresowanym decyduje, czy jest
on już na tyle przygotowany, aby
rozpocząć formację seminaryjną.
Ostatni staż powołaniowy miał
miejsce w domu seminaryjnym bł.
Kaspra w Bom Jesus da Lapa.
Od czasu, gdy duszpasterstwo
powołaniowe zostało zorganizowane
w Bahii (1977), staż selekcyjny
urządzany jest w dniach między
Bożym Narodzeniem i Nowym
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Rokiem (26-30 grudnia), gdyż jest
to okres wakacyjny, a ewentualne
wstąpienie kandydatów do Semi
narium odbywa się w lutym.
Mają zatem czas na odpowiednie
przygotowanie się do tego.
W stażu powołaniowym pod
koniec grudnia 2016 roku, z pięciu
zaproszonych, uczestniczyło trzech
kandydatów, a mianowicie: Lucas
Alves (Vitória da Conquista),
Jailton Porto (Macarani) i Cleiton
Mota
(Serrinha),
wszyscy
ze
stanu Bahia. Mimo małej liczby
uczestników, spotkanie było bardzo
dobre. Kandydaci mieli okazję
zapoznać się z historią i dziełem
misyjnym redemptorystów. Zostali
oni zaaprobowani do wstąpienia do
naszego seminarium, co ma nastąpić
w lutym 2017 roku.
Aby chłopcy mogli się zapoznać z
konkretną działalnością duszpasterską
redemptorystów, wikariusz parafii
św. Jana Chrzciciela w Bom Jesus
da Lapa, o. Sergio Queiroz zaprosił
ich do wyjazdu do Passagem da
Rede, wioski odległej 25 kilometrów
od miasta, gdzie uczestniczyli w
Eucharystii wraz z tamtejszym ludem.
O. Roque, Przełożony Wiceprowincji również wziął udział w stażu
powołaniowym, gdyż mimo tak małej
liczby kandydatów, było to jednak
wydarzenie ważne dla przyszłości
redemptorystów z Bahii. Oprócz

rozmowy z każdym kandydatem,
o. Roque miał konferencję na
temat życia konsekrowanego w
Zgromadzeniu. Opowiedział również
chłopcom o ostatniej Kapitule Gene
ralnej Zgromadzenia w Tajlandii,
poszerzając w ten sposób ich
znajomość Zgromadzenia, do którego
zamierzają wstąpić.
Br. Valdeneir z całą swoją
wrodzoną radością i usłużnością
koordynował m.in. wyświetlanie
filmu powołaniowego i debatę na
temat zawartej w nim treści. Swoją
młodzieńczą osobowością świadczył
o radosnym realizowaniu powołania
zakonnego jako brata redemptorysty.
Na
zakończenie
stażu
wszystkim
trzem
uczestnikom
zakomunikowano, że zostali przyjęci
do wspólnoty powołaniowej im.
bł. Kaspra Stanggassingera w
Bom Jesus da Lapa i ustalono datę
przyjazdu na rozpoczęcie wstępnego
roku formacyjnego. Wrócili do
swoich domów i parafii z radosnym
przekonaniem, że kroczyć będą za
Najświętszym Odkupicielem, jako
duchowi synowie św. Alfonsa.
Oby Bóg, za przyczyną Matki
Nieustającej
Pomocy,
dał
im
prawdziwe powołanie i wytrwałość w
jego realizowaniu!
Redemptorystowskie
Duszpasterstwo Powołaniowe
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3. ŚLUBY ZAKONNE W W ICEPROW INCJI BAHIA:
W IECZYSTE I CZASOW E
W duchu wdzięczności Naj który ukończył studia teologiczne
świętszemu Odkupicielowi za dar w 2015 roku, a w ubiegłym roku
powołań do naszego Zgromadzenia, odbył
staż
duszpasterski
we
w dniu 22 stycznia 2017 roku, wspólnocie zakonnej Matki Bożej
zgromadziliśmy się w kościele Matki Miłosierdzia w Itabunie, złożył w
Bożej
Gromnicznej
czasie tej uroczystoś
ci śluby wieczyste
w dzielnicy Pituaçu
w
Zgromadzeniu
w
Salwadorze na
Najświętszego Odku
uroczystą Eucharystię,
piciela.
w czasie której dwaj
nasi seminarzyści zło
Aby być wiernym
żyli śluby zakonne.
swojemu powołaniu,
redemptorysta
ma
Liczni
współbracia
„Iść za przykładem
z
Wiceprowincji,
zwłaszcza ze wspól
Zbawiciela
Jezusa
not zakonnych z Sal
Chrystusa
głosząc
słowo Boże ubogim,
wadoru, uczestniczyli
tak, jak On to o sobie
w radosnym modlitew
nym dziękczynieniu
powiedział:
Posłał
Mnie głosić Ewangelię
za to, że na twardym
Ugorze
misyjnym Br. kl. Gildevan składa śluby wieczyste ubogim" (por. Łk 4,18;
Iz 61,1).
Pan Bóg powołuje
młodych ludzi do
R edem ptorysta
swojej służby.
ożywiony
duchem
apostolskim,
Nowicjusz Thiago Pedro da Silva, przepojony gorliwością Założyciela
urodzony w mieście Machacalis, w św. Alfonsa, wierny tradycji wy
stanie Minas Gerais, kończąc rok pracowanej przez poprzedników i
intensywnej formacji zakonnej w wrażliwy na znaki czasu, poświęca
międzyprowincjalnym
nowicjacie całe swoje życie, oddając się
ewangelizacyjnej,
jako
w Goianii, złożył pierwsze śluby pracy
zakonne
ubóstwa,
czystości
i współpracownik i sługa Jezusa
posłuszeństwa.
Chrystusa
w
wielkim
dziele
Kleryk Gildevan Pinto Rocha, Odkupienia.
urodzony w Sento-Sé w stanie Bahia,
Redemptoryści, aby odpowieBiuletyn Informacyjny „Noticiário” Nr 111 Styczeń - Marzec 2017 r.

dzieć swej misji w Kościele, prowa
dzą dzieło misyjne wspólnotowo.

Profesi otrzymują obrazy
M. B. Nieustającej Pomocy, Patronki
redemptorystowskich Misji świętych

Albowiem apostolski sposób życia
we
wspólnocie
najskuteczniej
przygotowuje
drogę
miłości
pasterskiej. Istotnym zatem prawem
życia redemptorystów jest: żyć
we wspólnocie i przez wspólnotę
spełniać dzieło apostolskie. Dlatego
przyjmując prace misyjne należy
zawsze mieć na uwadze wzgląd
wspólnotowy.

Wspólnota jest
nie
tylko
materialnym byciem osób razem, lecz
równocześnie braterską jednością
ducha.
Ponieważ redemptoryści stano
wią rodzinę zakonną, dlatego w
Eucharystii, w czasie której klerycy
i bracia zakonni składają śluby,
uczestniczy w miarę możliwości jak
największa liczba współbraci. Jest
to podniosła i radosna celebracja,
w której cała wspólnotą zakonna i
zgromadzeni polecają Bogu profesów,
aby przez całe życie radośni,
dyspozycyjni, pełni poświęcenia,
kontynuowali
misję
Chrystusa
Odkupiciela, głosząc słowo Boże
ubogim,
zwłaszcza
najbardziej
opuszczonych, do których są posłani.
Salwador, 22 stycznia 2017 r.
o. Roque Silva Alves CSsR
Wiceprowinqal

4.
PARAFIA ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIEGO
SOLIDARYZUJE SIĘ Z MŁODYMI REDEMPTORYSTAMI
Grupa wiernych
z Parafii
Zmartwychwstania Pańskiego w
dzielnicy
Ondina
obsługiwanej
przez redemptorystów uczestniczyła
w uroczystości złożenia ślubów
zakonnych, gdyż klerycy, chociaż
mieszkają w odległej około 10 km
dzielnicy Pituaçu, gdzie oddają się
pracy ewangelizacyjnej, to jednak

utrzymują przyjazny kontakt z
parafią Ondina. W parafii tej od
czasu do czasu organizowana jest
zbiórka wiktuałów dla Seminarium
św. Gerarda w Pituaçu, za co klerycy
odwdzięczają się w miarę możliwości
swoją pracą.
W informatorze parafialnym O
Ressuscitado z lutego b.r. znajdujemy

Biuletyn Informacyjny „Noticiário” Nr 111 Styczeń - Marzec 2017 r.

następujące
wiadomości:
Setki
wiernych okazały swoją łączność ze
Zgromadzeniem
Redemptorystów
uczestnicząc w celebracji ślubów
zakonnych
dwóch
młodych
redemptorystów w dniu 22 stycznia.
Są nimi br. kl. Thiago Pedro da
Silva, który kończąc nowicjat,
złożył pierwsze śluby zakonne i br.
kl. Gildevan Pinto Rocha, który po
ukończeniu studiów teologicznych i
po odbyciu stażu duszpasterskiego,
złożył profesję wieczystą. Celebracji
tej przewodniczył o. Roque Silva,
przełożony
Wiceprowincji
w
Bahia. Uroczystość odbyła się w
kościele Matki Bożej Gromnicznej
obsługiwanym przez redemptorystów
z Seminarium św. Gerarda w
peryferyjnej dzielnicy Pituaęu.
W ceremonii złożenia ślubów

zakonnych uczestniczyli ich krewni,
znajomi i przyjaciele, a także
reprezentanci wspólnot kościelnych,
w których obydwaj klerycy pełnili
posługę duszpasterską. Módlmy
się, żeby łaska Ducha Świętego
towarzyszyła im w drodze do
kapłaństwa i przez całe życie, w
wierności zobowiązaniom, które
dzisiaj uczynili.
Warto tutaj dodać, że br.
Gildevan dnia 4 stycznia b.r. podczas
Mszy świętej
sprawowanej w
należącym do naszej parafii kościele
św. Łazarza otrzymał posługę
Lektoratu i Akolitatu. Eucharystię
koncelebrowaną
sprawowali
o.
Roque Silva - Wiceprowincjał i nasz
proboszcz o. Krzysztof Przychocki.
O Ressuscitado, luty 2017 r.

5. INAUGURACJA ROKU AKADEM ICKIEGO
W SEM INARIUM W BELO HORIZONTE
Radość, zbratanie, zapał mi
syjny i wdzięczność Bogu za
redemptorystowskie
powołanie
dominowały w czasie uroczystej
inauguracji nowego roku aka
demickiego we Wspólnocie Powołaniowej im. Bpa Joao Muniza CSsR,
w półtoramilionowym mieście Belo
Horizonte, stolicy stanu Minas Gerais.
Klerycy, studenci teologii z trzech
jednostek Zgromadzenia (z Prowincji
Rio de Janeiro - właścicielki
( 34

Seminarium i z dwóch Wiceprowincji:
Bahia i Fortaleza), rozpoczęli nowy
rok formacji seminaryjnej i studiów
teologicznych.
Dnia 3 lutego reprezentanci
wszystkich
trzech
jednostek
uczestniczyli w zebraniu, którego
celem było dokonanie ewaluacji
prowadzonej w tym Seminarium
formacji młodych redemptorystów.
Prefekt seminarium o. Vicente de
Paula Ferreira omówił program i
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metodologię stosowaną w procesie
formacyjnym
seminarzystów,
a
mianowicie
wymiar
personalny
kleryka (jako osoby ze wszystkimi jej
właściwościami), studia akademickie,
zaangażowanie
duszpasterskie
i
wymiar duchowy. O. Vicente jest
wychowawcą
kwalifikowanym;
posiada wieloletnią praktykę na
formacji młodych redemptorystów.
Oprócz
o.
Vicente,
który
reprezentował miejscową prowincję,
w
spotkaniu uczestniczyli:
o.
Domingos Marinho, wiceprowincjał
z Fortaleza i o. Rosivaldo Motta,
wikariusz wiceprowincjala z Bahii.
Dnia 4 lutego miała miejsce
uroczysta
Eucharystia,
której
przewodniczył
Prowincjał
o.
Américo de Oliveira. Liturgia

Klerycy z Międzyprowincjalnego Seminarium
w Belo Horizonte

przygotowana przez kleryków była
wspaniała, wyrażająca modlitewną
radość z rozpoczęcia kolejnego
roku akademickiego. Wszystkich
studentów przedstawił o. Vicente.
Szczególnie radosna była prezentacja
kleryków, rozpoczynających formację

w tym Seminarium. Prowincjał i
Prefekt bardzo serdecznie witali
nowych studentów, którzy niedawno

Klerycy z naszej Wiceprowincji z
o. Rosivaldem

złożyli pierwsze śluby zakonne.
Celebracja odbyła się w kaplicy
seminaryjnej,
ale
uczestniczyli
w niej również inni współbracia
redemptoryści, a także świeccy,
związani przyjaźnią i duchowością z
Prowincją Rio de Janeiro.
W południe odbył sie uroczysty
obiad, a po nim uwieczniliśmy
ten pamiętny dzień zdjęciami,
prawdziwie „redemptorystowskimi”,
co w Brazylii rzadko się zdarza.
Mamy przeświadczenie, że 8
teologów z Wiceprowincji Fortaleza,
7 z Bahii i 4 z miejscowej Prowincji
Rio de Janeiro daje dobre nadzieje na
wzrost liczebny naszych jednostek.
Niech
Dobry
Jezus
nam
błogosławi i Jego Matka Nieustającej
Pomocy otoczy swoją opieką dzieło
formacji naszych kleryków
o. Rosivaldo Motta
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CSsR

6. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU
NOW ICJATU W GOIÂNII
Redemptoryści
w
Brazylii
posiadają dwa domy Nowicjatu, a
mianowicie w Tiete, w Prowincji Sao
Paulo oraz w Goianii, w Prowincji
Goias. Do tych dwóch nowicjatów
wszystkie jednostki Zgromadzenia z
kraju posyłają swoich postulantów.
Oficjalne rozpoczęcie Nowicjatu
w Goianii odbyło się dnia 25
stycznia w kościele parafialnym w
dzielnicy Campinas. W czasie tej
celebracji nowicjusze z Prowincji
Goias, którzy odbyli nowicjat w
2016 roku, złożyli pierwsze śluby
zakonne przyjęte przez przełożonego
tamtejszej Prowincji o. Robsona
de Oliveira, który przewodniczył
Eucharystii koncelebrowanej przez
licznych współbraci. Równocześnie
dokonano inauguracji nowego roku
Nowicjatu dla 12 seminarzystów z
różnych jednostek Zgromadzenia w
Brazylii, a mianowicie jeden z Bahii
(Eloy Santiago), jeden z Goias, trzech
z Manaus, dwóch z Recife, dwóch z
Sao Paulo, dwóch z Campo Grande
i jeden z Porto Alegre. Magistrem
Nowicjatu jest o. Pe. Fabio Bento
da Costa z Prowincji Goias. Kościół
wypełnił się wiernymi bardzo
zżytymi z Redemptorystami, którzy
pracują tam od końca XIX wieku. W
uroczystości uczestniczyło również
wielu innych zakonników i zakonnic
zaprzyjaźnionych z Redemptorystami.
( 36

Dom Nowicjatu p.w. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy położony jest w

pobliżu miasta. Miejsce jest spokojne,
sprzyjające formacji nowicjuszów i ich
przygotowaniu się do definitywnego
wstąpienia do Zgromadzenia Redem
ptorystów.
Naszą jednostkę Bahia repre
zentował na tej uroczystości o.
Lécio Alexandre, członek Zarządu
Wiceprowincji.
Otoczmy modlitwą młodych
entuzjastów, aby Duch Święty
ich prowadził za przyczyną św.
Alfonsa i pozostałych świętych,
błogosławionych i męczenników
naszego Zgromadzenia. Niech Matka
Boża Nieustającej Pomocy, która jest
Patronką Domu Nowicjatu, wyprasza
im potrzebne łaski do dobrego
wykorzystania tego szczególnego,
błogosławionego okresu formacji.
o. Lécio Alexandre Silva CSsR
Tłumaczenie i uzupełnienia Redakcji
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7.
ROZPOCZĘCIE ROKU FORMACYJNEGO
WE WSPÓLNOCIE POWOŁANIOWEJ BŁ. KASPRA W
BOM JESUS DALAPA
Po
rocznej
orientacji
po- z radością powitani zostali w naszej
wołaniowej
prowadzonej
przez wspólnocie. Dnia 15 lutego mieli dzień
Redemptorystowskie
Duszpas skupienia w domu Sióstr Zwiasunek
terstwo Młodzieżowe i Powoła- Miłości Bożej. Konferencje głosił im
niowe,
kiedy
to
kandydaci o. Mirosław Juruś na temat jak być
uczestniczyli w różnych spotka uczniem Jezusa Chrystusa. Rozważania
niach powołaniowych, zaznajamiając te oparte były na wielu przykładach,
się z charyzmatem Zgromadzenia, jakie znajdujemy na kartach Pisma
trzech chłopców przyjechało do świętego.
Wspólnoty Powołaniowej Bł. Kaspra
Dnia 16 lutego podczas Eucharystii,
Stanggassingera,
aby
rozpocząć której przewodniczył o. Marcos
pierwszy rok formacji w Wiceprowincji Silva, wychowawca seminaryjny, rok
Bahia. Są to: Lucas Alves (z Vitória formacyjny we wspólnocie bł. Kaspra
da Conquista-BA), Jailton Porto (z został oficjalnie zainaugurowany. Na
Macarani-BA) i Cleiton Mota (z zakończenie Mszy św. młodzieńcy
Serrinha-BA).
Czwarty
aspirant, otrzymali specjalny krzyż - odznakę
Manoel Ferreira (z sąsiedniej parafii Zgromadzenia Najświętszego Od
Paratinga - BA), kontynuuje drogę kupiciela oraz klucze do domu
powołaniową rozpoczętą w 2016 roku.
seminaryjnego i usłyszeli przy tym
Cieszymy
się
bardzo,
że następujące słowa: „Drogi Bracie,
młodzieńcy odpowiadają na wołanie dzisiaj rozpoczynasz drogę formacji w
Pana. Radość z odkrycia powołania naszej rodzinie zakonnej. Krzyż, który
uzewnętrznia się w ich słowach, maluje będziesz nosił na piersi, niech będzie
się na twarzach, w uśmiechu i w oczach. czytelnym znakiem, że twoje życie
Dają wrażenie, że są zdecydowani, aby podobne jest do życia i działania Jezusa
kroczyć za Chrystusem Odkupicielem. Chrystusa,
naszego
Odkupiciela.
Marzenia i plany naszego Założyciela Klucze do domu seminaryjnego
św. Alfonsa są nadal aktualne, dlatego są symbolem, że dom ten od dnia
także w naszych czasach fascynują dzisiejszego jest twoim domem. Niech
młodych entuzjastów, aby poświęcić nigdy nie braknie z twojej strony
swoje życia dla Chrystusa w służbie zapału, miłości, braterstwa i starania,
biednym i opuszczonym, głosząc im aby wspólnie wzrastać w powołaniu”.
Dobrą Nowinę.
Redemptorystowskie
Dnia 13 lutego wszyscy czterej
Duszpasterstwo Powołaniowe
przyjechali do Bom Jesus da Lapa i
Biuletyn Informacyjny „Noticiário” Nr 111 Styczeń - Marzec 2017 r.

REDEMPTORYSTOW SKIE MISJE ŚWIĘTE
W PARAFII BOA NOVA-BA
Miasto Boa Nova (Dobra Nowina)
położone jest w odległości około 500
km od Salwadoru. Patronką parafii
jest Matka Boża Dobrej Nowiny.
Duża odległość tej parafii od
Salwadoru utrudniała zorganizowanie
i przeprowadzenie Misji świętej ze
względu na koszty podróży i stratę
czasu. Niemniej jednak Misja święta
przygotowana i przeprowadzona
była z całą perfekcją przez ojców z
Centrum Misyjnego w Salwadorze,
według klasycznego schematu misji
redemptorystowskich w Brazylii.
Parafia ta, jak na nasze warunki nie
jest zbyt duża, posiada bowiem 26
wspólnot kościelnych na obszarach
wiejskich i 2 wspólnoty w mieście.
W
fazie
przygotowawczej
Misji świętej ojcowie misjonarze z
Salwadoru przeprowadzili w każdym
rejonie po dwa szkolenia świeckich z
parafii, którzy potem mieli włączyć
się czynnie w pracę misyjną, poprzez
prowadzenie przez cały miesiąc
spotkań
biblijno-modlitewnych
w rodzinach. Utworzono zatem
w każdej wspólnocie kościelnej
sektory misyjne po około 30 rodzin.
Miejscowi świeccy, posługując się
specjalnie wydaną książką z 30-u
tematami i rozważaniami, przez 30
dni odwiedzali rodziny, prowadząc
nabożeństwa. Każdy taki sektor

(
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przygotował niewielki feretron z
figurą lub obrazem Matki Bożej i
z otwartą księgą Pisma świętego,
który obnoszono od domu do domu.
Oprócz
wymiaru
dewocyjnego,
ma to na celu zwrócenie uwagi
mieszkańców, którzy jeszcze nie
wiedzą, że przygotowuje się Misja
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Misja święta na wiosce w parafii Boa N ova

święta w parafii albo nie praktykują
swojej wiary, żeby poprzez Misję
świętą zbliżyli się do Kościoła. W
czasie szkolenia nauczono świeckich
specjalnych
pieśni
misyjnych,
rozprowadzono też płyty, aby gdy
rozpocznie się Misja święta, wszyscy
umieli je śpiewać. A są to pieśni
radosne,
dynamiczne,
pobożne,
oparte na słowie Bożym.
Ponieważ Misja święta głoszona
jest w każdej wiosce, nieraz
bardzo małej, dlatego w tej parafii
przeprowadzono ją w trzech etapach.
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I Etap Misji świętej
Szkolenie miejscowych koordy
natorów Misji świętej odbyło się w
dniach 16 i 17 kwietnia 2016 roku.
4 i 5 czerwca - Rozpoczęcie
miesięcznej
ewangelizacji
ro
dzin (Pre-misja): Eucharystia i
błogosławieństwo feretronów dla
wspólnot tego etapu Misji świętej.
Sama Misja święta odbyła się w
dniach od 13 do 17 lipca 2016 roku w 10
wspólnotach kościelnych. Pracowało
wówczas 11 Świeckich Misjonarzy
Najświętszego
Odkupiciela,
2
misjonarki ze wspólnoty Dom Serca,
1 siostra zakonna, 1 diakon i 3 ojców
redemptorystów.
II Etap Misji świętej
W dniach 10 i 11 września
2016 roku miało miejsce szkolenie
miejscowych koordynatorów Misji
świętej.
29 i 30 października - Rozpoczęcie
miesięcznej
ewangelizacji
ro
dzin
(Pre-misja):
Eucharystia,
błogosławieństwo feretronów wę
drownych dla wspólnot tego etapu
Misji świętej.
Ewangelizacja rodzin - od 31
października do 13 grudnia.
Misja święta odbyła się w
dniach od 14 do 18 grudnia 2016
roku, kiedy to misjonarze udali
się do 12 wiejskich wspólnot
kościelnych, Pracowało wówczas 12
Świeckich Misjonarzy Najświętszego

Odkupiciela, 8 naszych kleryków,
1 brat redemptorysta i 3 ojców z
Centrum Misyjnego w Salwadorze.
III Etap Misji świętej
Dni
formacji
miejscowych
świeckich, którzy prowadzić będą
ewangelizację rodzin, odbędzie się w

Misyjne spotkanie dzieci

dniach 4 i 5 lutego 2017 roku.
W dniach 22 i 23 kwietnia Rozpoczęcie
miesięcznej
ewan
gelizacji
rodzin
(Pre-misja):
Eucharystia, błogosławieństwo fere
tronów wędrownych dla wspólnot
tego etapu Misji świętej.
Ewangelizacyjne spotkania w
rodzinach - od 24 kwietnia do 4
czerwca.
Misja święta odbędzie się w
dniach od 2 do 11 lipca 2017 roku.
Głoszona ona będzie w 5 wspólnotach
kościelnych na wioskach i w 2
wspólnotach miejskich.
Podczas gdy misjonarze świeccy
prowadzą prace według programu,
a więc modlitwy, nauki stanowe,
misyjne spotkania dzieci, młodzieży,
procesje pokutne o brzasku dnia,
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celebracje słowa Bożego; ojcowie
odwiedzają wszystkie te wspólnoty
z posługą sakramentalną: spowiedzi,
Msze święte, odwiedziny obłożnie
chorych, by udzielić im sakramentów,
itd.
Misja święta w parafii Boa Nova
odbywa się z okazji setnej rocznicy
jej ustanowienia.
Dodać należy, na marginesie,
że ojcowie z Centrum Misyjnego w

Salwadorze przeprowadzili szereg
prac misyjnych i kursów formacyjnych
wiernych, w mieście Jequié. Dzięki
ich staraniom powstała tam grupa
Świeckich Misjonarzy Najświętszego
Odkupiciela,
której
Patronem
został obrany św. Jan Neumann,
redemptorysta. Właśnie ci nowi
Misjonarze Świeccy zaangażowali
się z całym entuzjazmem w głoszenie
Misji świętej w parafii Boa Nova.

M ISJA ŚWIĘTA W PARAFII A R A ęA S-B A
Miasto Araças oddalone jest od
Salwadoru około 100 km, należy do
diecezji Alagoinhas. Parafia jest pod
wezwaniem Dzieciątka Bożego.
Na początku, gdy
ojcowie
misjonarze
rozpoczynali
prace
przygotowawcze
do
Misji świętej, w parafii
istniało 17 wspólnot.
W miarę jak parafia
ożywiała się religijnie,
powstało 11 nowych
wspólnot kościelnych.
Podobnie
jak
inne
Misje
święte
prowadzone przez ojców
z Centrum Misyjnego w Salwadorze,
również w tej parafii zostały one
zorganizowane i przeprowadzone
według klasycznego system Misji
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Redemptorystów w Brazylii.
Dnia 13 lutego 2016 roku
misjonarze spotkali się z parafianami
zgromadzonymi
na
Zebraniu
Ogólnym, kiedy to
zaprezentowali program
misyjny i sposób jego
realizacji.
Dnia
14
lutego miało miejsce
uroczyste otwarcie Roku
Misyjnego w parafii.
Przeprowadzono
następnie
trzy
kur
sy
formacyjne
dla
świeckich
bardziej
zaangażowanych w życie
religijne parafii, którzy
po odpowiednim przygotowaniu
mieli stać się koordynatorami spotkań
modlitewno-biblijnych w rodzinach.
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Kursy formacyjne świeckich w
soboty i niedziele
29-30 kwietnia 2016 roku temat: Osoba Jezusa Chrystusa i Jego
Kościół.
2-3 lipca 2016 roku - temat:
Pismo święte i sposób posługiwania
się nim w pracy ewangelizacyjnej.
10-11 września 2016 roku temat: Misje redemptorystowskie
w wymiarze teologicznym oraz
praktyczny sposób ich przygotowania
i prowadzenia.

II etap: 6-9 listopada, 8 wiejskich
wspólnot kościelnych.
III etap: 18-27 listopada - 2
miejskie wspólnoty kościelne;
18-22 listopada - 5 wiejskich
wspólnot kościelnych;
23-27 listopada - 5 wiejskich
wspólnot kościelnych.

Misjonarze
Misje
święte
w
Araęas
przeprowadzone zostały przez 11
Świeckich Misjonarzy Najświętszego
Odkupiciela, 5 sióstr zakonnych, 1
Początek ewangelizacji rodzin brata zakonnego redemptorystę, 3
- miesiąc przed rozpoczęciem Misji diakonów stałych z Archidiecezji
świętej
Salwador, 3 ojców redemptorystów,
Dla wspólnot pierwszego etapu - 1 ojca kapucyna i pełnego zapału
misyjnego ks. Edilsona, proboszcza
24 i 25 września 2016 roku.
Dla wspólnot drugiego etapu - 15 tej parafii.
i 16 października 2016 roku.
Na zakończenieMisji św ks.
proboszcz
Edilson
stwierdził, że „Parafia
Dzieciątka Bożego już nie
jest taką samą parafią, jaką
była przedtem, bo została
gruntownie odnowiona,
ożywiona i zaanimowana.
Z Bożą pomocą i przy
współpracy
wszystkich
świeckich,
którzy
z
Misyjna procesja pokutna na w iosce (o. Józef Grzywacz)
zapałem misyjnym zaan
gażowali się w pracę
Misja święta przeprowadzona ewangelizacyjną, będzie ona stać
została w trzech etapach:
wiernie przy Chrystusie.”
I etap: 2-5 listopada, 7 wiejskich
Obydwie te Misje św. były
wspólnot kościelnych.
zaplanowane,
przygotowane
i
Biuletyn Informacyjny „Noticiario” Nr 111 Styczeń - Marzec 2017 r.

41

przeprowadzone przez
współbraci z Redemptorystowskiego Cen
trum
Misyjnego
w
Salwadorze,
przede
wszystkim przez o.
Jarosława
Gruździa.
Co jest godne po
dziwu, że mając na
względzie
ogrom
pracy w rozległych
parafiach,
potrafili
zmobilizować tylu i
tak
zróżnicowanych
pomocników misyjnych.
Przedstawiliśmy
U stóp Krzyża Misyjnego
(o. Józef Grzywacz)
bardzo
szczegółowo
sposób głoszenia Misji św., aby dać
poznać jak bardzo pracochłonne jest

dzieło ewangelizacyjne
w naszych misyjnych
warunkach.
Przypominamy na
szym Czytelnikom, że
na stronie internetowej
Centum
Misyjnego:
www.cmredentorista.
com znajdujemy infor
macje o działalności
ewangelizacyjnej
na
szych współbraci.
Na podstawie danych
otrzymanych
z Centrum Misyjnego w
Salwadorze
przygotowała Redakcja

SALWADOR OBCHODZI 25-LECIE
ŚMIERCI BŁ. SIOSTRY DULCE
Wierni, kapłani, siostry
zakonne, władze miejskie i
kościelne, w czasie pięknej
uroczystości oddali cześć bł.
Siostrze Dulce - Aniołowi
Dobroci
dla Ubogich,
jak ją jeszcze za życia
nazywano. Na uroczystą
Mszę św. koncelebrowaną
pod
przewodnictwem
Ks. Arcybiskupa Murilo
Kriegera, Prymasa Brazylii,
wielki sanktuaryjny kościół
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pod
Jej
wezwaniem
wypełnił się po brzegi.
Siostra Dulce zmarła
w opinii świętości dnia
13 marca 1992 roku.
Beatyfikowana została w
Salwadorze dnia 22 maja
2011 roku. Jej kult oraz
dzieła społeczne przez nią
rozpoczęte i prowadzone
ciągle się rozwijają.
Bł. Siostra Dulce
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Redakcja

300-LECIE PARAFII PARATINGA,
DO KTÓREJ NALEŻAŁO SA N K TUARIUM DOBREGO JEZUSA
Powstające miasto i Sanktuarium
Bom Jesus da Lapa przez okres
około 200 lat należały do parafii
Santo Antonio de Urubu (dzisiejsza
Paratinga). Parafia ta obchodzi
jubileusz 300-lecia swojego istnienia.
W
1691
roku
Franciszek
de M endoza
Mar, założyciel
Sanktuarium Dobrego Jezusa, przybył
do samotnego skalistego wzgórza nad

Pustelnik Franciszek odnajduje Grotę
zmieniając ją w Sanktuarium

rzeką św. Franciszka, odnalazł w nim
obszerną grotę, gdzie na skale ustawił
przyniesiony z Salwadoru Wizerunek
Jezusa Ukrzyżowanego i niewielką
figurę Matki Bożej Bolesnej. W

niedużej odległości było wówczas
zaledwie kilka chat indiańskich.
Cały rozległy region nie był jeszcze
zamieszkały i zagospodarowany.
W odległości około 80 kilometrów,
również nad rzeką św. Franciszka,
formowało się miasteczko. Były już
w tamtym rejonie „fazendy”, czyli
wielkie gospodarstwa z hodowlą bydła
i uprawą ziemi. Większość tamtejszej
ludności stanowili Murzyni, którzy
wcześniej jako niewolnicy pracowali
w dalekich stronach na planacjach
trzciny cukrowej i kawy. Ci, którzy
mieli szczęście uciec i nie zostać
złapanymi, osiedlali się na brzegu
rzeki św. Franciszka. W ten sposób
formowały się osady, noszące nazwę
„quilombo”.
Jedną z nich była miejscowość
nosząca nazwę Santo Antonio de
Urubu de Cima, gdzie na początku
XVIII wieku zbudowano kaplicę ku
czci św. Antoniego.
Ponieważ w promieniu setek
kilometrów
nie
było
żadnej
organizacji
kościelnej,
dlatego
Arcybiskup z Salwadoru Sebastio
Monteiro da Vide ustanowił tam
parafię dla całego rozległego rejonu.
W ten sposób zagubione w lasach
wzgórze z grotą, z wizerunkiem
Dobrego Jezusa Ukrzyżowanego,
pustelnikiem
Franciszkiem
i
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powstającym Sanktuarium znalazło
się w nowoutworzonej parafii.
Według danych historycznych
wiemy, że we wrześniu 1703 roku, a
więc 12 lat po przybyciu Franciszka
do groty, Ks. Arcybiskup z Salwadoru
Sebastiao Monteiro da Vide wysłał do
nowej parafii Santo Antonio dwóch
kapłanów z wizytą. Byli to: Wizytator
Generalny ks. Francisco dos Santos
e Oliveira oraz drugi kapłan, który
mu towarzyszył, a którego imienia
nie znamy. Wizytator ustanowił
oficjalnie Bractwo św. Antoniego
przy parafii, mające na celu troskę
0 rozwój kultu religijnego świętego
patrona. Zachowała się do naszych
czasów księga, w której zapisane są
obowiązki członków Bractwa. Na
stronach odnoszących się do Bractwa
widnieje podpis Wizytatora ks.
Francisco.
Ponieważ ks. Arcybiskup posiadał
już pewne wiadomości o pustelniku
Franciszku, o Grocie i o Wizerunku
Dobrego Jezusa Ukrzyżowanego,
dlatego polecił wizytatorom, aby przy
okazji pobytu w nowoutworzonej
parafii
świętego
Antoniego,
odwiedzili również odległą o 80 km
Lapę. Nie wiemy czy podróż odbyli
statkiem rzecznym, czy przyjechali
na koniach, w każdym razie spotkali
się oni z Franciszkiem pustelnikiem
1 odnieśli bardzo dobre wrażenie.
Franciszek, liczący wówczas około
45 lat, był człowiekiem światłym,
44

pobożnym i zapobiegliwym. Posiadał
już w Grocie paramenty liturgiczne
dla
kapłanów
odbywających
podróże, katechizował też Indian
i szerzył nabożeństwo do Jezusa
Ukrzyżowanego i Matki Bożej
Bolesnej.
Po powrocie do Salwadoru
wizytatorzy przekazali te wiadomości
ks. Arcybiskupowi, który zdając
sobie sprawę, że w Lapie powstaje
Sanktuarium, mając dobrą opinię o
pustelniku Franciszku, wezwał go do
Salwadoru, gdzie przez 3 lata uczył się
łaciny i studiował teologię. W 1706

Zabytkowy kościół św. Antoniego
w parafii Paratinga

roku Franciszek (liczący 49 lat) został
wyświęcony na kapłana i z nominacją
na „Kapelana Sanktuarium Dobrego
Jezusa i Matki Bożej Bolesnej”
powrócił do Groty. Ks. Franciszek
po wyświęceniu na kapłana, na cześć
Matki Bożej, nie posługiwał się już
swoim nazwiskiem rodowym, ale
znany był jako Padre Francisco da
Soledade (ks. Franciszek od Matki
Bożej Bolesnej „Osamotnionej”).
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SANKTUARIUM DOBREGO JEZUSA W 1717 ROKU
W miarę jak mijały lata, wioska
Bom Jesus da Lapa wzrastała.
Mnożyły się również potrzeby, by
utrzymać przytułek i szpital przy
Sanktuarium. Oprócz rybołówstwa,

Pustelnik Franciszek przyjmuje niewolników
w Grocie

które już Indianie praktykowali od
niepamiętnych czasów, coraz bardziej
potrzebna okazywała się uprawa
ziemi. Ks. Franciszek uczył Indian
uprawy roli, by dzięki temu, co
wyprodukują, mogli utrzymać swoje
rodziny oraz pomagać biednym i
chorym, którzy korzystali z przytułku
przy Sanktuarium.
Brazylia była wówczas kolonią

uzależnioną od Portugalu, dlatego za
radą ks. Arcybiskupa z Salwadoru,
korzystając z uprawnień, jakie każda
formująca się parafia i sanktuarium
posiadały, ks. Franciszek wystosował
oficjalną prośbę do króla Portugalii,
prosząc o przydzielenie ziemi, by
utworzyć bazę ekonomiczną dla dzieł
charytatywnych Sanktuarium.
W liście tym, pisanym przed
300 laty, który znajduje się w
Archiwum w Lizbonie, a jego kopia
w Salwadorze, motywując swoją
prośbę, ks. Franciszek sporządził
wymowny
opis
ówczesnego
Sanktuarium Dobrego Jezusa w
Lapie, jego szeroko zakrojonej
działalności
ewangelizacyjnej
i
charytatywnej. List, streszczając,
zawiera następujące punkty:
1)
. Jest to niezwykle piękny
kościół, zbudowany ręką Stwórcy w
skalnej grocie;
2)
. Początek klasztoru z jednym
nowicjuszem i innymi kandydatami
zamierzającymi wstąpić do klasztoru;
3)
. Miejsce na odpoczynek
i na spotkanie się z Bogiem dla
podróżnych;
4)
. Jest to Sanktuarium odwie
dzane przez licznych pielgrzymów;
5)
. Szpital dla chorych i przytułek
dla ubogich, gdzie wszyscy otoczeni
są braterską miłością;
6) .
Początek
gospodarstwa
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rolnego, gdzie Indianie uczą się
pracować na roli;
7). Ośrodek misyjny, z którego
promieniuje światło Ewangelii na
cały bezkresny region rzeki św.
Franciszka.
Opis
ten
świadczy
o
szeroko
zakrojonej
działalności
duszpasterskiej i społecznej ks.
Franciszka. Wybudował on w pobliżu
Sanktuarium
wielki
masywny
budynek (30x8 m) z kamieni i
wapna, w którym mieścił się szpital
i przytułek. Budynek ten przetrwał
około 200 lat. Na zachowanym
zdjęciu z 1901 roku widnieje jeszcze
ta budowla, która około 1910 roku
została rozebrana. Dziś w tym miejscu
mamy obszerny plac sanktuaryjny.
W
odpowiedzi
na prośbę
ks. Franciszka, król przydzielił
ustaloną przez prawo ilość ziemi
na brzegu rzeki św. Franciszka.
Dzięki temu Sanktuarium wolne
było od jakiejkolwiek zależności od
wielkich posiadaczy ziemskich w
tym rejonie, mogąc prowadzić dzieła
dobroczynne dla dobra Sanktuarium
oraz dla biednych i chorych, którymi
opiekował się ks. Franciszek i jego
następcy. Widzimy więc mądrość
życiową
i
zmysł
praktyczny
założyciela Sanktuarium. Dla siebie
nie poszukiwał niczego, ponieważ
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opowiedział się za ubogim stylem
życia, ale postarał się o zapewnienie
utrzymania
dla
biednych
i
potrzebujących, którymi Sanktuarium
się opiekowało. Pod koniec XIX
wieku ziemie te zagarnęli wielcy
właściciele ziemscy z tutejszego
rejonu.
Bom Jesus da Lapa ze swym
Sanktuarium należało do parafii Santo

Ks. Franciszek da Soledade u stóp
Dobrego Jezusa

Antonio (Paratinga) przez około 200
lat i dopiero na początku XX wieku
powstała niezależna parafia.
o. Franciszek Micek
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CSsR

P E R E G R Y N A C JA W IZ E R U N K U D O B R E G O JE Z U SA
Z G R O T Y W R U B IM - MG
Peregrynacja Wizerunku Dobrego
Jezusa z Groty w parafii Dobrego
Jezusa w Rubim-MG w diecezji
Almenara-MG odbyła się w dniach
od 16 do 19 lutego 2017 roku.

Zwiastunek Bożej Miłości wyjechali
do miasta Rubim-MG, dokąd
zawieźli Wizerunek Dobrego Jezusa.
Ks. Marcelo das Graęas Pereira,
administrator parafii już rok temu
prosił o peregrynację, ale prośba
dopiero teraz mogła być zrealizowana.
Wierni czekali na Wizerunek
Dobrego Jezusa przy wjeździe
do miasta. Powitali go z wiarą i

Powitanie Wizerunku Dobrego
Jezusa w parafii Rubim

Rubim to małe miasto powiatowe
w stanie Minas Gerais, w dolinie
Jequitinhonha, odległe około 800
km od Belo Horizonte, stolicy stanu
Minas Gerais i około 1.200 km od
Brazylii, stolicy kraju oraz około 750
km od Bom Jesus da Lapa. Ludność
miasta w 2016 roku liczyła nieco
ponad 10 tysięcy mieszkańców.
Dnia 16 lutego (czwartek) o.
Mirosław Juruś CSsR i s. Marlene
Ines Teixeira ze Zgromadzenia

K ościół Dobrego Jezusa w parafii Rubim

pobożnością. O godzinie 19:00
rozpoczęła się procesja ulicami
miasta, utworzona przez parafian,
którzy niemal co roku pielgrzymują
do Lapy. Następnie w kościele
parafialnym miała miejsce Msza
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święta, podczas której ks. Marcelo
i wspólnota parafialna powitali
Dobrego Jezusa oraz misjonarzy,
którzy z nim przybyli. O. Mirosław w
krótkich słowach opowiedział historię
wizerunku i mówił o celach wizyty.
Dnia 17 lutego (piątek) o
godzinie 6:00 wierni zgromadzili
się w kościele parafialnym na
modlitwie różańcowej prowadzonej
przez s. Marlene z krótką refleksją
o. Mirosława. Rano i po południu
o. Mirosław i s. Marlene odwiedzali
szkoły, gdzie mieli kilka spotkań

Dnia 18 lutego (sobota) o godzinie
6:00 wierni odśpiewali Godzinki o
Niepokalanym Poczęciu Najświętszej
Maryi Panny. O godzinie 9:00
odbyło się spotkanie misyjne dla
dzieci. O godzinie 10:00 misjonarze
wraz z cudownym wizerunkiem
udali się do domu starców, by
następnie odwiedzić domy kilku osób
starszych i niedołężnych. O godzinie
15:00 miało miejsce nabożeństwo
z błogosławieństwem rodzin i
dewocjonaliów. O godzinie 19:00
odbyła się procesja samochodowa z
Wizerunkiem Dobrego
Jezusa, a po niej
Msza święta, której
przewodniczył
o.
Mirosław.
Dnia
19 lutego
(niedziela) o godzinie
8:00 miała miejsce Msza
święta na zakończenie
peregrynacji i poże
gnanie Dobrego Jezusa.
Ks. Marcelo na tę
okazję
przygotował
Misyjne spotkanie dzieci z Dobrym Jezusem
tablicę
pamiątkową
w parafii Rubim
mówiącą,
że pere
z dziećmi i młodzieżą. O godzinie grynacja dokonała się w parafii
15:00 o. Mirosław odprawił Mszę Rubim w roku jubileuszowym 35 lat
święta dla osób chorych i starszych, istnienia diecezji Almenara i że była
podczas której udzielał Sakramentu to pierwsza peregrynacja Dobrego
Namaszczenia.
Eucharystii
o Jezusa w dolinie Jequitinhonha.
godzinie 19:00 przewodniczył ks. Bp
5. Marlene Ines Teixeira, MAD
José Carlos Barrios Cabral, biskup
o. Mirosław J urus, CSsR
diecezji Almenara-MG.

(
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KARTY HISTORII W ICEPROW INCJI BAHIA
PIERWSZA PLACÓWKA W SALWADORZE
KOŚCIÓŁ ŚW. ŁAZARZA
1. Słowo wstępne
Dzieje
pierwszej
placówki
polskich redemptorystów w Sal
wadorze są nieodłącznie związane z
niewielkim, zabytkowym kościołem
św. Łazarza, który od chwili objęcia
placówki w Salwadorze w lutym 1976
roku stał się miejscem niełatwej pracy
duszpasterskiej. Z braku stosownego
miejsca na zakwaterowanie, wspól
nota redemptorystów zamieszkała w
jego bocznym chórze, gdzie mimo
upływu dziesiątek lat, nadal mieszka.
Kościół wybudowany został
przez niewolników przywiezionych z
Afryki. Tuż obok wybudowany został
szpital da niewolników trędowatych i
cierpiących na inne choroby. Budowę
przeprowadzono na gospodarstwie
rolnym poza ówczesnym miastem,
aby nie było niebezpieczeństwa
zarażenia się mieszkańców stolicy.
W tamtych czasach, w pierwszej
połowie XVII wieku, Salwador był
stolicą portugalskiej kolonii, jaką
była Brazylia.
Znamiennym zbiegiem oko
liczności, gdy na początku lat 30-tych
XVIII wieku niewolnicy budowali
kościół św. Łazarza, w dalekiej
Italii św. Alfons Liguori zakładał
Zgromadzenie Redemptorystów.

„Kościół ten poświęcony jest
Bogu, św. Łazarzowi i oddany
Ludowi Bahii” - w dawnych czasach
taki napis widniał nad wejściem
do kościoła. Był on świadkiem
historii naznaczonej cierpieniem
zniewolonego, ubogiego i prze
śladowanego ludu. Niewolnictwo
trwało jeszcze przez około 150 lat od
budowy kościoła. Przyległy szpital
był miejscem cierpienia, opuszczenia i
konania niezliczonej liczby nędzarzy,
którzy w kościele św. Łazarza szukali

K ościół św. Łazarza w Salwadorze (1945)

pociechy płynącej z wiary, opieki
św. Łazarza, który jak czytamy w
Ewangelii, pokryty ranami, żebrał u
drzwi bogacza. Były okresy czasu,
gdy kościół ten był zadbany, gdzie
kwitło życie religijne, ale też były lata

Biuletyn Informacyjny „Noticiario” Nr 111 Styczeń - Marzec 2017 r.

( 49

opuszczenia i degradacji świątyni.
Kościół św. Łazarza, w ciągu swej
historii, w miarę jak miasto rozrastało
się, należał do różnych parafii; nigdy
nie stał się kościołem parafialnym.
Okres jego remontu i uratowania
od całkowitej
degradacji oraz
czas świetności, którego jesteśmy
świadkami, rozpoczął się 50 lat temu,
gdy powstała nowa parafia oddana
pod opiekę redemptorystom.

Wiceprowincji Recife, którzy już
przedtem (w latach 1935-1950)
prowadzili
duszpasterstwo
w
sławnym sanktuaryjnym kościele
Senhor do Bonfim.
Dnia 24 lipca 1966 roku, w
czasie Eucharystii celebrowanej we
wspomnianej kaplicy, powierzono
redemptorystom
duszpasterstwo
nowej parafii. Byli to ojcowie:
Camsio de Groot, jako proboszcz i
Paulo Speckenbrink, z holenderskiej
2.
Ustanowienie
parafiiWiceprowincji Recife.
Zmartwychwstania Pańskiego w
Jaka była sytuacja materialna
dzielnicy Ondina w Salwadorze
nowej parafii ilustruje fakt, że w
Dnia 18 lipca 1966 rokuerygowana pierwszych latach swojej działalności
została Parafia Zmartwychwstania duszpasterskiej ojcowie nie mogli
Pańskiego w dzielnicy Ondina. znaleźć żadnego stałego miejsca
Kościół św. Łazarza włączony został zamieszkania i mieszkali w pięciu
do nowej parafii. Wprawdzie nie było różnych miejscach.
innego kościoła w nowej parafii, ale
Redemptoryści
holenderscy
ponieważ był on wówczas w stanie znani byli w Salwadorze tak przez
ruiny, ponadto znajdował się na duszpasterstwo w kościele Senhor
wzgórzu o dość trudnym w tamtych do Bonfim, jak i przez głoszenie
czasach dostępie, dlatego nie stał się Misji św. W 1936 roku głosili nawet
centrum parafii. Istniała natomiast Misję św. w kościele św. Łazarza.
w miejscu centralnym nowej parafii W kronice parafii św. Anny, w
szkoła św. Antoniego (przekształcona dzielnicy Rio Vemelho, do której
potem w wielki Instytut Społeczny wówczas należał kościół św. Łazarza,
w Bahii), prowadzona przez siostry zapisano, że w listopadzie 1936 roku
ze zgromadzenia Córek Serca Maryi. w czasie Misji św. prowadzonej przez
W chwili ustanowienia parafii siostry redemptorystów było 35 ślubów,
oddały dla jej użytku obszerny wiele spowiedzi i Komunii św. Dla
szkolny garaż, który dostosowany ubogiej ludności mieszkającej w
został do kultu religijnego jako lepiankach na zboczach wzgórza
kaplica. Nowa parafia powierzona św. Łazarza, Misja św. była
została ojcom redemptorystom z błogosławionym czasem odnowy
( 50
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religijnej. Od tego czasu, proboszcz
parafii odprawiał w niektóre niedziele
Msze św. w kościele św. Łazarza z
dobrą frekwencją wiernych.
Z biegiem czasu, już w latach
30-tych XX wieku, kościół i cała
otaczająca go uboga dzielnica
popadły w zupełne opuszczenie.
Mimo wszystko, jak donosił miejski
dziennik, setki wiernych odwiedzało
kościół, zwłaszcza w poniedziałki
(według
afrykańskiej
tradycji
religijnej), a w dniu odpustu św.
Łazarza, obchodzonego w ostatnią
niedzielę stycznia, gromadziło się
bardzo dużo czcicieli świętego
Patrona, mimo, że dojście z miasta
było bardzo utrudnione. Droga z
miasta (około pół kilometra) była
wyboista i błotnista. Wokół kościoła
rosły krzaki i chaszcze, a wszędzie
było pełno śmieci. Sam kościół
był również bardzo opuszczony,
wymagał pilnego remontu. Sufit
groził zawaleniem, schody wiodące
na boczny chór nie nadawały się
już do użytku, podobnie jak cały
chór. Cały widok tak na kościół,
jak na otaczającą go dzielnicę był
ogromnie przygnębiający. Odnosiło
się wrażanie, że był to najnędzniejszy
zakątek Salwadoru. Uboga ludność
pozbawiona była szkoły, nie było
światła elektrycznego, wodociągu i
kanalizacji (Por. A TARDE z dnia 2
grudnia 1966 roku).
„Tylko cudem św. Łazarza

można będzie uratować kościół”
- zapisali ówcześni duszpasterze
w kronikach. Kościół znajdował
się wówczas w stanie całkowitej
degradacji.
Dzielnica Ondina, która obecnie
jest jedną z najpiękniejszych w

K ościół św. Łazarza dniiu świątecznym (1977)

mieście, w tamtych czasach była
uboga. Wzdłuż brzegu morskiego,
gdzie obecnie znajdują się luksusowe
hotele, rozciągała się dzielnica nędzy.
Redemptoryści,
którzy
z
powołania posłani są do biednych i
opuszczonych, nie zrażali się trudną
sytuacją materialną. Z zapałem
apostolskim objęli nową parafię
i zaczęli pracę ewangelizacyjną.
W drugim roku po objęciu parafii
rozpoczęli prace nad remontem
kościoła św. Łazarza. Najpierw
wybudowali boczny mur, aby
wzmocnić ściany świątyni, a przez
następne lata, w miarę możliwości,
prowadzili dalsze prace remontowe,
a więc naprawę fasady, najbliższego
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otoczenia kościoła, schodów itd.
Niestety praca redemptorystów w
parafii nie trwała długo. Ze względu na
personalne potrzeby Wiceprowincji
Recife, jej Zarząd zadecydował w
1970 roku przeniesienie obydwóch
ojców
z
parafii.
Arcybiskup
Salwadoru Eugenio Sales powierzył
parafię
duszpasterstwu
księży
jezuitów.
Nowi duszpasterze kontynuowali
prace remontowe kościoła św. Łazarza.
Zajęli się reformą dachu, który groził
zawaleniem. Ponieważ brakowało
im środków finansowych, prace nie
postępowały naprzód, a sytuacja
niebezpieczeństwa była groźna,
dlatego w 1972 roku, po dokładnym
zbadaniu stanu faktycznego więźby
dachowej świątyni, Zarząd Miejski
w trosce o bezpieczeństwo, wydał
dekret
nakazujący
zamknięcie
kościoła św. Łazarza dla publicznych
spotkań i nabożeństw.
Mimo
braku
jakiejkolwiek
pomocy finansowej ze strony władz
miejskich czy stanowych, grupa
wiernych czcicieli św. Łazarza
mobilizowała się, żeby prowadzić
prace remontowe i uratować kościół
świętego
Patrona.
Ks.
Valdir
dos Santos SJ, razem z innymi
entuzjastami, ufundował „Wspólnotę
Przyjaciół św. Łazarza”, która
dołożyła wszelkich starań, żeby
kontynuować
prace
remontowe
kościoła.
Wprowadzono
szereg

ulepszeń, a mianowicie zmieniono
dach na kościele, założono nową
posadzkę, odrestaurowano figurę
świętego Patrona, itd. Pod koniec
1973 roku kościół został oddany do
kultu ku radości wiernych.
3.
Redemptoryści z Misji w
Bahii przygotowują się do objęcia
pierwszej placówki w Salwadorze
Polscy redemptoryści przybyli do
Brazylii w 1972 roku. W pierwszych
latach posiadali tylko jedną placówkę,
w Bom Jesus da Lapa, obsługując
Sanktuarium Dobrego Jezusa i bardzo
rozległą parafię. Było ich sześciu
(ojcowie: Czesław Stanula, Łukasz
Kocik, Franciszek Deluga, Tadeusz
Mazurkiewicz, Józef Danieluk i od
1974 roku Tomasz Bulc), rzuconych
w głąb buszu Bahii, w odległości 800
km od stolicy stanu - Salwadoru,
kiedy to nie było jeszcze szosy
asfaltowej i do Salwadoru jechało
się dwa dni. Współbracia odczuwali
potrzebę założenia placówki w
Salwadorze,
aby
można było
załatwiać różne sprawy, żeby ojcowie
jadący tam mieli się gdzie zatrzymać i
aby możliwe były ewentualne zmiany
współbraci zmęczonych trudnym
klimatem i pracą duszpasterską w
Bom Jesus da Lapa.
Potrzebujemy drugiego domu
zakonnego,
gdzieś
w
pobliżu
Salwadoru - pisał superior Misji
o. Czesław Stanula do Prowincjała
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w Warszawie, ojca Podgórskiego
- Ale ewentualne przyjęcie nowej
placówki
wymaga przynajmniej
trzech misjonarzy, a tymczasem
otrzymaliśmy jednego, o. Tomasza
Bulca, który niedawno przybył
do Brazylii. Współbracia z nowej
placówki będą mogli pomagać
w
czasie
wzmożonego
ruchu
pielgrzymkowego w Sanktuarium (z
listu z 23.02.1974 roku).
W
następnych
miesiącach
tego i następnego roku trwała
korespondencja między superio
rem Misji a prowincjałem o.
Podgórskim. O. Stanula podkreślał
w korespondencji aspekt wypo
czynkowy fundacji i słusznie, bo
praca w Bom Jesus da Lapa w tamtych
warunkach była bardzo uciążliwa i o.
Franciszek Deluga miał niepokojące
problemy zdrowotne.
Redemptoryści w kontakcie z
władzami kościelnymi w Salwadorze
dowiedzieli się, że Ks. Kard. Avelar
liczył, że przyjmą oni parafię
Zmartwychwstania
Pańskiego
z kościołem św. Łazarza, ale w
kwietniu 1975 roku niespodziewanie
otrzymali list od ks. Biskupa Tomás
Guilherme Murphy CSsR, biskupa
pomocniczego Archidiecezji Sal
vador, o następującej treści: „Drodzy
Współbracia, K s . arcybiskup kard.
Avelar Brandao Vilela prosił mnie,
aby skierować do was, drodzy
przyjaciele, list i dowiedzieć się,

czy nie byłoby możliwości, abyście
podjęli się pracy duszpasterskiej
w Sanktuarium Senhor do Bonfim,
tak bardzo sławnym w aspekcie
historycznym i cenionym przez lud
Bahii, o czym współbracia dobrze wie
dzą. K s . Arcybiskup uważa, że tylko
zgromadzenie zakonne może sprostać
wyzwaniom i pod duszpasterskim
kierownictwem
redemptorystów
Sanktuarium to będzie mogło, za
przykładem Sanktuarium Aparecida,
stać się dynamicznym centrum
ewangelizacyjnym. Z serdecznymi
pozdrowieniami w Jezusie i M aryi.”
Wiadomości o zamiarach władz
kościelnych Salwadoru doszły do
Warszawy i w związku z tym dnia
22 sierpnia 1975 roku prowincjał o.
Stanisław Podgórski pisał: „Sprawca
fundacji w Salwadorze trochę
mnie zaniepokoiła. Jest to przecież
ogromne miasto, a wiadomo, że w
mieście nigdy nie braknie pracy
duszpasterskiej i to ponad miarę.
Zamiast
miejsca
wypoczynku,
stworzycie sobie ‘nowy m łyn’, może
jeszcze gorszy niż Lapa. W tym roku
poza o. Pawlikiem nikogo wam nie
obiecuję, bo po prostu nie mam.
Jeżeli przy takich siłach podołacie
pracy na dwóch placówkach i jeżeli
ponadto druga placówka będzie
miała charakter sanatoryjny, to ją
bierzcie”.
Ponieważ współbracia mieli na
widoku przyjazd nie tylko o. Pawlika
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z Polski, ale i o. Micka z Argentyny,
w 1975 roku rozpoczęli konkretne
przygotowania do otwarcia placówki
w Salwadorze.

mogliby odpocząć fizycznie i
psychicznie.
Tymczasem okazuje się, że
polscy redemptoryści nie umieją żyć
bez pracy „na wysokich obrotach”.
4.
Redemptoryści z MisjiKonieczność wysiłku i pracy w
w
Bahii
obejmują
parafię Salwadorze jest równie ogromna
Zmartwychwstania Pańskiego w i niewdzięczna w zetknięciu się z
rzeczywistością. Współbracia szybko
Salwadorze
Od dnia 8 lutego 1976 roku dwaj zapomnieli, iż zostali przysłani
misjonarze: o. Danieluk i o. Deluga, do Salwadoru, żeby odpocząć i
zaczęli pracować w parafii Ondina, odnowić wyczerpane siły. Miał rację
mieszkając w zaimprowizowanych prowincjał, o. Podgórski, kiedy
przed
stworzeniem
pokojach z płyty pilśniowej na chórze przestrzegał
„nowego młyna” ciężkiej pracy.
kościoła św. Łazarza.
Z notatek kronikarskich nie widać,
Kościół św. Łazarza, położony na
uboczu parafii Ondina, zbudowany żeby misjonarze redemptoryści nie
w XVIII wieku w stylu kolonialnym, zaangażowali się w jakiś jeden typ
jest jednym z centrów synkretyzmu pracy duszpasterskiej. Z upływem
religijnego,
gdzie
potomkowie lat mozolna, wytrwała i mądrze
afrykańskich
niewolników
pod prowadzona praca duszpasterska
mianem
św.
Łazarza
czczą wydała zdumiewające rezultaty w
swojego bożka Omolu, co stwarza wymiarze materialnym, jak budowa
specyficzne warunki dla prowadzenia Centrum Parafialnego z kościołem
oraz
kaplic
w
peryferyjnych
duszpasterstwa.
Dom
i placówka misyjna dzielnicach parafii. Przede wszystkim
w
Salwadorze
przewidziana zaś nastąpił postęp w wymiarze
była jako miejsce dla ratowania ewangelizacyjnym, duszpasterskim.
zdrowia i odnowy sił misjonarzy
przemęczonych pracą w Bom
5.
Sytuacja religijna w kościele
Jesus da Łapa. Nie chodziło o dom św. Łazarza
wypoczynkowy, jak to błędnie Gdy chodzi o kościół św.
swego czasu - interpretowano, ale Łazarza, to kult afro-brazylijski
o normalny dom misyjny, jedynie (candomblé), który przetrwał wieki,
tylko o innym typie pracy, bardziej przeżyje zapewne jeszcze wiele
spokojnej, mniej wyczerpującej niż w pokoleń. Władze miejskie i stanowe
Bom Jesus da Lapa, gdzie misjonarze przeznaczają duże sumy pieniężne,
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aby organizować coraz bardziej
okazałe
uroczystości
religijne
candomblé, bo są one oryginalne,
egzotyczne i atrakcyjne dla wielu
turystów. Coraz bardziej więc rozwija
się ruch turystyczny, o co władzom
miejskim chodzi.
Synkretyczny kult afro-brazylijski
jest konsekwencją sposobu, w jaki
Afrykańczycy adaptowali się w
nowych warunkach w Brazylii. A
działo się to od bardzo dawna.
Około
1530 roku zaczęto
sprowadzać do Brazylii Murzynów
afrykańskich do pracy niewolniczej.
Niewolnik przywieziony okrętem
do Brazylii, nauczywszy się kilku
prawd wiary katolickiej i niektórych
modlitw,
zostawał
ochrzczony.
W
duszy
jednak
pozostawał
Afrykańczykiem,
kultywującym
swoją religię pogańską.
Ci
„poganie
ochrzczeni”
w kościołach, do których byli
zobowiązani chodzić, przed figurami
świętych czcili swoje tradycyjne
bóstwa afrykańskie. Mówi się wiele
o „iluzji katechizacji” w dawnych
czasach. Prawdą jest, że Brazylia nie
została dogłębnie zewangelizowana,
co teraz owocuje odejściem milionów
„katolików” do sekt.
Na przestrzeni wieków formowały
się kulty afrykańskie, które w
naszych czasach stanowią wielki
problem religijny Brazylii w postaci
tzw.
„synkretyzmu religijnego”,

polegającego
na połączeniu
i
zmieszaniu elementów pochodzących
z różnych religii.
Północno-wschodnia część Bra
zylii, gdzie pracujemy, to rejon

Uroczysta M sza św. w kościele
św. Łazarza

najbardziej zaludniony przez rasę
czarną. W Bahia 73% ludności to
Czarni i Mulaci.
Do niedawna stosunek Kościoła
do przejawów kultu afrykańskiego
był zdecydowanie nietolerancyjny.
Prześladowano
adeptów
religii
afrykańskich nawet przy użyciu
policji.
Obecnie
próbuje
się
dowartościować ich, uznać to, co
jest dobre w ich życiu. Czyni się
starania, by nawiązać z nimi dialog.
W kościele św. Łazarza od czasu do
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czasu odprawiana jest Msza św. z
elementami liturgii afrykańskiej.
W każdy poniedziałek (po
niedzielnych pustkach) w kościele św.
Łazarza panuje nastrój świąteczny.
Przyjeżdżają ludzie z całego miasta.
Czarne kobiety, ubrane w białe długie
suknie ze sznurami różnokolorowych
korali, przynoszą koszyki prażonej
kukurydzy. Ludzie gromadzą się
wokół nich, gdyż są to tzw. „matki
świętego”, kapłanki bożka Omolu,
którego w synkretyzmie religijnym
utożsamiają ze św. Łazarzem (z
przypowieści ewangelicznej).
Po ceremonii z prażoną kukurydzą,
po rytualnych oczyszczeniach, po
odpędzeniu wszystkich „uroków”
i wrogich sił, po zapaleniu świec
wokół krzyża na placu kościelnym,
wchodzą do kościoła, by uczestniczyć
we Mszy św. Śpiewają, modlą się,
słuchają słowa Bożego, przychodzą
do Komunii św. Nikt nie wie czy się
modlą do Boga prawdziwego, czy do
Omolu.
W każdy poniedziałek od rana
do wieczora trwa nieprzerwany
ruch czcicieli św. Łazarza w naszym
kościele. Celebrowane są 4, a czasem
nawet 5 Mszy św. z kazaniami w
wypełnionym po brzegi kościele,
gdzie panuje nastrój świąteczny.
Ojcowie nie wypraszają nikogo z
kościoła, ale też ludzie wiedzą, że
obrzędów pogańskich nie powinni
urządzać wewnątrz świątyni. Toteż
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odprawiają je z całym splendorem
przed kościołem.
Dwa razy w roku wzmaga się
ruch religijny w kościele św. Łazarza,
mianowicie w ostatnią niedzielę i
poniedziałek stycznia, kiedy to jest
odpust św. Łazarza i 16 sierpnia, w
dzień św. Rocha. Zresztą w „hierarchii
poniedziałków” nie wszystkie są
jednakowe. Na przykład pierwszy
i ostatni poniedziałek miesiąca są
ważniejsze od pozostałych.
Wieki złożyły się na powstanie
kultów afro-brazylijskich, wieków
trzeba będzie, żeby ewangelizować,
a dla duszpasterzy jest to wielkie i
niełatwe wyzwanie.
6.
Remonty i ulepszenia w
kościele św. Łazarza
Najważniejszym
zadaniem
wspólnoty misjonarzy redempto
rystów przy kościele św. Łazarza
była i jest praca duszpasterska;
budowa Kościoła żywego przez
systematyczną ewangelizację. Tak
bardzo opuszczona w tamtych
czasach parafia Zmartwychwstania
Pańskiego w dzielnicy Ondina, jak
i kościół św. Łazarza, absorbowały
duszpasterzy. Zazwyczaj było ich
tam dwóch, a czasem tylko jeden,
dlatego pracy było bardzo wiele. Gdy
w 1981 roku powstało seminarium
redemptorystów w dzielnicy Barris,
ojcowie i klerycy pomagali w pracy
duszpasterskiej, zwłaszcza w 4
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ubogich, peryferyjnych dzielnicach
parafii.
Na
marginesie
działalności
duszpasterskiej w parafii, ojcowie
dokładali wszelkich starań o budowę
kościoła i centrum parafialnego
w dzielnicy Ondina, jak i kaplic
w należących do niej ubogich
dzielnicach.
Zabytkowy kościół św. Łazarza
wymagał
szczególnej
troski.
Wybudowany
na
wzgórzu
w
niewielkiej odległości od Atlantyku,
smagany jest wiatrem z zasolonym
morskim powietrzem, które działa
ujemnie na konserwację budynku.
I tak np. dachówka musi być
wymieniana co kilka lat; trzeba
często malować kościół od wewnątrz
i od zewnątrz; wszystkie przedmioty
metalowe rdzewieją itd.
Stąd współbracia w miarę
możliwości oddawali się pracom
konserwacyjnym i remontowym
kościoła św. Łazarza i części
mieszkalnej wspólnoty na bocznym
chórze kościoła.
Wszyscy współbracia, którzy
pełnili funkcje duszpasterskie we
wspólnocie w Łazarza odczuwali
potrzebę wprowadzania ulepszeń.
Niektórzy z nich przeszli do historii
w sektorze administracyjnym i
konserwacyjnym kościoła.
Na
szczególną
uwagę
i
wdzięczność zasługuje o. Kazimierz
Zymuła, który w 12-letnim okresie

pobytu w Brazylii (1978-1991),
wielokrotnie oddawał się pracy
remontowej kościoła i jego części
mieszkalnej.
Niektóre
prace
wykonywał on razem z ekipą
pracowników z Sanktuarium w
Bom Jesus da Lapa, co usprawniało
pracę, a dla ubogiej wspólnoty
św. Łazarza było wielką pomocą,
gdyż Sanktuarium Dobrego Jezusa
opłacało pracowników. W czasie
gdy proboszczem był o. Tadeusz
Mazurkiewicz (1978-1981) dokonano
bardzo potrzebnego, ale i trudnego
dzieła, a mianowicie przeprowadzenia
instalacji elektrycznej ukrytej pod
tynkiem.
Kościół św. Łazarza zbudowany
jest z kamienia i wapna. Niektóre
kamienie są bardzo duże. Trzeba je
było omijać lub żłobić w nich rowek.
Praca była więc ciężka, ale dokonano
dzieła; instalacja znalazła się pod
tynkiem. Sprawiono piękne mosiężne
lampy i bardzo użyteczne w tym
klimacie wentylatory.
O. Zymuła ze swoimi pracow
nikami zmienił dach na kościele,
przeprowadził kilka razy ulepszenia
w części mieszkalnej, instalując w
pokojach wodę bieżącą. Dokonał
reformy kuchni i jej otoczenia.
Zbudował za kościołem toalety dla
użytku publicznego.
Gdy w latach 80-tych o. Czesław
Stanula (dziś biskup emerytowany
diecezji Itabuna) był proboszczem, nad
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garażem zbudowano dość obszerną
salę. W pracę tę zaangażowali się
członkowie
ugrupowania
ECC
(Spotkanie Małżeństw z Chrystusem).
Kolejni duszpasterze wprowadzali
nowe ulepszenia w kościele.
W latach, gdy proboszczem był
o. Marek Piątek CSsR (dziś biskup
w Amazonii), odnowiono wszystkie
ołtarze i figury świętych w kościele,
zmieniono posadzkę w prezbiterium
kościoła, otwarto
salę wotów

Wielki ołtarz w koścele św. Łazarza

dziękczynnych, sprawiono nowe
ławki w kościele i nabyto obrazy
Drogi Krzyżowej. Obok kościoła
zbudowano zakątek do palenia
świec wotywnych przez czcicieli św.
Łazarza.
Gdy pod koniec lat 90-tych
proboszczem był o. Tadeusz Słaby,
zrobiono nowe wszystkie drzwi,
( 58

zerwano starą zmurszałą elewację
i zrobiono nową, przeprowadzono
kolejny remont dachu, zbudowano
pochylnie, aby ułatwić dostęp do
kościoła staruszkom i osobom
posługującym
się
wózkiem
inwalidzkim. Równocześnie dbano o
ulepszanie warunków mieszkalnych
wspólnoty.
Największą trudność wprowa
dzanie ulepszeń stanowi całkowity
brak przestrzeni. Oprócz kościoła nie
ma ani metra kwadratowego terenu
na zagospodarowanie.
Pocieszający jest fakt, że kościół
jest bardzo dobrze utrzymany,
przytulny i zachęcający do modlitwy,
z którego korzystają tysiące wiernych
z Salwadoru i z innych miast, gdyż
jest on uważany, całkiem słusznie, za
sanktuarium św. Łazarza i św. Rocha.
Dla wielu mieszkańców miasta
kościół ten jest drugim (po Senhor do
Bonfim) najważniejszym miejscem
modlitwy w Salwadorze.
Kościół św. Łazarza, mimo że
jest perłą architektury kolonialnej i
był uświęcony bogatą historią kultu
religijnego, nie był jednak uznany
jako zabytek. Dopiero staraniem
o. Marka Piątka dnia 12 września
2002 roku wpisany on został na listę
zabytków przez Instytut Dziedzictwa
Artystycznego i Kulturalnego w
Bahii (IPAC). W listopadzie 2004
roku gubernator stanu Bahia Paulo
Souto podpisał oficjalny dekret,
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że kościół św. Łazarza i istniejący
do chwili obecnej XVIn-wieczny
budynek Szpitala dla Trędowatych są
zabytkami.
Starania o kościół tak w
wymiarze
materialnym, jak
i
duchowym, zawsze były żywe we
wspólnocie redemptorystów tam
pracującej, mimo że od kilkunastu
lat wspólnota prowadziła budowę
Centrum Parafialnego z kościołem w
dzielnicy Ondina i zasadnicze wysiłki
ukierunkowane były właśnie na to
centrum.

liturgiczny”. Praca ta znajduje się
w kolekcji REDENTORISTAS DA
BAHIA, Caderno Documentario T-1
(2017), znajdującej się w Archiwach
Wiceprowincji Bahia, Prowincji
Warszawskiej
i w Archiwum
Generalnym w Rzymie.
O. Marek Piątek CSsR (obecnie
ordynariusz
diecezji
Coari
w
Amazonii) wydał w Salwadorze
w 2004 roku bardzo wartościową
książkę:
SANKTUARIUM
ŚW.
ŁAZARZA - Historia i Wiara, Kultura
i Misja (108 stron).
We wspólnocie św. Łazarza nie
zachowały się kroniki i inne dokumenty
7.
Publikacje na temat kościoła
z ostatnich 40 lat. Dlatego staraniem
i wspólnoty św. Łazarza
O. Antoni Niemiec CSsR kończąc o. Franciszka Micka zebrane zostały
studia teologiczne na Uniwersytecie wszystkie artykuły i wiadomości
Katolickim w Salwadorze (1991) publikowane
w
informatorach
wiceprowincjalnych
„Noticiario”
z wielką wnikliwością, z wizją
teologiczną i wielkim nakładem (1979-2015) i „Axé da Bahia”
pracy, opracował źródłowo historię (1996-2015), które wraz z innymi
kościoła św. Łazarza (120 stron). dostępnymi dokumentami znajdują
Jest to dzieło najważniejsze dla się we wspomnianej archiwalnej
zapoznania się z historią tego kościoła kolekcji REDENTORISTAS DA
i kultu religijnego. Praca ta napisana BAHIA, Caderno Documentario
została w języku portugalskim. P-5, 413 stron (2016), dostępne
wyszczególnionych
wyżej
Jej tytuł można przetłumaczyć w w
następujący sposób: „KOŚCIÓŁ Archiwach.
TEN POŚWIĘCONY JEST BOGU,
Opracowano na podstawie
ŚW. ŁAZARZOWI I ODDANY
powyższych publikacji
LUDOWI BAHII” i podtytuł:
o. Franciszek Micek CSsR
„Aspekt
historyczno-teologiczno-
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