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O. ZDZISŁAW KAMIŃSKI CSSR
ODSZEDŁ DO WIECZNOŚCI

Ja jestem
zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki!
Łk 11,25

Dobry Jezu, a masz Panie
Daj mu wieczne spoczywanie!
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Od Redakcji
Mamy satysfakcję podzielenia się
z Czytelnikami na łamach Biuletynu
„Noticiário” nr 112 wiadomościami z
naszej brazylijskiej misji z ostatnich
kilku miesięcy. Spodziewamy się, że
wielu naszych Czytelników zaznajomi
się już wkrótce z jego treścią na stronie
internetowej Prowincji Warszawskiej
Redemptorystów: (www.redemptor.
pl). Pozostali Czytelnicy dostaną go
do rąk dopiero za kilka tygodni.
Biuletyn ten zawiera opis ogromnie
ważnych wydarzeń w Wiceprowincji
Bahia, a mianowicie odejście do
wieczności naszego współbrata o.
Zdzisława Kamińskiego.
Drugim wydarzeniem bardzo
ważnym było przejście na emeryturę
o. biskupa Czesława Stanuli,
ordynariusza diecezji Itabuna. Echa
tego wydarzenia znajdujemy w jego
pożegnalnym przemówieniu w czasie
Mszy świętej dziękczynnej za 20 lat
posługi pasterskiej w diecezji.
Dzielimy się również radością ze
święceń diakonatu naszego kleryka
Gildevana. Z tej okazji nowy diakon
opisuje swoją ośmioletnią drogę
powołaniową.
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Nie brak innych wiadomości z
życia misyjnego naszej wiceprowincji.
Znajdujemy zatem szczegółowe
komunikaty wiceprowincjała, o.
Roque.
W tym okresie praca naszych
misjonarzy
ludowych
była
intensywna. Szkoda jednak, że
wiadomości o przeprowadzonych
misjach są dość skąpe.
Wiele stron niniejszego Biuletynu
zajmują wiadomości z sanktuarium
Dobrego Jezusa i jego działalności
ewangelizacyjnej
w
różnych
sektorach.
Inne wiadomości, to rekolekcje
redemptorystów
z
północnowschodniej Brazylii i III faza Kapituły
Generalnej CSsR w Kolumbii.
Uznaliśmy też za stosowne
zamieszczenie wiadomości o setnych
urodzinach
naszego
wielkiego
przyjaciela, którym jest ks. prałat
José Neiva.
Wszystkim naszym Czytelnikom
dziękujemy za zainteresowanie się
naszą pracą. Prosimy o modlitwę w
intencji naszej misji.
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POWIADOMIENIE O ŚMIERCI
O. ZDZISŁAWA KAMIŃSKIEGO CSSR
Z bólem serca pragnę przekazać wiadomość o śmierci naszego współbrata
o. Zdzisława Kamińskiego, który zmarł dzisiaj, dnia 24 kwietnia 2017 roku,
o godzinie 12:50 (17:50 czasu polskiego), w wieku 62 lat, na skutek ostrej
białaczki.
Powiadomiłem już o jego przejściu do wieczności rodzinę zmarłego,
Warszawską Prowincję Redemptorystów oraz URB (Unię Redemptorystów
Brazylijskich).
Pragnę przypomnieć współbraciom z wiceprowincji wskazania naszych
statutów, iż stosownie do redemptorystowskiej tradycji, każdy kapłan ma
odprawić Mszę świętą, a bracia i klerycy odmówić różaniec za zmarłego
współbrata.
Współbracia, którzy mogą, zaproszeni są do uczestnictwa w obrzędach
pogrzebowych według następującego programu:
24.04 - Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym Zmartwychwstania
Pańskiego w Salwadorze o godzinie 20:00. Następnie przewiezienie ciała
zmarłego do Bom Jesus da Lapa (800 km);
25.04 - Prywatna modlitwa wiernych za zmarłego ojca Zdzisława w Grocie
Dobrego Jezusa;
26.04 - Msza święta pogrzebowa w sanktuarium Dobrego Jezusa o
godzinie 8:00 i kondukt pogrzebowy przez miasto (ponad 1 km) na cmentarz
przy kościele św. Łucji oraz ostatnie pożegnanie zmarłego współbrata.
W Jezusie i Maryi
o. Roque Silva Alves CSsR
Przełożony Wiceprowincji Bahia
Salvador, 24 kwietnia 2017 roku
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PRZESŁANIE KONDOLENCYJNE
PROWINCJAŁA Z WARSZAWY
O. JANUSZA SOKA CSSR
Wielebny Ojciec Wiceprowincjał
O. Roque Silva Alves CSsR
Salvador, Brazylia
Drogi Ojcze Wiceprowincjale!
Drodzy Współbracia z Wiceprowincji Bahia
Śmierć O. Zdzisława Kamińskiego zaskoczyła nas wszystkich i mocno
dotknęła. Przyjmijcie wyrazy braterskiej jedności i współczucia.
Jego odejście jest dla nas wszystkich wielką stratą. Mimo to stajemy dzisiaj
przy jego trumnie - z wdzięcznością. Dziękujemy Bogu za jego życie, za
bogatą osobowość i talenty, którymi został obdarzony. Za powołanie zakonne
i posługę kapłańską. Za słowa, które tak często podtrzymywały nas na duchu,
wskazywały ciekawą perspektywę albo po prostu pełne były optymizmu. Za to,
że był jednym z nas – naszym bratem. Tak go zapamiętamy - utalentowanego
i charyzmatycznego kaznodzieję, człowieka dobrego, ciepłego, pogodnego,
kogoś, kto lubił życie i ludzi.
O. Zdzisław właściwie całe swoje życie kapłańskie i zakonne związał z
Brazylią, z Bahia. Związał na zawsze - bo pozostanie na zawsze przy Dobrym
Jezusie z Lapy, wśród ludzi, których ukochał, wśród współbraci, z którymi
żył przez lata pod jednym dachem - słowem - wśród swoich. Spełnił swoje
marzenia.
Ojcze Zdzisławie, niech Bóg spełni Twoje ostatnie, najważniejsze, marzenie
i da Ci niebo! Czekaj na nas i wspieraj, abyśmy tam znów się spotkali.
o. Janusz Sok CSsR
Prowincjał
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OSTANIE POŻEGNANIE
O. ZDZISŁAWA KAMIŃSKIEGO CSSR
Jeszcze
nieoswojony
z
rzeczywistością
odejścia
do
wieczności naszego współbrata, dnia
24 kwietnia, w godzinach
popołudniowych, z bólem
serca
wystosowałem
oficjalne powiadomienie
o śmierci o. Zdzisława,
aby wszyscy współbracia
w Brazylii i w Polsce,
krewni,
znajomi
i
przyjaciele dowiedzieli się
o tak niespodziewanym,
mówiąc
po
ludzku,
„przedwczesnym” zgonie.
O. Zdzisław Bogumił
Kamiński, znany w Brazylii pod
obranym przez siebie (dla ułatwienia
wymowy tutejszym mieszkańcom)
imieniem „Carlos” (Karol), urodził
się w Toruniu dnia 12 grudnia 1954
roku. Po zdaniu matury wstąpił do
znanych sobie i bardzo cenionych
redemptorystów. Nowicjat odbył w
Lubaszowej i w 1978 roku złożył śluby
zakonne. Po ukończeniu seminarium
w Tuchowie, dnia 5 czerwca1983
roku, został wyświęcony na kapłana.
W 1986 roku o. Kamiński
przyjechał do Brazylii, by zostać
członkiem Misji Redemptorystów
w Bahii. Swoje misyjne kapłaństwo
o. Zdzisław realizował na wielu
stanowiskach i na wielu placówkach.

Był wychowawcą seminarzystów
w trzech różnych odstępach czasu
(filozofia, teologia, aspirantat). Pełnił
funkcje
duszpasterskie
jako
proboszcz
na
następujących
placówkach:
w
katedralnej parafii w
Senhor do Bonfim, w
trzech odstępach czasu w
parafii Zmartwychwstania
Pańskiego w dzielnicy
Ondina w Salwadorze
oraz w parafii Bom Jesus
da Lapa. Był kustoszem
sanktuarium
Dobrego
Jezusa z Groty, sanktuarium Matki
Bożej Wspomożycielki w Arraial
d’Ajuda oraz sanktuarium Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie,
gdzie prowadził też duszpasterstwo
Polaków. Wielokrotnie pełnił funkcję
wikariusza parafialnego. Od czasu
do czasu wyjeżdżał w towarzystwie
innych ojców na parafialne misje
święte.
Niespodziewanie, dnia 30 marca
b.r. poczuł dotkliwe bóle, dlatego został
odwieziony do szpitala. Rezultaty
badań lekarskich były coraz bardziej
alarmujące. Okazało się, że cierpi
na bardzo zaawansowaną białaczkę
(rak krwi i szpiku kostnego), która
spowodowała jego śmierć. Odejście
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o. Zdzisława, dnia 24 kwietnia 2017
roku, zaskoczyło nas wszystkich.
Miał 62 lata, a więc w obrachunkach
ludzkich przedwcześnie. Bóg jednak
realizuje swój plan i nam pozostaje
poddać się Jego woli.
Ciało zmarłego o. Zdzisława
otoczone
było
modlitewną
obecnością wielkiej rzeszy wiernych
z Salwadoru, współbraci, diakonów
stałych,
księży
diecezjalnych,
biskupów pomocniczych Salwadoru
i ks. arcybiskupa Murilo Kriegera –
Prymasa Brazylii.
Wieczorem, dnia 24 kwietnia,
o godzinie 20:00, w kościele
Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie

o. Zdzisław pełnił ostatnio funkcje
duszpasterskie, odbyła się uroczysta
koncelebrowana
Msza
święta
pogrzebowa. Bardzo wymowne było
uczestnictwo parafian z dzielnicy
Ondina w Salwadorze, a to dlatego,
8

że o. Zdzisław był bardzo ceniony i
kochany. Mszę świętą koncelebrowali
również ojcowie, którzy głosili misje
w odległej około 100 km parafii
Olindina-BA, gdyż ze względu na
odległość, nie mogli pojechać do
Bom Jesus da Lapa.
W Bom Jesus da Lapa, dokąd
w ciągu nocy przewieziono ciało
zmarłego,
oczekiwała
również
wielka rzesza parafian, gdyż i tu
o. Zdzisław był bardzo ceniony,
jako wieloletni proboszcz parafii i
kustosz sanktuarium Dobrego Jezusa.
Od godziny 11:00 ciało zmarłego
wystawione było w trumnie w Grocie
Dobrego Jezusa. Otoczone ono było
modlącymi się wiernymi.
Nawet przez całą noc czuwały
przy zmarłym grupy osób.
Uroczysta Msza święta
pogrzebowa koncelebrowana
przez około 30 kapłanów
pod przewodnictwem o.
biskupa Czesława Stanuli,
redemptorysty, odprawiona
została w obszernej Grocie
Matki
Bożej
Bolesnej
przy udziale kilku tysięcy
wiernych. Trwała ona ponad
dwie godziny. Po niej odbył się
kondukt pogrzebowy przez miasto, do
oddalonego ponad kilometr kościoła
św. Łucji, obok którego znajduje
się cmentarz redemptorystów, na
którym pochowani są ojcowie:
Waldemar
Gałązka,
Franciszek
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Deluga i Łukasz Kocik. O. Zdzisław
jest
czwartym
redemptorystą
polskim spoczywającym na tym
cmentarzu. Bardzo liczni współbracia
z wiceprowincji uczestniczyli w
obrzędach pogrzebowych.

Na szczególne podziękowanie
zasługuje o. Krzysztof Przychocki,
przełożony wspólnoty zakonnej i
proboszcz parafii Zmartwychwstania
Pańskiego w Salwadorze, który przez
kilka tygodni, od chwili pojawienia
się choroby u o. Zdzisława, otaczał go
troskliwą opieką. On też zorganizował
uroczystości
pogrzebowe
w
Salwadorze, a potem uczestniczył w
ceremoniach w Bom Jesus da Lapa,
kiedy to skierował do uczestników
piękne przemówienie, podkreślając
zasługi dla Kościoła w Brazylii o.
Zdzisława Kamińskiego, kapłana,
misjonarza, redemptorysty.

Dziękuję również pozostałym
współbraciom, a w szczególności
o. Adamowi Rąpale, który zadbał o
organizację nabożeństw w Bom Jesus
da Lapa.
Specjalne uznanie i
podziękowanie dla
telewizji internetowej
WEB TV BOMJESUS
Wszystkie nabożeństwa
pogrzebowe transmitowane
były
na
żywo
przez
internetową
telewizję
naszego sanktuarium w
Lapie, dlatego tak najbliżsi
krewni o. Zdzisława w
Polsce, jak i wielu współbraci
w Polsce, w Rzymie, w
Portugalii i w Argentynie
łączyło się z nami, tworząc
jedną wielką rodzinę modlitewną.
Przede wszystkim dziękujemy Bogu,
że najbliżsi, zwłaszcza pani Bożena
(siostra bliźniaczka o. Zdzisława)
oraz inni krewni, mogli przeżywać
razem z nami to wspaniałe, pełne
wiary i pobożności pożegnanie
naszego współbrata.
Wszystkim krewnym o. Zdzisława
składamy serdeczne kondolencje.
o. Roque Silva Alves CSsR
Superior Wiceprowincji
wolne tłumaczenie Redakcji
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PARAFIA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
ŻEGNA O. ZDZISŁAWA KAMIŃSKIEGO
Wiernym z naszej parafii
opłakującym definitywne odejście
o. Zdzisława, słowa o. Roque Silva
wypowiedziane w czasie Mszy
pogrzebowej w Bom Jesus da Lapa,
których słuchali dzięki transmisji
telewizji internetowej, przyniosły
wielkie ukojenie. Mówił on:

„Wprawdzie choroba zwyciężyła
ciało, spowodowała jego śmierć,
ale nie zwyciężyła życia, bo życie
ludzkie jest wieczne. W prawdę
tę wierzymy i przeżywamy ją w
Wielkim Tygodniu, towarzysząc w
modlitwie Jezusowi cierpiącemu i
umarłemu, który przez swoją ofiarę
10

krzyżową, zwyciężył śmierć. Prawdę
tę przeżywamy w radosnych dniach
Jego Zmartwychwstania. Umęczone i
zmarłe ciało Jezusa Chrystusa zostało
przemienione w ciało chwalebne,
które już nie podlega cierpieniu,
chorobie i śmierci.
A zatem my, którzy wierzymy w
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
mamy Jego zapewnienie, że gdy
nasze ciało śmiertelne zakończy
życie, otrzymamy od Boga ciało
przemienione, które nie będzie już
poddane cierpieniu, chorobom i
śmierci.
Życie
o.
Zdzisława
jako
misjonarza oddane było całkowicie
służbie Bogu i nam. Przeżywał z
radością swoje powołanie budowania
Królestwa Bożego, czego wyrazem
był jego uśmiech na twarzy.
Przeżywał z radością dar Boży, jakim
jest życie, jakim jest łaska wiary i
godność dziecka Bożego otrzymane
na chrzcie. Z entuzjazmem realizował
swoje powołanie zakonne, misyjne i
kapłańskie. Wszystko to malowało
się w miłym, serdecznym uśmiechu o.
Zdzisława. W ten sposób oddziaływał
na otoczenie i zachęcał nas wszystkich
do życia religijnego, które przynosi
prawdziwą, Bożą radość”.
Na zakończenie tej samej Mszy
pogrzebowej w Bom Jesus da
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Lapa przemówił także o. Krzysztof
Przychocki,
proboszcz
parafii
Zmartwychwstania Pańskiego i
przełożony wspólnoty zakonnej:
„Ojcze
Zdzisławie,
byłeś
wielkim
darem
Bożym
dla
naszego zgromadzenia, dla naszej
wiceprowincji. Ale w szczególny
sposób byłeś nieocenionym darem
Bożym dla mnie. Te 5 lat, które
przeżyliśmy razem w tej samej
wspólnocie, były okresem, kiedy
nauczyłem się bardzo wiele. Jako
młody kapłan, jeszcze bez praktyki
duszpasterskiej, otrzymałem bardzo
wiele wskazówek, które pozwoliły
mi sprostać obowiązkom ciążącym
na mnie jako proboszczu. Dlatego
w czasie tej Eucharystii pragnę w
szczególny sposób podziękować
Tobie, nasz ukochany
o.
Zdzisławie!
Wyrażam
również
wdzięczność o. Roque,
wiceprowincjałowi
oraz
wszystkim
współbraciom, którzy
w ostatnich latach nas
odwiedzali w kościele
św. Łazarza, którzy
solidaryzowali się z
nami w naszej pracy
ewangelizacyjnej. Składam im też
podziękowanie za solidarną pomoc w
czasie choroby o. Zdzisława oraz za
modlitwy, które zanoszą do Boga o
wieczną radość dla niego.

Na podziękowanie zasługuje
również ekipa lekarzy szpitala Jorge
Valente w Salwadorze, która potrafiła
z wielką miłością i poświęceniem
czuwać nad o. Zdzisławem. Podziwu
godna była łatwość, z jaką o. Zdzisław
potrafił zawierać przyjaźnie i jak
urzekał otaczające go osoby.
Pierwszy tydzień pobytu w
szpitalu o. Zdzisław spędził na UTI.
Kiedy przeszedł na salę, wtedy tak
lekarze jak i pielęgniarki często
przychodzili do niego, by pocałować
jego kapłańskie ręce, gdyż w zamian
otrzymywali od niego ten szczególny,
serdeczny uśmiech. Również pacjenci
szpitalni odkryli w o. Zdzisławie to
wielkie miłujące kapłańskie serce.
Podziękowanie kieruję do Was
wszystkich uczestników tej Mszy

świętej pogrzebowej w sanktuaryjnej
grocie. Modlą się tu razem nami
reprezentanci parafii, gdzie o.
Zdzisław pełnił swoją posługę
kapłańską, a mianowicie z Bom
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Jesus da Lapa, z Senhor do Bonfim,
z Arraial d´Ajuda oraz w szczególny
sposób z parafii Zmartwychwstania
Pańskiego w Salwadorze, gdzie o.
Zdzisław pracował przez ostatnie 5
lat. Dziękuję za kontakty telefoniczne,
e-mailowe i inne, kierowane do o.
Zdzisława, które mu przekazywałem,
gdyż on nie miał już możliwości
posługiwać się telefonem.
Dziękuję za serdeczną przyjaźń
okazywaną o. Zdzisławowi. Na
szczególne podziękowanie zasługuje
br. kl. Ednei, redemptorysta oraz
pan Edilson z Bom Jesus da Lapa,
który przez kilka tygodni posługiwał
choremu o. Zdzisławowi. Kilka dni
przed śmiercią o. Zdzisław wyznał,
że Edilsona uznaje za syna swojego
kapłańskiego serca. Głęboka przyjaźń
łączyła ich bowiem od bardzo wielu
lat.
Jednymi z ostatnich słów o.
Zdzisława było stwierdzenie, że nie
boi się śmierci, gdyż całkowicie oddał
swoją przyszłość w ręce Pana Jezusa.
Wielokrotnie nosiłem się z
zamiarem odwiedzenia sanktuarium
Dobrego
Jezusa,
ale
zawsze
napotykałem na jakąś przeszkodę.
Nie wyobrażam sobie, że do
Salwadoru już nie powrócimy razem
z o. Zdzisławem, gdzie czekają na nas
obowiązki duszpasterskie. Tak już się
nie stanie, O. Zdzisław pozostanie
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tu oczekując na zmartwychwstanie.
Jeden ze świętych w takich
okolicznościach mawiał: Nie dajmy
opanować się smutkowi, że już go
nie mamy między sobą. Dziękujmy
Bogu, że mieliśmy go wśród nas!
Ojcze Zdzisławie, pozostaniesz
obecny na zawsze w naszych

sercach, w naszej pamięci, w naszych
rozmowach i w naszych modlitwach”.
za: „O Ressuscitado”
wolne tłumaczenie Redakcji
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DUSZPASTERSTWO O. ZDZISŁAWA KAMIŃSKIEGO
W PARAFII ONDINA
Wierni parafii Zmartwychwstania
Pańskiego w Salwadorze przeżywali
bardzo boleśnie odejście do wieczności
ukochanego i bardzo cenionego o.
Zdzisława. Był on związany tak z
kościołem parafialnym
w dzielnicy Ondina,
jak i z kościołem
sanktuaryjnym
św.
Łazarza, gdzie mieszkał
i pracował.
W ciągu jego pobytu
w Brazylii (1986-2007)
wielokrotnie pracował
w tej parafii i w kościele
św. Łazarza.
W latach 19931997 o. Zdzisław był
proboszczem parafii.
Oprócz
posługi
duszpasterskiej, miał
on wielki wkład w
prowadzeniu
prac
wykończeniowych
Centrum Parafialnego
z
kościołem
Zmartwychwstania
Pańskiego, gdzie już od 1992 roku
odprawiano
nabożeństwa,
ale
urządzenia były prowizoryczne.
Wśród sektorów duszpasterskich,
które funkcjonowały w parafii, o.
Zdzisław otoczył szczególną opieką i
troską młodzież. W tym czasie cieszył

się on dobrym zdrowiem, dlatego
przyczynił się wiele do rozwoju
duszpasterstwa i do prowadzenia prac
budowlanych. Parafia ta, utworzona
w 1966 roku, obsługiwana przez
redemptorystów
z
Wiceprowincji Bahia
od 1976 roku, rozwijała
się bardzo dobrze
i
parafianie
coraz
bardziej
doceniali
duszpasterzy, a wśród
nich o. Kamińskiego.
Czekały
jednak
na o. Zdzisława nowe
obowiązki.
Przez
szereg lat pracował w
sanktuarium i w parafii
Bom Jesus da Lapa.
W 2003 roku o.
Kamiński
powrócił
do Salwadoru. Był
przełożonym wspólnoty
redemptorystów
przy
kościele
św.
Łazarza
oraz
wikariuszem w parafii
Zmartwychwstania
Pańskiego.
Dał nowy wkład w duszpasterstwo
parafialne,
odnawiając
dawne
przyjaźnie i zawierając nowe. Tym
razem jego praca w parafii Ondina
trwała 3 lata. Kościół stawał się
coraz piękniejszy, gdyż prace nad
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jego ukończeniem prowadzone były
bez przerwy. Wiele osób z innych
parafii miejskich zaczęło uczęszczać
do kościoła na Ondinie ze względu
na odprawianą w nim Nowennę do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Mieszkając nadal w Salwadorze
w 2006 roku, ale mając inne
obowiązki, w miarę możliwości
utrzymywał kontakt z parafią i
odprawiał nabożeństwa. Od 2007
roku o. Zdzisław pracował na innych
placówkach w Bahii i dopiero w 2013
roku powrócił do Salwadoru do parafii
Ondina w charakterze wikariusza.
Ostatni,
pięcioletni
okres
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pracy duszpasterskiej w parafii
Zmartwychwstania Pańskiego był
również bardzo owocny, gdyż jego
praca apostolska wykonywana była
zawsze z wielkim zaangażowaniem,
mądrością,
pobożnością,
serdecznością i kapłańską
miłością.
Wszystko
to
stworzyło
warunki
do
zadzierzgnięcia
wielkiej
liczby głębokich przyjaźni.
Dlatego parafianie bardzo
odczuli jego brak, gdy
nastąpiło tak niespodziewane
jego odejście do wieczności.
Trzeba dodać, że o.
Zdzisław mieszkając przez
wiele lat przy kościele św.
Łazarza, prowadził tam
z
wielką
serdecznością
specyficzne
duszpasterstwo
dla
tysięcy czcicieli św. Łazarza i św.
Rocha z całego miasta. Dlatego także
i w tym kościele o. Zdzisław otoczony
był wielkim szacunkiem i przyjaźnią.
Wiadomość o jego zgonie dotknęła
boleśnie bardzo wielu wiernych z
nim związanych, gromadząc ich na
modlitwę o jego wieczną radość.
Redakcja
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WSPOMNIENIE O O. ZDZISŁAWIE KAMIŃSKIM CSSR
Dnia 24 kwietnia 2017 roku
przeszedł do wieczności nasz
współbrat o. Zdzisław Kamiński.
Jego odejście napełniło nas głębokim
smutkiem, tym bardziej, że nie
spodziewaliśmy się, że tak szybko
ono nastąpi.
Śmierć
nie
jest
jakimś
wydarzeniem przypadkowym w
życiu człowieka, lecz naturalnym
procesem. Jesteśmy żywymi istotami
i przygotowujemy się do zgonu,
podobnie jak poczęte dziecko w
łonie matki staje się powoli gotowe
do opuszczenia go; do narodzenia.
Każdy
etap
życia
ludzkiego
wymaga „odejść”, coraz bardziej
zobowiązujących. Odejścia te mają
początek z chwilą narodzenia, które
jest odejściem z jednej i wejściem
do nowej formy życia. Z upływem
czasu człowiek wzrasta, dojrzewa,
aby pójść do szkoły, aby spotkać inne
osoby dotychczas nieznane i wreszcie
opuścić swoją naturalną rodzinę, aby
założyć nową.
O. Zdzisław wszedł do grona
rodziny redemptorystów, która go
przygarnęła z miłością, otwierając
przed nim nowe horyzonty w
realizowaniu swojego powołania.
Opuścił ojczyznę, ukochaną Polskę,
aby oddać swoje kapłańskie i misyjne
życie ludowi brazylijskiemu w
stanie Bahia, aby mu służyć z wielką

miłością. O. Zdzisław często mawiał,
że lud ten jest kochany. Jego miłość
do ludu w pełni była odwzajemniana.
Gdziekolwiek oddawał się posłudze

kapłańskiej, w różnych sektorach
duszpasterskich naszej wiceprowincji,
wszędzie był ceniony i kochany.
Był wychowawcą seminaryjnym,
kustoszem sanktuarium Dobrego
Jezusa i proboszczem, itd. Z wielkim
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zamiłowaniem oddawał się pracy
duszpasterskiej, która była jego
pasją życiową i którą wykonywał z
entuzjazmem i radością.
Miał on zwyczaj mówić: „Staram
się czynić dobrze i nie oczekuję w

zamian niczego”; Jezus zaś mówił
„Kto chce zyskać życie, musi je
stracić”.
Śmieć to ostatni etap, ostatnie
odejście od aktualnej formy naszego
istnienia. Wymaga ona wyrzeczenia
się wszystkiego i pozostawienia
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wszystkiego, nie zabierając niczego
ze sobą. Trzeba mieć zdolność
opuszczania tego, co uznawaliśmy
jako „swoje”, pozostawiając wszystko
dla innych. O. Zdzisław odszedł
całkowicie wyzbyty ze wszystkiego,
gdyż nauczył się tego kultywując
duchowość św. Alfonsa, założyciela
naszego zgromadzenia.
Na szpitalnym łożu mówił:
„Wszystko jest w ręku Boga; nie boję
się śmierci. Żal mi tylko mojej siostry
w Polsce, która bardzo przeżyje moje
odejście.”
Jestem pewny, że o. Zdzisław nie
umarł w samotności. A to dlatego,
że jego życie przepełnione było
miłością Jezusa Chrystusa, Kościoła i
niezliczonej liczby przyjaciół.
„Każdy, który opuścił dom albo
braci, albo siostry, albo ojca, albo
matkę, albo żonę, albo dzieci, albo
rolę dla mego imienia, stokroć więcej
otrzyma oraz odziedziczy życie
wieczne” (por. Mt 19, 29-30).
o. Tadeusz Pawlik CSsR
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MISSIONÁRIOS REDENTORISTAS
VICE-PROVÍNCIA DA BAHIA

Rua Almeida Sande, 36 - Barris, CEP: 40.070-370 – Salvador-BA
E-mail: cssrba@terra.com.br – Telefones: (71) 3328-3116

KOMUNIKATY WICEPROWINCJAŁA
Drodzy Współbracia!
Zbliżamy się do uroczystego świętowania Zmartwychwstania naszego
Odkupiciela; do przeżywania Paschy Jezusa Chrystusa.
Każda celebracja Eucharystii jest wspomnieniem Paschy Chrystusa
Odkupiciela, który przyszedł wybawić swój lud z okowów niewoli. Aby
przeżyć misterium paschalne w bliskości Chrystusa Pana, potrzebujemy,
dźwigając nasze krzyże, odpowiednio przeżyć nasz życiowy Wielki Post. Jako
redemptoryści, stanowimy jedno ciało, jedną rodzinę misyjną.
XXV Kapituła Generalna Zgromadzenia w swoim końcowym przesłaniu
przypomina nam, że „Wspólnota, jaką mamy stanowić, to miejsce dla
wszystkich współbraci. Tak dla współbraci w podeszłym wieku, jak młodych,
naznaczonych tak swoimi niedoskonałościami jak i cnotami. Wszyscy razem
są współodpowiedzialni za wspólnotę” (por. nr 11).
W tym samym dokumencie Kapituła Generalna stawia przed nami
wyzwanie: „Zapraszamy wszystkich redemptorystów, aby byli świadkami
zbratania i miłości do wszystkich ludzi, tak jak sam Bóg otacza miłością
każdego człowieka. Nie wystarczy doświadczyć miłosierdzia Bożego w
swoim życiu; koniecznym jest, by każdy redemptorysta stał się narzędziem
miłosierdzia dla bliźnich” (por. nr 10).
Potrzeba więc, abyśmy w ten sposób przebyli wielkopostną drogę
zmierzając do radosnego świętowania Zmartwychwstania Pańskiego.
Korzystam z okazji, aby przekazać szereg komunikatów dotyczących
wszystkich nas oraz decyzji podjętych przez Zarząd Wiceprowincji.
Na uwagę zasługują następujące wydarzenia, które trzeba wspomagać
naszymi modlitwami:
1. Powrót do naszej wiceprowincji o. biskupa Czesława Stanuli,
emerytowanego biskupa Itabuny, po 27 latach posługi biskupiej.

Biuletyn Informacyjny ,,Noticiário” Nr 112 Kwiecien - Czerwiec 2017 r.

17

2. Br. kl. Gildevan Pinto Rocha otrzyma święcenia diakonatu dnia 23
kwietnia b.r. Jego powołanie jest owocem naszej pracy duszpasterskiej w
diecezji Senhor do Bonfim.
3. Choroba naszego współbrata o. Zdzisława Kamińskiego i konieczność
opieki szpitalnej. Świadomi, jak krucha jest nasza egzystencja, otoczmy go
naszą modlitwą o rychły powrót do zdrowia.
KOMUNIKATY
1. DZIĘKCZYNNA MSZA ŚWIĘTA, W CZASIE KTÓREJ O. BISKUP
CZESŁAW POŻEGNAŁ SIĘ Z DIECEZJĄ
Ostatniego dnia marca w kościele katedralnym w Itabunie kler diecezjalny
wraz z ludem pożegnał swojego pasterza. Oprócz licznych kapłanów
diecezjalnych, również grupa redemptorystów z wiceprowincji koncelebrowała
Mszę świętą. Z Polski przyjechał o. Prowincjał Janusz Sok. Obecne były
władze miejskie, wiele sióstr zakonnych i osób bardzo zaprzyjaźnionych
z o. Biskupem Czesławem. Katedra p.w. św. Józefa wypełniła się ludem
wdzięcznym Bogu za prawie 20 lat owocnej posługi pasterskiej swojego
biskupa. W czasie celebracji wspomniane były również niedawne 77. urodziny
o. Biskupa Czesława.
O. Biskup Czesław wraca do wspólnoty wiceprowincjalnej. Będzie
mieszkał w domu św. Alfonsa w Salwadorze. Wiceprowincja wita go z radością
i wdzięcznością za jego wspaniałą posługę Kościołowi w diecezji Floresta w
stanie Pernambuco i w Itabunie w stanie Bahia.
2. BR. KL. GILDEVAN PINTO OTRZYMA ŚWIĘCENIA DIAKONATU
Święcenia diakonatu naszego współbrata Gildevana odbędą się dnia 23
kwietnia o godzinie 9:30 w kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Itabunie,
gdzie nasz współbrat obywa staż duszpasterski. Święceń tych udzieli mu o.
bp Czesław Stanula. Zapraszam wszystkich współbraci do uczestnictwa w tej
uroczystości. Współbracia, którzy zamierzają przybyć na święcenia proszeni
są o wcześniejsze zgłoszenie, aby im zapewnić zakwaterowanie.
3. SEMINARIUM REDEMPTORYSTÓW W BELO HORIZONTE - MG
W Seminarium Redemptorystów w Belo Horizonte, gdzie studiują klerycy
teologowie z naszej wiceprowincji, nastąpiły ostatnio zmiany. Prefekt kleryków
o. Vicente Ferreira został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji
18
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Belo Horizonte. W związku z tym Zarząd Prowincji Rio de Janeiro (do której
należy seminarium) mianował prefektem o. Paulo Sérgio Carrarę. Nasza
wiceprowincja, stosownie do rozporządzenia Zarządu Generalnego w Rzymie,
już od szeregu lat wysyła tam naszych seminarzystów. Obecnie mamy tam 7
kleryków.
4. MIĘDZYPROWINCJALNE REKOLEKCJE REDEMPTORYSTÓW
Pragnę przypomnieć, że wspólnotowe rekolekcje jednostek zgromadzenia
z północno-wschodniej Brazylii odbędą się w dniach od 1 do 5 maja w mieście
Fortaleza w stanie Ceará. Przeprowadzi je o. Enrique Lopez, były wieloletni
konsultor Zarządu Generalnego w Rzymie.
Współbracia z naszej wiceprowincji, którzy będą uczestniczyć w
rekolekcjach mają powiadomić Wiceprowincję Fortaleza o godzinach przylotu
samolotów, aby tamtejsi redemptoryści mogli ich dowieźć z lotniska do
klasztoru. Ze względu na odległość 1.200 km od Salwadoru (2.000 km od
Bom Jesus da Lapa), wszyscy współbracia z Bahii korzystali z linii lotniczych.
5. KOLEKCJA PRAC NAUKOWYCH WSPÓŁBRACI
Nasz współbrat o. Franciszek Micek przygotowuje wydanie zbioru prac
naukowych wszystkich współbraci z naszej wiceprowincji pisanych na
zakończenie studiów filozoficznych i teologicznych na uczeniach wyższych.
Apeluję do wszystkich współbraci, aby poparli tę inicjatywę, jakże
potrzebną, wysyłając swoje monografie (starsi: drukowane, a młodsi w wersji
komputerowej).
(W skład kolekcji wejdą też prace magisterskie współbraci, którzy odbyli
studia w Rzymie, oraz naszych czterech ojców, którzy ukończyli studia w WSD
Tuchowie, pisząc prace magisterskie na Papieskiej Akademii Teologicznej w
Krakowie – przypomnienie Redakcji).
6. REDEMPTORYSTOWSKIE MISJE ŚWIĘTE W PARAFII OLINDINA
- BA
W dniach od 20 kwietnia do 21 maja b.r. nasi współbracia przeprowadzą
misję świętą w rozległej parafii Olindina, w diecezji Alagoinhas-BA. Pragnę
przypomnieć, że stosownie do naszego charyzmatu i celu zgromadzenia
założonego dla głoszenia misji świętych, wszyscy współbracia, w miarę
możliwości, powinni brać czynny udział w ich głoszeniu. Dlatego proszę, aby
współbracia dysponujący czasem zaangażowali się czynnie w przeprowadzenie
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tej niełatwej pracy. Proszę o kontaktowanie się z koordynatorem tej misji
świętej, którym jest br. Domingos Barreto CSsR.
7. WSPÓLNOTA ZAKONNA W ARRAIAL D’AJUDA
Dnia 1 kwietnia b.r. o. Neilton Junqueira CSsR, w towarzystwie
wiceprowincjała o. Roque i br. kl. Alessandro Moreiry, przyjęty został przez
ojców: Zbigniewa Małolepszego i Tadeusza Mazurkiewicza we wspólnocie
zakonnej w Arraial d’Ajuda, do której został przeniesiony. Dziękuję mu za
misyjną dyspozycyjność i życzę pięknej, owocnej pracy w tym najstarszym
sanktuarium maryjnym w Brazylii oraz w dwóch parafiach powierzonych
duszpasterstwu redemptorystów.
8. SPOTKANIE REDEMPTORYSTOWSKIEJ KONFERENCJI W
KOLUMBII
W dniach od 15 do 24 maja w stolicy Kolumbii - Bogota odbędzie się trzeci
etap XXV Kapituły Generalnej Zgromadzenia. Spotkają się tam reprezentanci
wszystkich jednostek zgromadzenia - Konferencji Latynoamerykańskiej i
Karaibów. Naszą wiceprowincję reprezentować będą ojcowie: Roque Silva
(wiceprowincjał) i Antoni Niemiec (delegat).
9. ZEBRANIE OGÓLNE WICEPROWINCJI W LISTOPADZIE
Zarząd Wiceprowincji zobowiązał o. Adama Rąpałę do zorganizowania
Zebrania Ogólnego, w czasie którego obchodzić będziemy 25-lecie
kanonicznego ustanowienia Wiceprowincji Bahia (1992-2017). Zebranie
Ogólnie odbędzie się w dniach od 6 do 10 listopada w Bom Jesus da Lapa,
gdzie zrodziła się nasza wiceprowincja. Cieszyć się będziemy z obecności
prowincjała z Warszawy o. Janusza Soka, który już potwierdził swoje
uczestnictwo. Spotkanie to orientował będzie o. Joaquim Parron z Prowincji
Campo Grande (stan Mato Grosso do Sul).
10. FERIE NASZYCH KLERYKÓW
Stosownie do sugestii Sekretariatu Formacji, Zarząd Wiceprowincji podjął
decyzję, że nasi klerycy teologowie w czasie ferii lipcowych nie udadzą się do
domów rodzinnych, lecz zaangażują się w pomocnicze prace duszpasterskie na
placówkach naszej wiceprowincji. Ponieważ studiują z dala od Bahii, dlatego
potrzebują poznać nasze pola działalności misyjnej i duszpasterskiej, gdzie w
przyszłości będą pełnić swoją posługę kapłańską i misyjną.
20
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11. PRZEDŁUŻENIE POZWOLENIA NA POBYT O. ALOÍSIO MOTY
W PROWINCJI SÃO PAULO
Nadzwyczajna Rada Wiceprowincji Bahia, po uprzedniej debacie odnośnie
prośby o. Aloísio o pozwolenie na jego dłuższy pobyt i pracę duszpasterską
w redemptorystowskiej Prowincji São Paulo, wyraziła zgodę na jego pobyt
pod jurysdykcją prowincjała tamtejszej jednostki do końca czterolecia
(31.12.2018). Wtedy też zostanie dokonana, przez Zarządy Prowincji Sao
Paulo i Bahii, ewaluacja eksperymentu duszpasterskiego o. Aloísio.
12. STUDIA DOKTORANCKIE O. KRZYSZTOFA MAMALI W
RZYMIE
Nadzwyczajna Rada Wiceprowincji po uprzedniej debacie odnośnie petycji
o. Krzysztofa Mamali o zezwolenie na kontynuowanie studiów w Rzymie, w
celu zdobycia doktoratu, biorąc pod uwagę racje i okoliczności przedstawione
przez wiceprowincjała o. Roque Silvę, wyraziła zgodę na kontynuowanie przez
o. Krzysztofa Mamalę studiów z teologii moralnej na Akademii Alfonsiańskiej
w Rzymie.
13.
ODNOWIONA STRONA INTERNETOWA I ADRES
ELEKTRONICZNY WICEPROWINCJI
Strona internetowa wiceprowincji została ostatnio odnowiona i znacznie
ulepszona. Mamy też nowy oficjalny adres elektroniczny: cssrba@redentorista.
com.br. Strona internetowa: www.redentoristas.com.br.
14. BRATERSKIE ODWIEDZINY PROWINCJAŁA Z WARSZAWY
W związku z uroczystością pożegnalną o. biskupa Czesława Stanuli CSsR
w diecezji Itabuna, cieszyliśmy się braterskimi odwiedzinami o. Janusza Soka,
prowincjała z Polski. Uczestniczył on w pożegnalnej Mszy świętej w katedrze
w Itabunie, a potem odwiedził nasze domy w Arraial d´Ajuda, w Bom Jesus
da Lapa i w Salwadorze. Nie była to oficjalna wizyta kanoniczna, lecz wyraz
szacunku dla o. biskupa Czesława, który po 27 latach trudnej, ale bardzo
pięknej i owocnej posługi biskupiej, przeszedł na emeryturę.
Na zakończenie, składam serdeczne podziękowanie każdemu ze współbraci
za pracę apostolską wykonywaną w swoim sektorze. Życzę wszystkim, byśmy
„oddawali nasze życie dla Obfitego Odkupienia”. Celebrujmy z entuzjazmem
Rok Maryjny – 300-lecia odnalezienia cudownej figury Królowej i Patronki
Brazylii oraz powstania narodowego sanktuarium w Aparecida!
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W naszej działalności osobistej i wspólnotowej bądźmy „Świadkami
Odkupiciela solidarnymi dla misji w zranionym świecie”, jak to oczekuje od
nas zgromadzenie.
W Chrystusie, Maryi i Alfonsie
Salwador, 4.04.2017
o. Roque Silva Alves CSsR
Wiceprowincjał

ŚWIĘCENIA DIAKONATU W WICEPROWINCJI BAHIA
W niedzielę dnia 23 kwietnia o
godzinie 9:30, w kościele parafialnym
Matki Bożej Miłosierdzia w dzielnicy
Maria Pinheiro w Itabunie, odprawiona
została uroczysta Msza święta
pod przewodnictwem o. biskupa
Czesława Stanuli CSsR, podczas
której nasz współbrat GILDEVAN
PINTO ROCHA otrzymał święcenia
diakonatu. Ogromny kościół wypełnił
się wiernymi z parafii i z miasta.
Współbraci redemptorystów nie było
wielu, gdyż obowiązki duszpasterskie
i misyjne oraz bardzo wielkie
odległości na to im nie pozwoliły.
Nowy diakon w 2015 roku
ukończył studia teologiczne w Belo
Horizonte. W ciągu 2016 roku w
ramach
stażu
duszpasterskiego
pracował w parafii Matki Bożej
Miłosierdzia, dlatego jest tutaj
znany i ceniony. Jako diakon
będzie kontynuował swoją posługę
duszpasterską w tej samej parafii.
Diakon Gildevan, syn Manuela
Muniza i Josenildy Pinto Rocha,
przebył
charakterystyczną
dla
naszych misyjnych warunków drogę
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powołaniową, o której pisze w
następnym artykule.
Nasza
redemptorystowska
wiceprowincja raduje się ze święceń
diakonatu
naszego
współbrata,

tym bardziej, że w ostatnich latach
święcenia były u nas nieliczne.
Życzymy diakonowi Gildevanowi
wielu łask Chrystusa Odkupiciela
i opieki Maryi, Matki Nieustającej
Pomocy oraz wytrwałości w posłudze
ludowi Bożemu.
o. Roque Silva Alves CSsR
Wiceprowinciał
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MOJE REDEMPTORYSTOPWSKIE POWOŁANIE
Diakon Gildevan Rocha CSsR
Spotkałem się z redemptorystami
dzięki ich pracy powołaniowej przy
kościele katedralnym w mieście
Senhor do Bonfim. Wprawdzie
urodziłem się w Sento-Sé, na
północnym krańcu stanu Bahia, w
diecezji Juazeiro, ale nasza rodzina
przeprowadziła się do miasta
Pindobaçu, w diecezji Senhor do
Bonfim. Patronem parafii Pindobaçu
jest Dobry Jezus (zapewne przez
kontakt
pątniczy
tamtejszych
mieszkańców z sanktuarium w
Lapie).
Przed 10 laty, w 2007 roku, kiedy
kończyłem szkołę średnią rozpoczął
się mój kontakt z duszpasterstwem
powołaniowym
Wiceprowincji
Bahia, którego promotorem był o.
Józef Grzywacz. Dzięki orientacji
powołaniowej poznałem z bliska
Zgromadzenie Redemptorystów, jego
charyzmat i pracę misyjną.
Po uczestnictwie w kilku
spotkaniach, zaproszony zostałem
do odbycia wstępnego, selekcyjnego
stażu powołaniowego, a potem do
właściwego stażu, w czasie którego
dopuszczono mnie wraz z trzema
innymi kandydatami do wstąpienia
do Małego Seminarium w Bom Jesus
da Lapa.
Na początku 2008 roku znalazłem

się w seminarium jako aspirant
przygotowujący się do egzaminu
wstępnego na uniwersytet w
Salwadorze. Pobyt we wspólnocie
powołaniowej w Bom Jesus da Lapa
był okresem szczególnym, gdyż
po raz pierwszy zakosztowałem
życia wspólnotowego; wtedy też
nauczyłem się wielu zwyczajnych
prac domowych. Zaangażowałem się
w pomocnicze prace duszpasterskie
w dzielnicach miasta i w sanktuarium
Bom Jesus da Lapa. Bardzo
szczególny wpływ na ugruntowanie
się mojego powołania wywarł sposób,
w jaki redemptoryści prowadzili pracę
ewangelizacyjną w sanktuarium Bom
Jesus da Lapa. Do dnia dzisiejszego
tkwią mi w pamięci chwile spotkań
z pielgrzymami. Urzekała mnie
praca duszpasterska redemptorystów,
którzy realizują swoje powołanie i
charyzmat zgromadzenia w posłudze
ludowi biednemu i opuszczonemu.
Naszą
wspólnotę
powołaniową
prowadził br. Domingos Barreto
CSsR, z którym do dnia dzisiejszego
łączy nas serdeczna przyjaźń.
Po rocznym pobycie w Bom Jesus
da Lapa rozpocząłem w Salwadorze
trzyletnie studia filozoficzne w
Instytucie Teologicznym Świętego
Benedykta. Wtedy to jako postulanci
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przygotowywaliśmy się do wstąpienia
do nowicjatu. Studia filozoficzne
były wymagające, ale były okresem
szczególnym, gdyż uczyły nas myśleć

lepiej oraz lepiej poznawać człowieka
i świat. Był to również czas „wyjścia z
siebie” i wyjścia na spotkanie drugiego
człowieka, nieraz bardzo różniącego
sie od nas. Instytut Teologiczny
Świętego Benedykta prowadzony był
przez klasztor ojców benedyktynów,
istniejący w Salwadorze już ponad
400 lat. Środowisko to posiada
specyficzny
wymiar
religijny.
Mieliśmy możliwość poznania i
zaprzyjaźnienia się z zakonnikami,
którzy
(z
benedyktyńską
gościnnością) chętnie nas zapraszali.
Jeszcze
wspomnę
o
moim
zaangażowaniu się w tym okresie
w pracę powołaniową, pomagając
promotorowi w organizowaniu i
prowadzeniu spotkań dla chłopców,
jak również w utrzymywaniu
kontaktu korespondencyjnego ze
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zgłaszającymi się kandydatami. Była
to praca bardzo interesująca, gdyż
mogłem uczestniczyć w odkrywaniu
drogi powołaniowej chłopców.
W redemptorystowskiej parafii
Zmartwychwstania Pańskiego w
Salwadorze
byłem
duchowym
opiekunem grupy młodzieżowej w
peryferyjnej dzielnicy p.w. Serca
Maryi należącej do tej parafii. Ponadto
przygotowywałem grupę nastolatków
do bierzmowania.
W dzielnicy Pituaçu, gdzie
znajduje się nasze seminarium, w
kościele Matki Bożej Gromnicznej
pomagałem
w
duszpasterstwie,
przygotowując osoby do pełnienia
posługi liturgicznej. Oczywiście, nie
brakowało trudności tak osobistych,
jak wspólnotowych, ale jestem
wdzięczny Bogu i wielu dobrym
ludziom, którzy towarzyszyli mi
w tym trzyletnim okresie formacji.
Przede wszystkim dziękuję moim
kolegom, którzy odbyli razem ze
mną ten etap formacji. W tym czasie
wychowawcami
seminaryjnymi
byli ojcowie: Tadeusz Pawlik, João
Batista i Lécio Alexandre. Składam
im serdeczne podziękowanie.
Po ukończeniu tego etapu
formacyjnego, przyszedł czas na
opuszczenie stanu Bahia, gdyż
zostałem zaaprobowany do wstąpienia
do nowicjatu, który usytuowany
był w stanie Paraíba, w klasztorze
redemptorystów
Wiceprowincji
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Recife, w mieście Campina Grande.
Nowicjat ten był międzyprowincjalny,
dla seminarzystów z różnych
jednostek zgromadzenia. Był to
czas poznania towarzyszy drogi
powołaniowej
pochodzących
z
innych rejonów Brazylii.
Nowicjat to czas naznaczony
uczeniem się życia we wspólnocie
zakonnej i dogłębnego przyswojenia
sobie charyzmatu zgromadzenia. Był
to czas szczegółowego zapoznania
się z duchowością Zgromadzenia
Najświętszego
Odkupiciela
w
wymiarze
historycznym,
rozpoczynając od św. Alfonsa, przez
kontemplacyjną mistykę bł. Siostry
Marii Celeste Crostarosy, aż do naszych
czasów. Wszystko to ugruntowało
moje redemptorystowskie powołanie.

Mam zwyczaj mówić, że nowicjat
był dla mnie „największymi i
najważniejszymi rekolekcjami w
życiu”.

Nasza wspólnota nowicjatu miała
sposobność angażowania się w pomoc
duszpasterską
w
peryferyjnych
wspólnotach
kościelnych
redemptorystowskiej parafii Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
Bardzo jestem wdzięczny Bogu
i
współbraciom
prowadzącym
nowicjat za sposobność przeżycia
tego szczególnego etapu formacji
zakonnej. Zapisali się na zawsze
w mojej wdzięcznej pamięci
redemptoryści, z którymi spotkałem
się w nowicjacie, a w szczególny
sposób nasz magister o. Luiz
Gonzaga. Był to czas przemodlenia
mojego powołania i mojego życia.
Po złożeniu ślubów czasowych
zostałem posłany do innej jednostki
zgromadzenia, a mianowicie do
Prowincji Rio de Janeiro, która
prowadzi dom seminaryjny w
Belo Horizonte, w stanie Minas
Gerais.
Formacyjna
wspólnota
kleryków teologów nosi imię
zacnego misjonarza redemptorysty,
biskupa diecezji Barra w Bahii
„Dom João Muniz” (1907-1977).
On to sprowadził redemptorystów
do sanktuarium Bom Jesus da Lapa,
które wówczas należało do diecezji
Barra (przyp. Redakcji).
Rozpoczynając studia teologiczne
w 2013 roku, my - nowi profesi z Bahii
- spotkaliśmy nowych towarzyszy do
wspólnego odbycia kolejnego etapu
formacyjnego, a mianowicie, oprócz
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współbraci z miejscowej prowincji,
także kleryków z Wiceprowincji
Fortaleza.
Okres studiów teologicznych był
czasem uczenia się nowego spojrzenia
na świat i Kościół, głębszego sposobu
myślenia, poprzez studia akademickie
na Instytucie Teologicznym Księży
Jezuitów. Tam i w seminarium
uczyliśmy się „przemodlić” teologię,
którą studiowaliśmy. Dynamiczne
było również nasze zaangażowanie
duszpasterskie. Mnie przypadła w
udziale praca w Archidiecezjalnym
Duszpasterstwie
Ludzi
Ulicy
(bezdomnych,
porzuconych
nędzarzy). Było to bardzo szczególne
doświadczenie w wymiarze ludzkim,
religijnym i społecznym, które
wymagało wiele dyspozycyjności,
aby słuchać, zająć się nimi i w jakiś
sposób pomagać tym najbardziej
opuszczonym naszych czasów, do
których jako redemptoryści jesteśmy
posłani.
W ostatnim roku studiów
zaangażowano mnie w prowadzenie
kursu teologii dla młodzieży przy
redemptorystowskim kościele św.
Józefa w centrum miasta.
Dlatego na tym etapie formacji
miałem sposobność spotkania się z
różnymi sytuacjami, gdzie istnieje
potrzeba obecności redemptorystów,
także i mnie, aby realizować
powołanie według charyzmatu św.
Alfonsa.
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Miałem w Belo Horizonte
wspaniałych
wychowawców
seminaryjnych, sławnego o. Daltona
Barros i o. Vicente de Paula,
który niedawno został mianowany
biskupem pomocniczym archidiecezji
Belo Horizonte. Jego sakra biskupia
odbyła się 27 maja b.r.

Tak skończyła się moja formacja
seminaryjna w Belo Horizonte i
mogłem wrócić na stałe do mojej
Wiceprowincji Bahia. Zostałem
skierowany na ustanowiony przez
Zarząd Generalny Zgromadzenia staż
duszpasterski do parafii Matki Bożej
Miłosierdzia w Itabunie, do pomocy
o. Stanisławowi Wilczkowi, który
jest przełożonym i proboszczem
parafii. Ponieważ o. Stanisław
jest sam na parafii, biorę czynny
udział we wszystkich sektorach
duszpasterskich, a więc opieka nad
różnymi grupami, organizowanie
spotkań formacyjnych, dni skupienia
itp. Parafia posiada też pięć filii –
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kaplic, gdzie również ludzie czekają
na obecność i pomoc duszpasterza.
Moje
zaangażowanie
duszpasterskie trwa już ponad rok,
gdyż rozpoczęło się na początku
2016 roku. Miałem też sposobność
zaangażowania się w duszpasterstwo
diecezjalne, a konkretnie w wykłady
z teologii moralnej ogólnej i socjalnej
w Diecezjalnej Szkole Teologii dla
Świeckich.
Parafia Matki Bożej Miłosierdzia
w Itabunie usytuowana jest w
dużej peryferyjnej dzielnicy, gdzie
praca duszpasterska nie jest łatwa.
Wielkie ubóstwo mieszkańców i
bezrobocie powodują kradzieże,
rozboje, narkomanię. W związku
z tym dzielnica jest traktowana
z uprzedzeniem i pogardą. W
kilkudziesięciotysięcznej
dzielnicy nasi praktykujący
parafianie nie są liczni,
ale coraz więcej wiernych
przychodzi do kościoła,
gdyż znajdują tu „oazę”
spokoju, życzliwości i
duchowego wsparcia dla
swojego trudnego życia.
Widząc
z
bliska
całą tę sytuację ludu
peryferii
miejskich,
nurtuje mnie przeżywany
w
zgromadzeniu
w
poprzednich latach temat naszego
misyjnego
i
duszpasterskiego
zaangażowania:
„Redemptorysta

ma
ewangelizować
biednych,
opuszczonych
i
dać
się
ewangelizować przez nich”, bo i oni
mogą nas wiele nauczyć. Na ostatniej
Kapitule Generalnej podjęto temat,
że my redemptoryści mamy być:
„Świadkami Odkupiciela solidarnymi
dla misji w zranionym świecie”.
Obydwa te tematy są bardzo aktualne
w naszej posłudze duszpasterskiej w
Itabunie, gdyż z bliska spotykamy się
z tak boleśnie zranionym światem.
Mając w pamięci to „zranione”
środowisku,
złożyłem
śluby
wieczyste ubóstwa, czystości i
posłuszeństwa oraz ślub i przysięgę
wytrwałości
w
zgromadzeniu,
„pieczętując na zawsze” moje
powołanie. Otrzymałem święcenia
diakonatu w parafii, której posługuję.

Święceń udzielił mi emerytowany o.
biskup Czesław Stanula w niedzielę
Miłosierdzia Bożego, dnia 23 kwietnia
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b.r. Zdaję sobie sprawę, że dochodzę
do celu, ale zarazem świadomy
jestem wyzwania, że „mam być
współpracownikiem, sługą, idącym
śladami Chrystusa, pełniącym Jego
misję Obfitego Odkupienia”, jak to
mówią Konstytucje Zgromadzenia.
Wyzwanie jest niebotyczne, ale
dodaje mi otuchy słowo samego
Chrystusa, które obrałem jako hasło
mojej posługi misyjnej: „Jeśli ktoś
chce iść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech co dnia bierze

krzyż swój i niech Mnie naśladuje”
(Łk 9, 23).
Wiem także, że towarzyszy
mi modlitwa wielu osób, przede
wszystkim
moich
współbraci,
abym potrafił sprostać wyzwaniom,
realizując dar Boży, jakim jest
moje powołanie do Zgromadzenia
Najświętszego Odkupiciela.
Z braterskim uściskiem
dk. Gildevan Pinto Rocha CSsR

POŻEGNALNE PRZEMÓWIENIE
O. BISKUPA CZESŁAWA STANULI CSSR
Moi ukochani Bracia i Siostry!
Kończymy dzisiaj miesiąc marzec.
Mamy okazję, żeby podziękować
Bogu za łaski otrzymane w tych 31
dniach przeżytych w duchu Wielkiego
Postu.
Ale kończymy też prawie 20-letni
okres mojej posługi biskupiej w
ukochanej diecezji Itabuna. Był to
czas intensywnego wysiłku w dziele
budowania i formowania wspólnoty
kościelnej: pasterza i owczarni.
Pozwólcie mi, że tę krótką refleksję
przedstawię w trzech punktach:
1. Zastanówmy się nad treścią
słowa Bożego z tej celebracji
liturgicznej!
2. Przypomnijmy pokrótce drogę,
którą przebyliśmy w ciągu tych
prawie 20 lat!
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3. Podziękujmy Bogu, że
posługując się tylu dobrymi ludźmi,
dokonał wielkich rzeczy w diecezji!
Drodzy Bracia i Siostry!
1.
W
czytaniu
biblijnym
usłyszeliśmy, że osoba dobra, gdy
znajdzie się w środowisku niewiary
i przewrotności moralnej, staje się
znienawidzona. Ludzie, których
postępowanie jest grzeszne nie
mogą jej znieść i dlatego chcą się jej
pozbyć. Posługują się kłamstwem,
pomówieniami i przemocą, by ją
wyeliminować, nie widzieć jej, nie
słyszeć. Taki los spotkał Jezusa
Chrystusa. Był on znienawidzony,
prześladowany, bo Jego obecność
i nauczanie było nie do zniesienia
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dla żydowskich zwierzchników
religijnych.
Księga Mądrości powstała w I
wieku przed Chrystusem. Słowa, które
czytaliśmy winny być zrozumiane
w kontekście historycznym tamtej
epoki. W drugim rozdziale Księgi
Mądrości znajdujemy opis życiowej
filozofii bezbożnych. Według nich
człowiek przychodzi na świat

przypadkowo, a jego śmierć jest
bezsensowna. Dlatego życie powinno
być wykorzystane do wyżycia się we
wszelkiego rodzaju przyjemnościach.
Wszystko to, co staje na przeszkodzie
w osiągnięciu tego egoistycznego
celu powinno być usunięte nawet
niesprawiedliwie, przemocą.
Św. Jan w Ewangelii wskazuje
na Boże pochodzenie Jezusa
Chrystusa; na jego tożsamość. Kim
jest Nauczyciel z Nazaretu, który
głosi z wielkim autorytetem naukę

nową i działa cuda? Jego działalność
i nauczanie rodzi pytania i niepokój,
ale też nienawiść u przywódców
religijnych, podczas gdy prosty lud
z radością przyjmuje Jego nauczanie
i chwali Boga za cuda, których On
dokonuje. Nie brak również osób
wykształconych religijnie, które
podziwiają i otaczają szacunkiem
Jezusa. Inni natomiast nienawidzą
Go i prześladują, uważając, że jest
On oszustem. Władze religijne
są
zdecydowane,
by
Jezusa
wyeliminować skazując na śmierć.
Ale w podświadomości nawet
wrogów tkwi niepewność: Czyżby
On był oczekiwanym Mesjaszem?
W ludzkim mniemaniu wiadomo,
skąd On pochodzi, a mianowicie
z Nazaretu, skąd nie można się
spodziewać niczego dobrego (por.
J 1,46). Znani są też Jego rodzice
(por. J 6,42). Jezus jednak z całą
mocą twierdzi, że oni nie znają Jego
pochodzenia; że został posłany przez
Ojca Niebieskiego; że oni w to nie
wierzą. Oświadczenie Jezusa rodzi w
Jego przeciwnikach coraz to większą
nienawiść i chęć skazania Go na
śmierć. Nienawiść do Jezusa i chęć
pozbycia się Go przez skazanie na
śmierć wzrastały z każdym dniem.
Zdawało się, że zło zwycięży i pokona
Dobro. Ale Jezus Chrystus zwyciężył,
gdyż jest Bogiem.
2. Prawie 20 lat temu, a dokładnie
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26 października 1997 roku, zostałem
przysłany tu przez Ojca Świętego, św.
Jana Pawła II, abym był pasterzem
diecezji Itabuna.
Wszystkich nas, mnie osobiście i
lud Boży, nurtowało wyczekiwanie i
pytanie, jaka będzie przyszłość naszej
diecezji. Przyznam się, że wówczas
drżałem na duchu, ale też żywiłem
nadzieję. Drżałem, bo nie czułem się
jeszcze przygotowany do podjęcia
tak wielkiego i odpowiedzialnego
zadania, jakim było pasterzowanie w
takiej diecezji jak Itabuna. Żywiłem
jednak wielką nadzieję, że jeżeli
Chrystus przez swojego namiestnika

– Ojca Świętego mnie tu powołał, to
nie zabraknie mi błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Jeżeli Ojciec
Święty Jan Paweł II uznał, że
nadaję się do wykonania tej misji,
powiedziałem moje „tak”.
Ku mojej radości diecezjanie
przyjęli mnie z wielką życzliwością.
30

Nawet ci, którzy początkowo
podchodzili z niedowierzaniem i
rezerwą. Z czasem zyskałem zaufanie
u ogółu diecezjan i z entuzjazmem
rozpoczęliśmy
nasze
wspólne
wędrowanie drogą Jezusa Chrystusa.
W
moim
pierwszym
przemówieniu na placu katedralnym
mówiłem: „Przyszedłem tu głosić
i dać wszystkim poznać Jezusa
Chrystusa, abyśmy wszyscy kroczyli
przez życie według Jego wskazań”.
Moje kapłańskie i biskupie hasło
„Głos wołający na pustkowiu...”
dobrze wyrażało moją misję pasterską
w diecezji. Myślałem: „Ja tylko mogę
oddać Jezusowi do
dyspozycji
siebie
samego, być głosem
przepowiadającym
Jego
Ewangelię,
ale
nie
głosem
odosobnionym,
ponieważ
sam
nie mogę niczego
dokonać; nie mogę
wypełnić
mojej
misji”.
Zawsze starałem się pracować
razem z kapłanami – moimi
najbliższymi
współpracownikami,
aby poznawać coraz lepiej Jezusa
Chrystusa i Jego Ewangelię,
prowadząc
intensywne
życie
eucharystyczne, świadcząc na co
dzień o Jezusie, naszym Odkupicielu.
My kapłani mamy być autentycznymi
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świadkami Jezusa Chrystusa, poprzez
życie zawsze wierne naszemu
powołaniu.
Jeżeli kogoś nie zrozumiałem
albo jeżeli ktoś mnie nie zrozumiał,
serdecznie, z całą szczerością
przepraszam. W mojej posłudze
biskupiej starałem się otoczyć
szczególną troską kapłanów w
podeszłym wieku i chorych;
starszych dlatego, że oddali oni całe
swoje życie Kościołowi – posłudze
ludowi Bożemu; chorych dlatego, że
cierpienie jest najtrudniejszą formą
ewangelizowania.
Razem z kapłanami zaprosiliśmy i
przygotowaliśmy wielu mężczyzn do
święceń diakonatu stałego. Dlatego
zainwestowaliśmy i daliśmy pełne
poparcie Szkole Diakonatu, której
owocem jest 7 diakonów stałych
posługujących z wielkim oddaniem
i entuzjazmem ludowi Bożemu. Inni
kandydaci przygotowują się, dzięki
pełnej poświęcenia pracy ks. Euvaldo.
Idąc za mądrymi radami św.
Alfonsa, założyciela Zgromadzenia
Redemptorystów,
szczególną
opieką
otaczałem
seminarium
diecezjalne, gdzie formują się
przyszli duszpasterze i przewodnicy
wspólnot kościelnych. Starałem się
o to, aby im nie zabrakło niczego
potrzebnego do realizowania swojego
powołania, aby mieli dobre warunki
materialne, aby mogli oddać się
studiom, modlitwie i swojej formacji

duchowej. Gdy Instytut Teologiczny
w Ilhéus został zamknięty, starałem
się znaleźć klerykom jak najlepsze
miejsce. Dzięki zaprzyjaźnieniu się z
ks. Arcybiskupem Kardynałem Orani
z Rio de Janeiro, nasi klerycy zostali
przyjęci do tamtejszego seminarium.
Dziękuję Bogu, bo gdy chodzi o kler
diecezji Itabuna, mogłem wyświęcić
90% kapłanów; dwudziestu; w
każdym roku jeden kapłan.
Mam wielką pociechę i dziękuję
Bogu, że wszyscy kapłani, których
wyświęciłem, tak w diecezji Floresta,
jak Itabuna, pozostają wierni swojemu
powołaniu, służąc ludowi Bożemu.
W
ciągu
całego
mojego
pasterzowania w diecezji starałem
się o utrzymanie duszpasterskiej
równowagi.
Popierałem
akcję
społeczną; każdy miał swobodę
działania
na
swoim
polu
zaangażowania
duszpasterskiego,
ale zawsze według wskazań władzy
kościelnej, a więc Ojca Świętego i
dyrektyw diecezjalnych.
Mam
satysfakcję,
że
zaaprobowałem
oficjalnie
dwa instytuty świeckie życia
wspólnotowego,
a
mianowicie
Wspólnotę Królowej Pokoju oraz
Instytut
Przyjaciół
Chrystusa.
Otrzymały one diecezjalną aprobatę
dla swoich Statutów i Reguły życia
wspólnotowego. Wyraziłem zgodę
i daję nadal pełne poparcie dla ich
ewangelizacyjnej
działalności,
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modlę się też, aby byli wierni swoim
zobowiązaniom. Wspólnota Królowej
Pokoju, to moja ukochana córka
duchowa.
W trosce o mającą wiele do
życzenia szkolną sytuację dzieci i
młodzieży oraz odpowiadając na
głosy wołających o pomoc nauczycieli
i profesorów, powołaliśmy do
istnienia „Program Pro-Paz” („DlaPokoju”). Zasialiśmy ziarno, a
nauczyciele mający wieloletnią,
postawioną na wysokim poziomie
praktykę wychowawczą, koordynując
program, udoskonalili go i nadali mu
format aktualny, który przyjęty został
z wielką aprobatą przez uczniów i ich
rodziców. Nauczyciele i profesorowie
naszego miasta wprowadzili program
już w około 120 szkołach. Program
prowadzony jest już od 15 lat i ma na
celu formację uczniów, by wyrośli na
wartościowych ludzi i żyjących wiarą
chrześcijan. Moim zdaniem jest to
szczególne prewencyjne lekarstwo
na ogrom zła, pogardy dla życia
ludzkiego i przemocy.
Oby
władze
miejskie
zaaprobowały oficjalnie i definitywnie
ten program! Jeżeli dzisiaj brakuje
pieniędzy, aby zainwestować w
odpowiednie wychowanie dzieci i
młodzieży, to w przyszłości będzie
również
brakowało
pieniędzy
na budowę i utrzymanie domów
poprawczych i więzień.
Serdecznie dziękuję za pełne
32

poświęcenia zaangażowanie się
nauczycieli i profesorów w „Program
Pro-Paz!”
Mam wielką satysfakcję, że
otwarliśmy diecezję na misje
zagraniczne „ad gentes”. Ks. Badacer
przez 3 lata pracował wśród biednego
ludu afrykańskiego w Mozambiku.
Powrócił on do Brazylii, a jego
pracę w Afryce kontynuuje ks. Luis
Alves. Ks. Badacer natomiast oddał
się działalności w Krajowej Komisji
Misyjnej. Wszystko to jest wielką
łaską Bożą.
Odnowiliśmy i nadaliśmy nowego
charakteru
Diecezjalnej
Szkole
Teologii, która przygotowuje osoby
świeckie do wykonywania pracy w
różnych sektorach duszpasterskich.
Setki osób, po odbyciu studium
teologicznego, zaangażowały się w
ewangelizację w swoich wspólnotach
kościelnych. Serdecznie dziękuję
ks. Wesleiowi, który z wielkim
entuzjazmem prowadzi to dzieło.
Zainwestowaliśmy w formację
akademicką kapłanów diecezjalnych.
Trzech z nich odbyło specjalistyczne
studia w Rzymie, a jeden studiuje
prawo kanoniczne w Brazylii.
Nie obyło się to bez wielkiego
poświęcenia i wkładu finansowego,
ale mamy nadzieję, że przez to
ubogaci się intelektualnie i duchowo
dzieło ewangelizacyjne diecezji.
Nie będę przedłużał „litanii” dzieł,
które orientowały naszą działalność
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w ciągu tych 20 lat, mającą na celu
wzrost duchowy i wspólnotowy ludu
naszej ukochanej diecezji Itabuna.
Dodam
jeszcze,
że
nie
zapomniałem
o
przygotowaniu
warunków
strukturalnych,
a
więc przestrzeni i urządzeń dla
potrzeb diecezji. Dokończyliśmy
budowę Diecezjalnego Centrum
Duszpasterskiego
w
miejscu
spokojnym, oddalonym od ruchu
wielkomiejskiego, idealnym dla
urządzania spotkań i studium.
Myśląc
o
przyszłości
rozbudowaliśmy
budynek
seminarium, aby mogło ono przyjąć
30 seminarzystów więcej. Nie było
odpowiedniej rezydencji biskupiej,
dlatego zakupiliśmy obszerny teren
z budynkiem byłej szkoły
sióstr
zakonnych
w
dzielnicy Jardim Vitória.
Po
przeprowadzeniu
kapitalnego
remontu,
służy on jako obszerna,
spokojna
rezydencja
biskupia, a przestrzeń
wokół
domu
może
być
w
przyszłości
wykorzystana do innych
dzieł
diecezjalnych.
Jest to cenny nabytek w wymiarze
ekonomicznym dla diecezji.
Dokonaliśmy
też
reformy
Kurii Diecezjalnej i wielu innych
pomniejszych obiektów należących
do diecezji.

3. Wszystkie te dzieła mogły
być dokonane dzięki oddaniu,
poświęceniu, hojnemu współdziałania
bardzo wielu osób. Dlatego na
zakończenie pragnę wyrazić głęboką
wdzięczność tym wszystkim, którzy
mnie z otwartym sercem przed
20 laty przyjęli oraz z oddaniem,
dyspozycyjnością i entuzjazmem ze
mną współpracowali dla dobra naszej
diecezji.
Dziękuję zakonnikom i siostrom
zakonnym. Starałem się, jako
zakonnik, dowartościować wszystkie
osoby zakonne pracujące w naszej
diecezji. Zawsze świadczyłem i
głosiłem, że życie i działalność osób
zakonnych nie jest „tanią siłą roboczą”
w diecezji. Żyjąc w wierności

swojemu charyzmatowi zakonnemu,
ewangelizują nasze społeczeństwo.
Dlatego składam im serdeczne
podziękowania. W szczególności
jestem bardzo wdzięczny Siostrom
Szpitalnym ze Szpitala AF1, tym
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aktualnym, jak i wielu innym, które
pracowały w ubiegłych latach, jak
s. Joana i s. Graciete. Dziękuję
Siostrom Szpitalnym ze Szpitala
Ubogich św. Katarzyny za przykładną
troskę o chorych oraz za przyjaźń,
jaka nas łączy. Bóg zapłać Siostrom
Augustiankom
prowadzącym
wzorowe duszpasterstwo w dzielnicy
Califórnia; Siostrom Maryjnym
Misjonarkom z parafii Canavieiras;
Siostrom Tercjarkom św. Rity i
Siostrom Palotynkom, z zacną i
niezmordowaną s. Terezinhą.
Szczególne
podziękowanie
kieruję do kapłanów naszej diecezji za
ofiarną współpracę. Jeżeli któregoś z
nich obraziłem albo nie zrozumiałem,
proszę o wybaczenie.
Serdeczne Bóg zapłać składam
ks. prałatowi Moizesowi za ofiarne
oddanie się pracy dla dobra diecezji,
co zresztą jest udziałem także innych
kapłanów. W szczególny sposób
dziękuję mu za jego zatroskanie
moimi potrzebami, zwłaszcza moim
zdrowiem.
Ks. prałatowi Osmarowi dziękuję
za pracę w charakterze Wikariusza
Generalnego i Wikariusza Sądu
Diecezjalnego przez cały okres
mojego pasterzowania w Itabunie.
Ks. prałatowi Mikołajowi Kłakowi
serdecznie dziękuję za szczególną
współpracę i przyjaźń w ciągu całego
mego posługiwania pasterskiego.
Jako biskup Floresty zaprosiłem go do
34

Brazylii. Przez okres 8 lat piastował
urząd Wikariusza Generalnego w
diecezji Floresta. Obecnie z radością i
spokojem posługuje ludowi Bożemu.
Bóg zapłać księże Mikołaju!
Moje serdeczne podziękowanie
dla diecezjalnej sekretarki pani
Rosanie Carvalho, która przez
cały okres 20 lat pracowała dla
diecezji. Dzięki odpowiedzialności
i kompetencji zasługuje na nasze
zaufanie. Pracę tę wykonuje z miłym
uśmiechem. Służyła nie tylko Kurii
Diecezjalnej, ale również księżom
i innym osobom potrzebującym
pomocy. Nikt jej nie spotkał smutnej
i zniechęconej. Nie bierze swoich
problemów życiowych do pracy.
Bóg zapłać! Do tego podziękowania
dołączam pania Lię, sekretarkę przy
katedrze.
Bardzo
dziękuję
moim
zaprzyjaźnionym lekarzom, którzy
zawsze przyjmowali mnie serdecznie
i troszczyli się o moje zdrowie. Są
nimi pan doktor Jairo, który przez
wszystkie te lata pilnował zdrowia
mojego serca; doktorzy Júlio Brito
(ojciec i syn), z którymi łączy mnie
serdeczna przyjaźń, a którzy też
troszczyli się o moje zdrowie; pani
doktor Rosângela i pani doktor Ângela
Setenta, które z matczyną i siostrzaną
miłością dbały o moje zdrowie;
bardzo również zaprzyjaźnionemu
panu doktorowi Wandickowi, który
troszczył się o mój wzrok. Nie mogę
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nie podziękować kochanym siostrom
ze Zgromadzenia Matki Bożej
Wspomożycielki, które z miłością
i cierpliwością Aniołów Stróżów
opiekują się chorymi w trzech
szpitalach miejskich. W sposób
specjalny kieruję moje podziękowanie
do serdecznych przyjaciół, którymi
jest rodzina pani doktor Mércji i jej
męża Edmara Margotto.
Serdeczne podziękowania dla
doborowej kucharki w rezydencji
biskupiej. Pani Gracinha pełni swoje
obowiązki z wielką starannością, z
wielkim oddaniem, mimo swoich
problemów zdrowotnych.
Moja adoptowana córka Evanilda
Matos i jej mąż Aílton, który jest
diakonem stałym, zasługują na
szczególne i serdeczne podziękowanie
za tę głęboką przyjaźń, jaka nas
łączy. Rodzina ta przyjęła mnie jako
prawdziwego ojca.
Duszpasterstwu
Rodzin
składam wielkie podziękowanie,
w
szczególności
małżeństwom
tak bardzo zaangażowanym w tę
posługę ewangelizacyjną. Są nimi
państwo Gladys i Walter, Marta i
Silvio, Miriam i Airi, serdeczni moi
przyjaciele i wielu innych.
Wiele serdeczności okazywali
mi zawsze nadzwyczajni szafarze
Eucharystii,
przede
wszystkim
posługujące w katedrze panie:
Cidinha, Shirley, Edehilda, Abadia,
Viviani i pan Francisco. Wszystkim

im serdecznie dziękuję.
Dziękuję
mojej
chwalebnej
Akademii Literatury (AGRAL),
która mnie wybrała i z wielką
serdecznością przyjęła do swojego
grona. Podziękowanie to składam
na ręce byłego przewodniczącego
pana doktora Ivana Montenegro i
aktualnego przewodniczącego pana
Ramiro Aquino.
Z całego serca dziękuję za
współpracę władzom powiatowym 19
miast diecezji Itabuna. Nigdy nie było
między nami negatywnych dyskusji,
lecz zawsze współpracowaliśmy
jednomyślnie. W sposób szczególny
składam podziękowanie burmistrzowi
Itabuny, panu Fernando Gomesowi,
za przyjaźń, jaka nas łączyła i za
współpracę. To on mnie witał przed
20 laty i dzisiaj mnie żegna.
Serdeczne
podziękowanie
kieruję również do wszystkich
osób, które zaangażowały się w
przygotowanie
tej
pożegnalnej
uroczystości, a mianowicie Mszy
świętej i braterskiego spotkania, które
po niej się odbędzie. Wśród tych
osób na szczególne podziękowanie
zasługują panie: Evanilda, Andréia,
żona diakona stałego Othona, Shirley,
Cidinha, Amélia i tyle innych, które w
tajemnicy przede mną przygotowały
całą tę uroczystość. Niech Bóg wam
wynagrodzi, tego z serca życzę.
Bardzo serdecznie dziękuję ojcu
prowincjałowi z Polski Januszowi
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Sokowi, który oprócz piastowania
władzy Przełożonego Warszawskiej
Prowincji
Redemptorystów
jest
również
Przewodniczącym
Konferencji Przełożonych Zakonów
Męskich w Polsce. Składam mu
serdeczne podziękowanie za radosną,
braterską obecność wśród nas.
Podziękowanie składam również
Wiceprowincjałowi Redemptorystów
w Bahii o. Roque Silvie za jego
przybycie, co jest wyrazem serdecznej
więzi braterskiej, jaka nas łączy.
Kończę, ale jak bardzo trudno
wypowiedzieć to słowo zdając sobie
sprawę, że jeszcze tyle innych osób
zasługuje na podziękowanie. Jeżeli
kogoś pominąłem, proszę mi to
wybaczyć.
Na koniec proszę o wybaczenie,
jeżeli komu sprawiłem przykrość
z powodu mojego porywczego
temperamentu. Przepraszam tych,
których nie zrozumiałem lub byłem
niezdecydowany w załatwieniu ich
spraw. Przede wszystkim proszę
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Boga o wybaczenie mi wszystkiego
tego, co było niedoskonałe w mojej
posłudze biskupiej.
Proszę was wszystkich o serdeczne
przyjęcie nowego ordynariusza,
mojego następcę, który jest piątym
biskupem tutejszej diecezji. Posłany
on został z miłością i zaufaniem przez
Ojca Świętego Franciszka. Żaden
biskup nie wybiera diecezji, lecz ją
otrzymuje od Ojca Świętego.
Mam
wielką
prośbę:
nie
zapominajcie o mnie, zwłaszcza w
waszych modlitwach! Mieszkając
w Salwadorze, jako emerytowany
biskup, dopóki nie zgaśnie znicz
mojego życia, jestem do dyspozycji
w tym, czym jeszcze mogę służyć.
Powtórzę
za
Papieżem
Franciszkiem: Módlcie się za mnie!
Amen!
o. Bp Czesław Stanula CSsR,
emerytowany biskup diecezji
Itabuna
29.03.2017
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WIELKOTYGODNIOWA PREZENTACJA
MĘKI JEZUSA CHRYSTUSA
Teatralna grupa młodzieżowa
przy sanktuarium Dobrego Jezusa
zaprezentowała wspaniały spektakl
Męki,
Śmierci
i
Zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa.
Grupa teatralna
powstała w 1994
roku.
Była
to
wówczas niewielka
grupa młodzieży pod
kierownictwem
o.
Rosivaldo Motty, z
pełnym
poparciem
wspólnoty
redemptorystów
pracujących w sanktuarium oraz wielu
utalentowanych osób. Dzięki temu
grupa teatralna udoskonalała się pod
względem artystycznym i wzrastała
liczebnie z roku na rok. Urządzała

też przedstawienia z okazji różnych
uroczystości kościelnych, zwłaszcza
w okresie wielkich odpustów Dobrego

Jezusa i Matki Bożej Bolesnej.
Pomimo
zmian
personalnych
duszpasterzy w sanktuarium, grupa

teatralna zawsze mogła liczyć na
pełne poparcie i pomoc finansową
redemptorystów. Wszyscy kolejni
kustosze sanktuaryjni, a mianowicie
ojcowie:
Zdzisław
Kamiński,
Zbigniew Małolepszy i Roque Silva
przyczyniali się do
ciągłego
wzrostu
liczebnego grupy.
Trzeba z radością
przyznać, że tutejsi
mieszkańcy
mają
wrodzony wspaniały
zmysł
i
talent
artystyczny.
Nie
brak też artystów
przygotowujących
piękne dekoracje i stroje dla aktorów
oraz osób o zdolnościach reżyserskich,
które wykorzystują zdobycze techniki
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i elektroniki jak gra świateł, podłoże
muzyczne, itd. Na szczególne uznanie
zasługuje artysta pan Itamar Cardoso
i malarka pani Meire Batista.
Grupa teatralna, od początku
swojego istnienia, corocznie w
Wielkim Tygodniu prezentowała
Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa. Na początku
prezentacje były bardzo proste,
improwizowane, gdyż jeszcze nie
istniały możliwości techniczne,
którymi cieszymy się obecnie.
Aktorzy mówili na żywo, dlatego
musieli uczyć się na pamięć swojej
roli. Aby widzowie, których na

placu było około 2 tysięcy, mogli
ich słyszeć, aktorzy posiadali
jeden mikrofon na tyczce, który w
odpowiedniej momencie zbliżano do
ust aktora.
Patrząc z perspektyw czasu
stwierdzamy, że wielu ojców i matek
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dzisiejszych aktorów było aktorami
w początkowej fazie działalności
grupy. Z dumą wspominają oni tamte

trudne początki. Czują satysfakcję,
że ich dzieci kontynuują rozpoczęte
przez nich dzieło w jakże innych
warunkach. Wśród tych „weteranów”
teatralnych jest burmistrz Bom Jesus
da Lapa pan Eures Ribeiro.
Wśród
aktualnych
aktorów
jeszcze jest pięć osób, które przed 23
laty stawiały pierwsze kroki w grupie
teatralnej. Dwaj z nich, a mianowicie
Adson Ferreira i Nilton Almeida
koordynują działalność grupy.
Lata mijają. Grupa teatralna
posługuje się dzisiaj nowymi
zdobyczami techniki. Pojawiło się też
wielu nowych, bardzo utalentowanych
aktorów, co przyczyniło się do coraz
lepszej jakości przedstawień. Role
aktorów są nagrywane, niektóre z nich
ze stosownym podłożem muzycznym,
z fachową wielokolorową iluminacją.
Przygotowanie wielkotygodniowej
prezentacji rozpoczyna się rok
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wcześniej. Każdego roku spektakl
jest inny, z nowymi scenami z
życia i działalności Jezusa, które
poprzedzają przedstawienie męki,
śmierci i zmartwychwstania.
Ostatnia
prezentacja
wielkotygodniowa była wspaniała,
wzruszająca, wyciskająca łzy z oczu
wiernych. Wystrój sceny pałacu
Heroda, czy pretorium Piłata,
wspaniałe stroje aktorów, wzorowane
na oryginalnych szatach używanych
w tamtych czasach, wszystko to
ubogacało spektakl.

Wymownym
było,
zaraz
na początku, wystąpienie Jana
Chrzciciela na tle skalistego wzgórza
– jak na pustyni. Scena ukrzyżowania
miała miejsce w załomie skalnym
przy wyjściu na wzgórze sanktuaryjne
na wysokości kilkunastu metrów; z
grzmotami, ciemnością i światłami.
Na koniec przedstawienia, tuż po
prezentacji zmartwychwstania, Jezus
wstępujący do nieba ukazuje się
na balkonie majestatycznej wieży

sanktuaryjnej, oświetlonej w tym
momencie
rzęsistym
światłem,
wymawiając ostatnie słowa; „Idźcie
na cały świat... Oto ja jestem z wami
po wszystkie dni, aż do skończenia
świata!”
Grupa teatralna już mobilizuje
się, planując przedstawienie w 2018
roku. Większość aktorów to młodzież,
chłopcy i dziewczęta. Nie brak też
nastolatków i dzieci, potrzebnych dla
prezentacji różnych scen z Ewangelii.
W tym roku w przedstawieniu wzięło
udział 110 (stu dziesięciu) aktorów.
Jak
widzimy,
jest to jeszcze jeden,
jakże wymowny i
skuteczny sposób
prowadzenia
ewangelizacji. Sami
aktorzy i ich rodziny
ewangelizują
się
i
ewangelizują
kilka tysięcy uczestników na placu
sanktuaryjnym.
Marzymy, że w niedalekiej
przyszłości jedna z katolickich
telewizji
transmitować
będzie
Misterium
Męki
Pańskiej
z
sanktuarium Dobrego Jezusa na całą
Brazylię.
o. Rosivaldo Motta CSsR
wolne tłumaczenie Redakcji
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PIERWSZA ROCZNICA WSPÓLNOTY
TERAPEUTYCZNEJ
Terapeutyczna
Wspólnota
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w sanktuaryjnym gospodarstwie
Machado, położonym w odległości 13

km od Bom Jesus da Lapa, jest jednym
z dzieł charytatywno-społecznych
prowadzonych przez redemptorystów
pracujących w sanktuarium
Dobrego Jezusa. Dnia
1 maja obchodziła ona
pierwszą rocznicę swojego
istnienia. W pierwszych
miesiącach
po
jej
otwarciu korzystaliśmy z
fachowej orientacji trzech
mężczyzn
przysłanych
przez redemptorystów z
Prowincji Campo Grande
(konkretnie z Kurytyby),
która prowadzi szereg podobnych
wspólnot mających na celu pomoc
młodym mężczyznom w walce z
40

nałogiem alkoholizmu i narkomanii.
Gospodarstwo Machado, nabyte
przez redemptorystów holenderskich
w połowie XX wieku, położone jest
na brzegu rzeki św. Franciszka. W
domu, niegdyś wypoczynkowym,
zbudowanym w latach 60-tych
przez brata zakonnego Leopolda
Goldenvijk,
zamieszkuje
16
członków wspólnoty oraz dwóch
koordynatorów. Przyjmowani są
tam młodzi mężczyźni uzależnieni
od alkoholizmu lub różnego rodzaju
odurzających narkotyków.
Jedynym z warunków przyjęcia
do wspólnoty jest, że uzależniony
chce poddać się kuracji odwykowej z
własnej woli. Presja ze strony rodziny
nie wystarcza.

Proces terapeutyczny bazuje
na modlitwie, pracy fizycznej oraz
formacji
religijnej,
społecznej
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itd. Oprócz personelu stałego,
który orientuje codzienne życie
wspólnoty, liczymy na fachową
pomoc
wolontariuszy,
którzy
prowadzą szkolenia oraz lekarzy,
którzy stosownie do swojego zawodu
posługują orientacją i ewentualną
pomocą medyczną.
W mieście Bom Jesus da Lapa
powstała
grupa
wolontariuszy,
przedstawicieli wszystkich trzech
parafii, którzy co tydzień spotykają
się z członkami wspólnoty. Ojcowie
redemptoryści i siostry zakonne
również w miarę możności spotykają
się z nimi, posługując w wymiarze
duchowym i religijnym.
Cieszymy
się
pierwszymi
sukcesami razem z rodzinami,
szczęśliwymi, że po 9 miesiącach

pobytu we wspólnocie ich ojciec, mąż
czy brat wyzbył się nałogu.
W niedzielę, 7 maja 2017 roku,
obchodziliśmy uroczyście pierwszą
rocznicę Wspólnoty Terapeutycznej.

Kustosz
Menêz
świętą
drzewa,

sanktuarium o. Devaldo
odprawił uroczystą Mszę
w cieniu rozłożystego
z udziałem wielu osób

współpracujących z tym dziełem
charytatywnym. Po Mszy świętej
miały miejsce wymowne świadectwa
otrzymanej od Boga łaski powrotu do
normalnego życia i podziękowania
dobrym
ludziom
za
udzieloną pomoc.
Wspólnota
ta
jest
równocześnie
miejscem ewangelizacji
mężczyzn często bardzo
zaniedbanych religijnie,
co również jest ogromnie
ważne.
Oby Matka Boża
Nieustającej
Pomocy
nadal otaczała opieką to
piękne dzieło i dawała siłę duchową
pragnącym wyzwolić się z nałogu!
o. Rosivaldo Motta CSsR
wolne tłumaczenie Redakcji
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ZAMYŚLENIA MISJONARZA Z BIAŁYMI WŁOSAMI
Istnieje wiele powodów do
nurtującego
zamyślenia,
jak
np.
niepokój
egzystencjalny
spowodowany faktem przemijania
naszego bytu i inne problemy
życiowe. Zamyślenia takie mam
również ja, podobnie jak każdy
inny śmiertelnik. Ale mam również
inny rodzaj niepokojących myśli, a
mianowicie zamyślenia misjonarza.
Ostatnie badania przeprowadzone
przez Brazylijski Urząd Statystyczny
wykazały, że ludność naszego kraju
tylko w 50% jest katolicka. Druga
połowa Brazylijczyków wędruje po
różnych „kościołach” i sektach, by
w końcu porzucić wszystko, żyjąc
bez praktykowania jakiejkolwiek
religii. Te same statystyki donoszą,
że 10% Brazylijczyków deklaruje się
jako obojętni religijnie lub ateiści. A
indyferentyzm jest gorszy niż ateizm.
Człowieka indyferentnego religia w
ogóle nie obchodzi.
Emerytowany ks. Bp Ângelo
Salvador w swoim komentarzu do
Dokumentu Episkopatu Ameryki
Południowej wydanego w Aparecida,
pisze: „Kościół katolicki w Brazylii,
już spełnił rolę awangardysty
społecznego, angażując rodziców,
księży, nauczycieli i profesorów.
Istnieje jedynie katolicka reszta, która
objawia się w religijności ludowej”.
Ale oficjalnie Kościół jest już poddany
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procesowi dekadencji. Elektroniczne
środki przekazu formują mentalność
całkowicie laicką. Dobrze wspomnieć
na słowa Jezusa skierowane do
swych wyznawców: „Miejcie się na

baczności przed fermentem Heroda!”.
Fermentem jest zysk, sława i plan
zapanowania nad duszami ludzkimi.
Pracuję w Brazylii w stanie
Bahia już od 40 lat, przemierzając
piaszczyste i wyboiste drogi
bezkresnego buszu naszego stanu.
Spanie na ziemi, picie błotnistej wody
z sadzawek, było moim chlebem
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powszednim. Zaangażowałem się
w obronę małorolnych chłopów,
których bogaci posiadacze folwarków
chcieli wypędzić z ich kawałka ziemi.
W dzielnicach nędzy w Salwadorze
zbudowałem wiele kaplic – lepianek
lub z płyty pilśniowej. Co z tego
wszystkiego pozostało?
Nurtują mnie smutne zamyślenia:
włosy zbielały, zęby wypadły, wielu
ubogich, moich podopiecznych,
przeszło do sekt. Pozostaje mi jedyna
pociecha:
Jestem
misjonarzem
Jezusa!
Czasy się zmieniły; nastało
wiele nowości. Jesteśmy świadkami
epokowych zmian, jak twierdzą
socjologowie. W Kościele powstały
nowe modele księży: muzyków,
artystów, śpiewaków. Celem ich
celebracji transmitowanych przez
telewizję, w scenariuszu idealnym,
jest
zagwarantowanie
dobrego
odbioru. Oni sami „wycackani”,
aby dobrze się prezentować i by w
ten sposób rywalizować z wielkimi,
sławnymi gwiazdami telewizyjnymi.
Ich przemówienia są pobożne,
słodkie, obiecujące, że Jezus rozwiąże
wszystkie życiowe problemy. Czy
taka celebracja i takie przepowiadanie
dotrze do ubrudzonego robotnika

czy rolnika pracującego w pocie
czoła w tropikalnym słońcu, na
którego twarzy maluje się cierpienie
z powodu codziennych problemów
życiowych? Czyżby to była „Dobra
Nowina” dla ludzi mieszkających
w slumsach i borykających się z
trudnościami w buszu? Jeżeli to
„Dobra Nowina”, to dlaczego ludzie
odchodzą od Kościoła? Ojciec święty
Franciszek prosi, żebyśmy wyszli i
poczuli zapach owczarni. Gdzie są
misjonarze spaleni słońcem, pokryci
kurzem? Teolog Guardini mówi:
„Jedyną wielkością pracownika
apostolskiego jest niesienie przesłania
Bożego (transcendentnego). Tytuły
naukowe, wysoka pozycja społeczna,
idealny wygląd, tylko mogą odebrać
blask i wielkość przepowiadaniu.
Mogą nawet utrudnić wykonywanie
naszej prostej i pokornej posługi,
która najbardziej przekonywująco
przemawia do naszego ludu”.
Liczba
katolików
maleje.
Protestancki
teolog
Bonhoeffer
pisze: Kościół podziela los Jezusa
Chrystusa. On musi umrzeć na krzyżu,
aby zmartwychwstać jak Chrystus”.
o. Tadeusz Pawlik CSsR
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GŁOSZENIE DOBREJ NOWINY TO NASZA MISJA
W dniach od 5 do 26 marca 2017
roku przeprowadzona została misja
święta w parafii Dobrego Jezusa
w mieście i na wioskach powiatu
Crisópolis - BA. Był to czas obfitych
łask Bożych dla tamtejszego ludu.
Wiele osób przez misję świętą ożywiło
swoją wiarę; wielu świeckich z
wielkim poświęceniem, entuzjazmem
i radością, zaangażowało się w pomoc
w pracach misyjnych. Przekonali się,
że wspólnota kościelna w mieście
czy na wioskach powinna być żywa,
zaanimowana i oddana ewangelizacji.
Duszpasterzami w parafii są ks.
Gilmar José da Silva, proboszcz i ks.
Pedro Monte, wikariusz.
Parafia w dniach misji świętej
doświadczyła prawdziwości słów

Pana Jezusa, który nakazał: „Idźcie
na cały świat, nauczajcie wszystkie
narody...” (Mk 16,15).
Parafia ta żyła w klimacie
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misyjnym od lutego, kiedy to
miała
miejsce
ewangelizacja
rodzin, poprzez spotkania biblijne
i modlitewne w domach. Pracę

tę wykonały przygotowane do
tego jeszcze w ubiegłym roku
osoby świeckie z parafii. Według
redemptorystowskiego
programu
misji świętych, miasto i wioski
podzielone
zostały
na grupy (sektory)
po trzydzieści rodzin.
W
ciągu
całego
miesiąca, tuż przed
przyjazdem misjonarzy
i rozpoczęciem misji
świętej, odbywały się
po domach biblijnomodlitewne spotkania,
poprzez które rodziny
były ewangelizowane.
Jednym z pozytywnych efektów tych
spotkań był wzrost zainteresowania
wszystkich parafian misją świętą i
wytworzenie radosnego „klimatu
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misyjnego”. Praca ta przeprowadzona
została w 33 miejskich i wiejskich
wspólnotach kościelnych, dzięki
świeckim z parafii.
Gdy misjonarze przybyli do
parafii, spotkali wspólnoty kościelne
zaanimowane, oczekujące z radością
błogosławionych dni misji świętej.
Ponieważ praca ta była długa i
niełatwa, do parafii przybyło wielu

misjonarzy i misjonarek. Oprócz
misjonarzy z ekipy misyjnej, którzy
przygotowali parafię na te szczególne
dni, w pracę misyjną zaangażowali
się także: diakon stały, siostry i bracia
zakonni, nasi redemptorystowscy
klerycy (po ukończonych już
studiach teologicznych) oraz grupa
świeckich Misjonarzy Najświętszego
Odkupiciela.
Ponieważ
ojców
misjonarzy było niewielu, osoby te,
odpowiednio przygotowane, głosiły
misje święte na wioskach, a ojcowie
dojeżdżali, aby spełniać swoje
funkcje kapłańskie.

Wykonując
prace
misyjne,
mieliśmy w myśli i w sercu przykład
Jezusa Chrystusa, który przyszedł
na świat nie aby mu służono, ale
aby służyć. Misjonarz i każdy
chrześcijanin powinien być w
swoim codziennym życiu i działaniu
człowiekiem
dyspozycyjnym
i
oddanym pracy ewangelizacyjnej.
Mamy świadomość, że wszyscy od
chwili naszego chrztu
jesteśmy powołani do
dawania
świadectwa
Chrystusowi,
przez
życie codzienne i w
miarę możliwości do
głoszenia słowa Bożego.
Prawdziwy
uczeń
Chrystusa Odkupiciela
powinien być wpatrzony
w Jezusa, żyjąc w
prostocie
i
oddając
się całkowicie dziełu, do którego
jako chrześcijanin został powołany
przez swoje synostwo Boże. Przez
sposób życia i wypełniania zwykłych
obowiązków, ma świadczyć o
obecności Boga i dopomagać
wszystkim poznać Jezusa Chrystusa
naszego Odkupiciela.
Założyciel naszego zgromadzenia
św.Alfons Liguori dał nam przykład, by
nigdy nie poddawać się zniechęceniu,
zwątpieniu i pesymizmowi wobec
otaczającego nas zła, niewiary i
nienawiści. Wskazuje nam sposób, w
jaki możemy zachować radość życia
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i ufne spojrzenie na otaczającą nas
rzeczywistość. Mamy bezustannie
czerpać siłę duchową i misyjną u
Jezusa, który stał się jednym z nas,

aby nas nauczyć, jak dźwigać nasze
codzienne krzyże.
W tym czasie epokowych zmian
społecznych i religijnych staje przed
nami wszystkimi wielkie zadanie,
odpowiedzialna misja, abyśmy byli
nosicielami wiary, nadziei, miłości
i pokoju. Dlatego my, misjonarze
redemptoryści,
bardziej
niż
kiedykolwiek mamy być bliskimi
ludowi Bożemu, odczuwać jego
trudności, cierpienia i opuszczenie
przez wszystkich. Mamy mu
zatem nieść nadzieję, odwagę i
zawierzenie Bogu. Tylko w ten
sposób będziemy mogli prowadzić
lud do życia według wskazań Jezusa
Chrystusa.
W dniach Misji świętej w
Crisópolis mieliśmy okazję do
obserwowania z bliska jego radości
i smutki. Wiele osób przychodziło,
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żeby porozmawiać o swoich
sprawach i trudnościach życiowych,
jakie muszą pokonać. Prosili o radę i
modlitwę.
Według
nauczania
Ojca
Świętego Franciszka, Kościół ma
wychodzić na spotkanie z ludem,
przez co powinien się upodobnić
do sposobu praktykowanego przez
Jezusa, jak to widzimy w Jego
rozmowie z Samarytanką. Zwykła
na pozór rozmowa zaowocowała
jej nawróceniem, jak również
rozpoznaniem w Jezusie Mesjasza
przez wielu innych mieszkańców
miasta.
Być misjonarzem to nie żaden
tytuł do chwały, tym mniej do
poszukiwania uznania i poklasku dla

zaspokojenia swojej pychy. Misjonarz
ma być pokornym sługą Ewangelii,
nie tylko głosem profetycznym, ale
również uosobieniem przesłania
ewangelicznego, w ten sposób
prowadząc wszystkich do Jezusa.
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Misjonarz ma być dyspozycyjny do
okazania troski i pomagania biednym
i opuszczonym tak przez Kościół, jak
i przez społeczeństwo.
Niech Bóg dawca życia i światła
Ducha Świętego obdarza wszystkich
misjonarzy łaską, mądrością, odwagą
i entuzjazmem, a w szczególny
sposób nasze misyjne Zgromadzenie
Najświętszego Odkupiciela, posłane

do najbiedniejszych i najbardziej
opuszczonych!
Niech Matka Boża Nieustającej
Pomocy,
Patronka
Misji
Redemptorystowskich,
dopomoże
nam w dziele budowania Królestwa
Bożego, królestwa sprawiedliwości,
miłości i pokoju!
br. kl. Ednei dos Santos Galvão CSsR

REKOLEKCJE REDEMPTORYSTÓW Z
PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ BRAZYLII
Międzyprowincjalne rekolekcje
redemptorystów
północnowschodniej Brazylii mają miejsce
co dwa lata. Urządzają je trzy
wiceprowincje tego rejonu, a
mianowicie Bahia, Recife i Fortaleza.
Na początku maja (1-5 maja) tego
rodzaju rekolekcje odbyły się w
stolicy stanu Ceará – Fortaleza.
Tamtejsza
wiceprowincja
założona została przez ojców z
Irlandii w 1963 roku i posiada już
wielu
współbraci
brazylijskich.
Kilkunastu Irlandczyków, będących
już w podeszłym wieku, pracuje
jeszcze w założonej przez siebie
wiceprowincji.
Rekolekcje odbyły się w
domu
rekolekcyjnym
sióstr
Serca Maryi (Cordimarianas) w
Caucaria, niedaleko stolicy stanu.
Redemptoryści w liczbie około 60

uczestniczyli w radosnym, braterskim
4-dniowym
spotkaniu,
podczas
którego miały miejsce konferencje,
modlitwy, celebracje i dzielenie się
wiadomościami o pracy misyjnej
i duszpasterskiej każdej z trzech
jednostek zgromadzenia.
Rekolekcje głosił o. Enrique
Lopez z Prowincji Asunción w
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Paragwaju, były wieloletni Konsultor
w Zarządzie Generalnym w Rzymie,
dogłębny znawca zgromadzenia
na całym świecie. Z racji swojego
urzędu wizytował redemptorystów
na wszystkich kontynentach świata.
Jest również świadkiem wielkich
zmian w zgromadzeniu i jego sytuacji
w różnych krajach świata. Dlatego
swoją wiedzą i całkowitym oddaniem
się
rodzinie
redemptorystów
ubogacił uczestników rekolekcji.
Jego jowialny, bezpośredni i radosny
charakter pozwalał współbraciom
dzielić się spontanicznie swoimi
doświadczeniami,
sukcesami
i
trudnościami.
W dniach rekolekcji o. Enrique
głosił
konferencje
na
bazie
Dokumentów Końcowych Kapituły

Generalnej Zgromadzenia, która
odbyła się w Tajlandii w ubiegłym
roku. Rozważania rekolekcyjne
prowadzone były w oparciu o
Ewangelię św. Łukasza, List św.
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Jakuba i inne teksty biblijne wybrane
przez rekolekcjonistę.
W
ten
sposób
refleksje
skoncentrowane
były
wokół

zasadniczych
wymiarów
życia
redemptorystów, a więc życia
konsekrowanego,
wspólnotowego
zaangażowania
apostolskiego
oraz dynamizmu naszej
działalności
według
charyzmatu i restrukturyzacji
zgromadzenia oraz naszego
profetycznego świadczenia
w zranionym świecie.
Na prośbę współbraci
dwa razy zarezerwowano
czas, aby przełożeni każdej
z jednostek przedstawili
aktualny
stan
swojej
wiceprowincji, gdyż ze
względu na olbrzymie odległości,
mało wiemy o sobie.
Wspólnotowe
celebracje
Eucharystii i Liturgii Godzin
prowadzone były kolejno przez każdą
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z jednostek. Homilię mszalną głosił
rekolekcjonista o. Enrique.
Wielka liczba współbraci młodych
w każdej z wiceprowincji napawa nas
wdzięcznością Bogu za dar powołań
do naszego zgromadzenia. Cieszymy
się też z ogromu i dynamizmu
pracy misyjnej i duszpasterskiej
prowadzonej przez zgromadzenie w
tej części kraju.
Odczuwaliśmy brak niektórych
współbraci, którzy jak na przykład
ojcowie z naszej ekipy misyjnej nie
mogli uczestniczyć w rekolekcjach.
Brakowało też wielu misjonarzyweteranów ze wszystkich trzech
wiceprowincji ze względu na ich stan

zdrowia i wiek.
Następne
międzyprowincjalne
rekolekcje
odbędą
się
w
Wiceprowincji Recife w 2019 roku.
Składamy
serdecznie
podziękowania
zarządowi
i
wszystkim
współbraciom
Wiceprowincji Fortaleza za wspaniałe
zorganizowanie rekolekcji, a także
siostrom Serca Maryi, za serdeczne
przyjęcie i zaoferowanie nam
sprzyjających warunków na odbycie
naszego
redemptorystowskiego
spotkania.
o. Roque Silva Alves CSsR
wolne tłumaczenie Redakcji

III FAZA XXV KAPITUŁY GENERALNEJ

i Zebranie Ogólne Konferencji Ameryki Łacińskiej
oraz Karaibów w Kolumbii, 15-24.05.2017
Kontynuując
prace
XXV Kapituły Generalnej
Zgromadzenia w dniach od
15 do 24 maja w Kolumbii
odbyło się Zebranie Ogólne
Konferencji
Ameryki
Łacińskiej i Karaibów.
Spotkanie to miało miejsce
w
redemptorystowskim
domu
rekolekcyjnym
„Marianella”,
usytuowanym
w
malowniczym rejonie górzystym, w
odległości 2 godzin samochodem od
stolicy kraju Bogoty.

W tym alfonsjańskich
zakątku spotkało się 65
reprezentantów wszystkich
jednostek
zgromadzenia
z Ameryki Łacińskiej i
Karaibów, by uczestniczyć
w konferencjach, modlitwie,
celebracjach liturgicznych i
na serdecznym braterskim
współżyciu, dzieląc się
swoimi doświadczeniami z życia
misyjnego
w
poszczególnych
krajach. Podobnie jak podczas XXV
Kapituły Generalnej w Tajlandii
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w ubiegłym roku, tak i w tym
spotkaniu wyczuwaliśmy „powiew”
Ducha Świętego, który prowadzi

zgromadzenie drogami odnowy, aby
jeszcze skuteczniej głosić Obfite
Odkupienie Jezusa Chrystusa.
Był z nami Przełożony Generalny
Zgromadzenia o. Michael Brehl;
Konsultorzy Generalni: br. Jeffrey
Role, o. Rogério Gomes i o. Pedro
Lopez; Koordynator Konferencji
Ameryki Łacińskiej i Karaibów o.
Manny Rodriguez; wszyscy wyżsi
przełożeni jednostek zgromadzenia z
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tej części świata, wybrani delegaci, a
także reprezentanci braci zakonnych i
Świeckich Misjonarzy Najświętszego
Odkupiciela.
Wszystkie prace i refleksje oparte
były na decyzjach powziętych przez
Kapitułę Generalną w Tajlandii
(II faza) w listopadzie 2016 roku.
Przeprowadziliśmy również refleksje
odnośnie tematu powziętego przez
kapitułę na nowe sześciolecie:
„Redemptoryści
Świadkowie
Odkupiciela solidarni w pełnieniu
misji w zranionym świecie”.
Składamy
serdeczne
podziękowanie
współbraciom
kolumbijskim za zorganizowanie
spotkania oraz za serdeczne przyjęcie
i ugoszczenie nas wszystkich.
Ja, o. Roque Silva razem z
o. Antonim Niemcem, z którym
reprezentowałem naszą jednostkę,
dziękuję również moim współbraciom
z Bahii za tę szczególną okazję
uczestnictwa w pierwszych krokach
wprowadzania w życie decyzji
podjętych przez XXV Kapitułę
Redemptorystów.
Niech
Chrystus
Odkupiciel
będzie naszą mocą, a Matka Boża
Nieustającej Pomocy nich wyprasza
nam liczne łaski!
o. Roque Silva Alves CSsR

Biuletyn Informacyjny ,,Noticiário” Nr 112 Kwiecien - Czerwiec 2017 r.

VIII KONGRES DUSZPASTERSTWA RODZIN
W BOM JESUS DA LAPA
Koordynacja
Kongresu
Rodzin wystosowała zaproszenie
do
wszystkich
redemptorystów
w
Lapie, którego treść jest
następująca:
Zbliża się kolejny
Kongres
Rodzin
organizowany corocznie
pod hasłem „Wielbiąc
Maryję”. W tym roku
łączymy się z całym Kościołem
brazylijskim obchodzącym 300-lecie
„wyłowienia” przez rybaków z wód
rzeki Paraíba figury Matki Bożej
Aparecida, Patronki i Królowej
Brazylii.
Cieszymy się, że
narodowe
sanktuarium
Aparecida
powierzone
jest troskliwej pieczy
duszpasterskiej
m i s j o n a r z y
r e d e m p t o r y s t ó w,
ponieważ oni również
pracują w Bom Jesus da
Lapa, tak w sanktuarium
Dobrego Jezusa, jak i w
parafiach.
W związku z tym zapraszamy
wszystkich redemptorystów z Lapy
do udziału w Kongresie Rodzin, który
odbędzie się dnia 24 kwietnia w hali
sportowej w dzielnicy Amaralina, w

Bom Jesus da Lapa. Chcemy bowiem
w sposób uroczysty podziękować za
pracę ewangelizacyjną
prowadzoną
przez
redemptorystów
w
naszym
mieście,
a
w
szczególności
za
organizowanie
i
prowadzenie
duszpasterstwa rodzin.
Koordynacja
Kongresu Rodzin
Ze względu na obowiązki
duszpasterskie oraz wyjazdy na prace
misyjne nie wszyscy redemptoryści
mogli uczestniczyć w Kongresie.

Mimo to reprezentowało nas sześciu
współbraci. Moment podziękowania
był bardzo uroczysty i wymowny, za
co rodzinom jesteśmy wdzięczni.
Redemptoryści z Bom Jesus da Lapa
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III PIELGRZYMKA

Różańca Mężczyzn do Sanktuarium Bom Jesus da Lapa
Uczyńcie wszystko, co mój Syn wam powie!
Zaproszenie na Pielgrzymkę
Kustosz sanktuarium Dobrego
Jezusa o. Devaldo Menêz wystosował
zaproszenie na III Pielgrzymkę
zrzeszenia kościelnego Różaniec
Mężczyzn następującej treści:
Maryja, Matka Dobrego Jezusa
kieruje do nas słowa: „Uczyńcie

Przeżywać będziemy piękne
dni majowe na chwałę Maryi, tym
bardziej uroczyście, że obchodzimy
w tym roku Jubileusz 300-lecia
znalezienia figury Matki Bożej
Aparecida (1717-2017) w wodach
rzeki Paraiba, Patronki i Królowej
Brazylii.
Co więcej, świętujemy również
piękny Jubileusz 100-lecia objawień
Matki Bożej w Fatimie, gdzie to
Ona usilnie prosiła, abyśmy często
odmawiali różaniec.
Niech Maryja otoczy nas swoim
matczynym
błogosławieństwem,
abyśmy mogli licznie zgromadzić się
u stóp Jej Syna – Dobrego Jezusa z
Groty!

wszystko, co mój Syn wam powie!”
To Ona z serdeczną miłością zaprasza
nas do radosnego uczestnictwa w III
Pielgrzymce Różańca Mężczyzn,
która odbędzie się w sanktuarium
Dobrego Jezusa z Groty w dniach 5 i
6 maja 2017 roku.
Oczekujemy
wszystkich
mężczyzn „Z różańcem w ręku,
z głęboką wiarą w sercu, idących
zdecydowanym
krokiem
do
pełnienia swoich chrześcijańskich
obowiązków“, jak to śpiewamy w
naszej pieśni.

Program Pielgrzymki
Na
program
pielgrzymki
złożyły się wymowne celebracje
w sanktuarium oraz na placach i
ulicach miasta. Dnia 5 maja (piątek)
w godzinach popołudniowych odbyła
się procesja różańcowa mężczyzn
głównymi ulicami miasta, od katedry
w budowie do sanktuarium (około 2
km), z postojami, w czasie których
były inscenizowane i rozważane
tajemnice różańcowe.
Dnia 6 maja (sobota) o godzinie
6:30 na placu sanktuaryjnym miało
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miejsce
wielkie
wspólnotowe
śniadanie
pielgrzymów,
przygotowane przez rodziny Różańca
Mężczyzn z naszego miasta.
W ciągu dnia miały miejsce
konferencje w Grocie Matki Bożej
Bolesnej, wspólna, inscenizowana
modlitwa
różańcowa,
a
na
zakończenie dnia „wieczór kultury
ludowej”
z
improwizowanymi
występami grup z różnych rejonów
Brazylii, z poezją i śpiewami.
Dokonano
też
wspólnego
podsumowania pielgrzymki i sondażu
sugestii odnośnie pielgrzymki w 2018
roku.
Słowo o Zrzeszeniu „Różaniec
Mężczyzn”
Dzięki działaniu Ducha Świętego
w Kościele ruch kościelny Różaniec
Mężczyzn napotyka na żyzną glebę
w sercach mężczyzn i szerzy się
coraz bardziej, stając się w naszych
misyjnych
warunkach
bramą,
przez którą mężczyźni wchodzą do
wspólnoty kościelnej. Mężczyźni,
dotychczas zaniedbani religijnie,
odczuwają potrzebę zbliżenia się do
Maryi z różańcem w ręku i z wiarą w
sercu, aby prosić Ją o pomoc w tylu
intencjach, potrzebach i trudnościach
życia codziennego swoich rodzin.
Różaniec, którego przez pokolenia
nie wypuszczały z rąk ich matki i
żony, mężczyźni tknięci łaską Ducha
Świętego również biorą do rąk, a

Maryja prowadzi ich do Jezusa, do
praktyk religijnych, do aktywnej
przynależności
do
wspólnoty
kościelnej.
W Brazylii już około miliona
mężczyzn odnalazło drogę do
Boga przez modlitwę różańcową.
Niektórzy
odmawiają
różaniec
prywatnie; często z programem
radiowych. Modlitwa różańcowa w
grupie przyczynia się do powstania
radosnej, dyspozycyjnej, wyczulonej
na potrzeby bliźnich wspólnoty
modlitewnej.
Cotygodniowa
modlitwa grupowa ma miejsce
nie tylko w kościele czy wiejskiej
kaplicy, ale w różnych strategicznych
miejscach. W Bom Jesus da Lapa na
przykład mężczyźni modlą się razem
ze staruszkami w domu opieki, modlą

się w rożnych kaplicach filialnych,
gdzie jeszcze Różaniec Mężczyzn
jest mało znany, modlą się także na
placach miejskich, dając świadectwo
żywej wiary i pobożności.
Zbliżenie się mężczyzn do grupy
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jest zazwyczaj spontaniczne, bez
uprzedniego zaproszenia. Widzimy
w tym działanie łaski Bożej i
wewnętrznego zaproszenia ze strony
Maryi. Nie bez znaczenia jest też
przykład, bądź cicha modlitwa matki
lub innych osób z rodziny.
Grupa Różańca Mężczyzn, która
powstała przy sanktuarium Dobrego
Jezusa, liczy około dwustu członków.
Na szczególną uwagę zasługuje
trzypokoleniowe
uczestnictwo
jednej z rodzin: ojciec, syn i wnuk.
Mamy kilkunastu chłopców w
wieku szkolnym, którzy stanowią
„podgrupę” i uczestniczą czynnie
w cotygodniowych spotkaniach
(np. przewodnicząc w odmawianiu
dziesiątka różańca).

Żyjemy w czasach, kiedy rola
męża czy ojca dotknięta jest głębokim
kryzysem; mało mamy mężczyzn,
którzy są przykładnymi synami,
mężami i ojcami. Wielu mężczyzn nie
ma poczucia współodpowiedzialności
54

za społeczność, w której żyje i
zobowiązania, jakie ciążą na nim, gdy
chodzi o wychowanie swoich dzieci.
Ugrupowanie
Różaniec
Mężczyzn postrzegane jest jako znak,
jako pomoc z nieba dla Kościoła w
Brazylii. Umiejętnie prowadzone
przez duszpasterzy może przyczynić
się do odnowy duchowej wspólnot
kościelnych.
W III Pielgrzymce Różańca
Mężczyzn do Sanktuarium Dobrego
Jezusa uczestniczyły grupy mężczyzn
z wielu, nawet bardzo odległych
parafii, przynosząc i dzieląc się
swoimi doświadczeniami i ubogacając
się wzajemnie. Ale jeszcze nie można
jej porównać z innymi dorocznymi
pielgrzymkami, jak na przykład z
pielgrzymką
rolników
organizowaną już od 40
lat czy też z pielgrzymką
Duszpasterstwa Dzieci.
W
duszpasterstwie
sanktuaryjnym na co
dzień spotykamy bardzo
wielu mężczyzn, którzy
należą do zrzeszenia.
Najczęściej spotykamy
się z nimi w konfesjonale.
Konfesjonał
jest
świadkiem wzrostu liczby penitentów
– mężczyzn, z różańcem w ręku,
zgromadzonych wokół Jezusa i
Maryi. Bogu niech będą dzięki!
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RELIGIJNE I LUDOWE OBCHODY
ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Uroczystość Zesłania
Ducha Świętego w swoim
wymiarze
religijnym
i
folklorystycznym
w
sanktuarium
Dobrego
Jezusa
z
Groty w tym roku była
obchodzona po raz 105.
Przygotowanie obchodów
folklorystycznych
rozpoczyna
się
kilka
miesięcy
wcześniej.
W
procesji rezurekcyjnej w święto
Zmartwychwstania Pańskiego, od
katedry do sanktuarium, biorą już
udział „chorągwie Ducha Świętego”,
które celebrans (biskup lub ksiądz)
po Mszy świętej błogosławi. Z nimi
potem organizatorzy święta Ducha
Świętego chodzą od domu do domu,
modląc się lub śpiewając, proszą
o błogosławieństwo dla rodziny.
Z kolei rodzina składa ofiarę na
zorganizowanie uroczystości, gdyż
wydatków jest bardzo wiele, przede
wszystkim na wspaniałe stroje,
dekoracje, itp.
Tradycyjnie, tydzień wcześniej,
rozpoczyna
się
7-dniowe
przygotowanie, w czasie którego
w wieczornych Mszach świętych
uczestniczą
organizatorzy
folklorystycznych
obchodów
uświęconych starodawną tradycją. Są
to imperator, księżniczka oraz wysocy

oficerowie i dygnitarze
chrześcijańscy.
Homilie w czasie tych
Mszy świętych głoszone
są zazwyczaj na temat
siedmiu darów Ducha
Świętego. W pierwszym
dniu
przygotowań
przy wejściu na plac
sanktuaryjny stawia się
„maszt Ducha Świętego”.
Jest to wysoki pal (obecnie jest to rura
metalowa) ustrojony różnokolorowymi
ozdobami z plastiku. Na szczycie
masztu umieszczony jest czerwony
sztandar z białą gołębicą.
Właściwe
obchody
ludowe
rozpoczynają się w wigilię Zielonych
Świąt przedstawieniem porwania
chrześcijańskiej księżniczki przez
mahometańskiego władcę. Rycerze
chrześcijańscy ubrani są w niebieskie
mundury. Niebieska jest również
uprząż ich koni. Muzułmanie natomiast
są na czerwono. Przestawienie jest
więc niezwykle piękne choćby ze
względu na koloryt strojów.
Wcześnie rano w niedzielę Zesłania
Ducha Świętego z domu „imperatora”
(najważniejszej osobistości) wyrusza
uroczysty pochód, który podążając
ulicami miasta kieruje się do
sanktuarium Dobrego Jezusa, gdzie
sprawowana jest uroczysta suma.
Odprawiana jest ona w godzinach
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porannych ze względu na upał w
późniejszym czasie. W tej karawanie
„imperatora” uczestniczy kilkaset osób
ustrojonych w niezwykłe i oryginalne
szaty, które symbolizują przepych
pałacu cesarskiego oraz aspekt
religijny obchodzonej uroczystości.

Jest już tradycją w Bom Jesus da
Lapa, że w tej uroczystości uczestniczą
grupy Dziecięctwa Misyjnego i
Młodzieży Misyjnej, które niosą różne
emblematy religijne i symbole misyjne.
Pochód taki trwa nieraz bardzo długo,
w zależności od odległości do domu
„imperatora”. Całe miasto wylega na
ulice, by zobaczyć niezwykle piękny,
kolorowy i oryginalny korowód.
Zwykle takiej uroczystej sumie
przewodniczy biskup ordynariusz,
56

ale z powodu jego podróży do
Rzymu w tym roku uroczystej sumie
przewodniczył o. Rosivaldo Motta,
ekonom sanktuaryjny. Po trwającej
około dwóch godzin Mszy świętej, z
różnymi dodatkowymi modlitwami i
śpiewami, obchody folklorystyczne
w całej swojej krasie trwają nadal w
innych miejscach miasta. Wieczorem
(gdy już nie ma upału) rozpoczyna
się piękne przedstawienie: bitwataniec jeźdźców na koniach. Rycerze
chrześcijańscy odbijają porwaną
„księżniczkę”, ale dowiadują się,
że król muzułmanów z miłości do
księżniczki postanowił nawrócić się
na wiarę chrześcijańską.
Według tradycji zaszczepionej
w Brazylii przez kolonizatorów
portugalskich
uroczysta
Msza
święta Zesłania Ducha Świętego
jest dziękczynieniem za nawrócenie
się
„mahometańskiego”
dworu
królewskiego na chrześcijaństwo.
W przedstawieniu uczestniczyło
ponad 60-ciu jeźdźców: mężczyzn
i chłopaków z okolicznych wiosek,
którzy przygotowują się do występu
przez wiele tygodni.
Uroczystość
kościelna
transmitowana była przez diecezjalne
Radio Bom Jesus i przez sanktuaryjną
telewizję internetową.
W uroczystościach uczestniczyli
również bardzo liczni pielgrzymi z
różnych stanów brazylijskich.
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SETNE URODZINY ZACNEGO PIELGRZYMA
DOBREGO JEZUSA KS. PRAŁATA JOSÉ NEIVA
100 lat ukończył
ks. prałat José (Józef)
Neiva, który każdego
roku
od
dziesiątek
lat
przyjeżdżał
do
sanktuarium Dobrego
Jezusa z parafii Cruz
das
Almas
(Krzyż
Dusz
Czyśćcowych),
odległej około 700 km.
Proboszczowi zawsze
towarzyszyli
liczni
parafianie
(dawniej
nawet siedem ciężarówek, a w
ostatnich latach tyle samo autokarów).
Pod koniec września każdego roku
oczekiwaliśmy w sanktuarium na
ks. José Neivę i jego pielgrzymów,
gdyż trzeba było przygotować się na
pracę w konfesjonale. Jego parafianie
są nauczeni o potrzebie odbycia
spowiedzi tak w swojej parafii, jak
i w czasie pielgrzymki do Dobrego
Jezusa. Zresztą w każdej porze roku
można się spodziewać w sanktuarium
pielgrzymów z parafii Cruz das
Almas.
Setna rocznica urodzin ks. prałata
przypadła na dzień 9 kwietnia (19172017), ale ponieważ w tym roku
była to Niedziela Palmowa, dlatego
uroczyste obchody urodzinowe ks.
prałata przeniesiono na niedzielę 23
kwietnia.

Do
programu
uroczystych obchodów
setnej
rocznicy
urodzin, należała też
peregrynacja wizerunku
Dobrego Jezusa z Groty,
ku radości księdza
jubilata i parafian tak
bardzo związanych z
sanktuarium w Lapie.
Pracę tę przeprowadził
kustosz sanktuarium o.
Devaldo Menêz.
Ks. prałat José Neiva, wielki
czciciel Dobrego Jezusa i wielki
przyjaciel redemptorystów zasłużył
sobie na to wyróżnienie. Jest on
najstarszym kapłanem archidiecezji
Salwador. Całe swoje życie kapłańskie
oddał posłudze ludowi Bożemu w
parafiach, w których pracował.
Ks. prałat José Neiva, urodzony
w 1917 roku (na kilka tygodni
przez pierwszym objawieniem się
Matki Bożej w Fatimie w dalekiej
Portugalii) w jednej z wiosek powiatu
Dom Macedo Costa, od dzieciństwa
odczuwał powołanie kapłańskie.
Mając 7 lat zaczął uczęszczać
do szkoły w dość odległym
mieście i tam małym chłopcem
zainteresowała się bardzo pobożna
nauczycielka, dostrzegając w nim
zalążek powołania kapłańskiego.
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To jej ks. José zawdzięcza bardzo
wiele na drodze powołania. Rodzina
nauczycielki brała go do kościoła,
gdzie potem został ministrantem.
Miał dobrego proboszcza, który
też go polubił, dlatego gdy był już
nastolatkiem towarzyszył mu w
konnych podróżach duszpasterskich
po wioskach rozległej okolicy.
Wszystko to sprzyjało wzrostowi jego
zamiłowania do spraw religijnych
i do ugruntowania się powołania
kapłańskiego.
W 1930 roku wstąpił do Małego
Seminarium na wyspie Itaparica,
potem do Wyższego Seminarium
w Salwadorze i w 1942 roku, po
odbyciu dwunastoletniej formacji,
został wyświęcony na kapłana.

Jako młody kapłan został on
profesorem Małego Seminarium
Archidiecezjalnego.
Następnie
został skierowany do duszpasterstwa
parafialnego w mieście Baixa Grande,
odległym od Salwadoru o 270 km.
58

Była to wówczas parafia prawdziwie
misyjna, z bardzo licznymi wioskami,
do których młody kapłan każdego

miesiąca dojeżdżał na mule lub na
koniu. Ks. prałat z radością wspomina
tamte czasy, gdyż przekonał się, jak
bardzo był potrzebny temu dobremu
ludowi, tak bardzo opuszczonemu.
Następnie
był
proboszczem innej
rozległej
parafii,
Itaberaba, odległej
od Salwadoru o 280
km, gdzie oprócz
dużego
miasta
obsługiwał również
dziesiątki wiosek.
W 1966 roku ks.
José Neiva został
przeniesiony
na
nową parafię, Cruz das Ąlmas, w której
miał pełnić swoją posługę kapłańską
przez ponad 50 lat. Zapewne ani on,
ani parafianie nie przewidywali, że
w tym mieście dożyje tak sędziwego
wieku przy pełnej sprawności
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umysłowej i względnie dobrym
zdrowiu fizycznym.
Przez dziesiątki lat ks. José
Neiva był jedynym duszpasterzem
w rozległej parafii (złożonej z
dwóch powiatów). Dlatego, gdy na
początku lat 80-tych redemptoryści
polscy zadomowili się w Salwadorze,
mając tam już dwie placówki, ks.
José Neiva zapraszał ich do pomocy,
przede wszystkim na Wielki Tydzień
każdego roku, aby posługiwali
w konfesjonale. Od Niedzieli
Palmowej do Wielkanocy parafianie
z miasta i wiosek spowiadali się; ci

ostatni przyjeżdżając do kościoła
parafialnego z daleka ciężarówkami.
W niektórych dniach (zwłaszcza w
Wielki Czwartek i Piątek) spowiedź
trwała (z krótkim przerwami) nawet
14 godzin, od wczesnych godzin
porannych do północy. Oprócz
tego redemptoryści z Salwadoru,

zapraszani
przez
proboszcza,
wielokrotnie głosili misje święte w
parafii Cruz das Almas. Dzięki temu
zawiązała się serdeczna przyjaźń ks.
Neivy z redemptorystami.
Obchody jubileuszowe
Parafia przygotowała się do
uroczystości przez triduum, a
ponieważ dla całej archidiecezji
Salwador było to wydarzenie
szczególne, dlatego celebracjom
triduum przewodniczyli kolejno trzej
biskupi pomocniczy z Salwadoru.
Uroczystej sumie jubileuszowej
przewodniczył
ks.
Arcybiskup
Murilo
Krieger,
Prymas
Brazylii.
Kilkudziesięciu
k s i ę ż y
koncelebrowało
Eucharystię,
dziękując
Bogu
za 100 lat życia
tego zacnego, tak
bardzo zasłużonego
kapłana.
Redemptoryści
z
Bahii
solidaryzowali
się
z
całą
archidiecezją, chociaż ze względu na
święcenia diakonatu naszego kleryka
Gildevana w Itabunie, nie mogli
licznie uczestniczyć w Jubileuszu.
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