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Od Redakcji
Prowadząc duszpasterstwo w Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty mamy
pracę przez cały rok, gdyż niemal zawsze w Sanktuarium są pielgrzymi.
Niniejszy Biuletyn przygotowany został w szczególnie trudnych warunkach,
a mianowicie w szczytowych miesiącach napływu pątników do Sanktuarium,
czego odzwierciedleniem są artykuły poniżej zamieszczone.
Oprócz dużego opóźnienia w jego zredagowaniu, Biuletyn ten zawiera
wiele usterek, które, na swój sposób odzwierciedlają sytuację, w jakiej jest
redagowany.
Znajdujemy na łamach Biuletynu „Noticiario'’ nr 113 komunikaty
wiceprowincjała, mówiące o naszej działalności misyjnej.
Jak się można było spodziewać, największą część artykułów stanowią opisy
ruchu pielgrzymkowego w Sanktuarium, a więc 40. Pielgrzymki Rolników,
wspaniałego, 10-dniowego odpustu Dobrego Jezusa, 8-dniowych uroczystości
odpustowych Matki Bożej Bolesnej, 15. Pielgrzymki Duszpasterstwa Dzieci.
Nie zabrakło miejsca na wiadomości z innych miejsc naszej pracy wBahii,
np. pięknego odpustu Matki Bożej Wspomożycielki w Arraial d'Ajuda.
O. Mirosław Juruś opisał szczegółowo odwiedziny Polski przez współbrata
brazylijskiego o. Devaldo, któremu poświęcił sporą część swojego urlopu.
Nie mogło zabraknąć echa Jubileuszowego Roku Maryjnego ku czci Matki
Bożej Aparecida, obecnej wśród ludu brazylijskiego od 300 lat.
Nie przebrzmiały jeszcze echa uroczystego pożegnania emerytowanego
o. biskupa Czesława Stanuli. Zamieściliśmy część wzruszającej mowy
pożegnalnej wygłoszonej w katedrze w Itabunie w pamiętnym dniu 31 marca
2017 roku.
Czas upływa... Z okazj i 40-leciapowstaniazorganizowanego duszpasterstwa
powołań w naszej Misji w Bahii, szereg stron Biuletynu poświęciliśmy historii
pierwszych lat naszych wysiłków w tym sektorze.
Na ostatnich stronach piszemy o sprawie bardzo bolesnej dla Kościoła w
Brazylii, a mianowicie o inwazji protestantyzmu. Pocieszamy się, że Kościół
Katolicki w Brazylii, mimo że zmniejsza się ilościowo, wzrasta jednak
jakościowo.
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KOMUNIKATY WICEPROWINCJAŁA
Drodzy Współbracia!
Pragnę przedstawić krótkie sprawozdania z zebrania zarządów dwóch
jednostek Zgromadzenia Redemptorystów w Brazylii, a mianowicie Prowincji
Rio de Janeiro i Wiceprowincji Bahia. Odbyło się ono w Belo Horizonte dnia
10 sierpnia 2017 roku.
Stosownie do wskazań XXV Kapituły Generalnej Zgromadzenia
wprowadzony ma być szereg inicjatyw związanych z restrukturyzacją. Chodzi
o połączenie się niektórych jednostek lub też o współpracę w dziele misyjnym
Zgromadzenia.
Mając na uwadze, że Wiceprowincja Bahia już od 10 lat (2007) wysyła
swoich studentów teologii do Seminarium Prowincji Rio de Janeiro w Belo
Horizonte i że od szeregu lat współpracuje w głoszeniu misji świętych,
postanowiono kontynuować tę współpracę w celu jeszcze większego ożywienia
i wzmocnienia dzieła misyjnego.
Zebranie to miało miejsce w domu rekolekcyjnym „Sao José’’ w Belo
Horizonte. W czasie spotkania omawiano następujące zagadnienia:
1. Formacja seminaryjna
Dokonaliśmy podsumowania i ewaluacji 10-letniej formacji zakonnej,
kapłańskiej i intelektualnej naszych studentów w tamtejszym seminarium.
Formacja ta jest bardzo dobra. Pozytywna jest również integracja kleryków z
trzech jednostek Zgromadzenia, gdyż w seminarium tym otrzymują formacje
także seminarzyści z Wiceprowincji Fortaleza. Już 16 kleryków z naszej
wiceprowincji otrzymało lub nadal otrzymuje formację w tym seminarium.
Aktualnie nasza wiceprowincja ma tam 6 kleryków.
O. Paulo Sérgio Carrara, obecny prefekt Seminarium w Belo Horizonte,
przedstawił zarys procesu formacyjnego, podkreślając, że klerycy z
Wiceprowincji Bahia adaptują się bardzo dobrze tak w seminarium, jak
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również są dobrymi studentami na uniwersytecie (prowadzonym przez Księży
Jezuitów).

2. Duszpasterstwo powolaniowe
Wiadomo, że do Wiceprowincji Bahia zgłasza się wielu kandydatów,
którzy mieszkają w stanach Minas Gerais i Espirito Santo, czyli z terytorium
należącego do Prowincji Rio de Janeiro. Dzieje się to poprzez duszpasterstwo
Sanktuarium Dobrego Jezusa i przez prace misyjne prowadzone w tych stanach.
W związku z tym byłoby wskazane, by wspólnie prowadzić duszpasterstwo
młodzieżowe i powolaniowe.
3. Duszpasterstwo sanktuaryjne
Wielka część pielgrzymów Dobrego Jezusa pochodzi ze stanów Minas
Gerais i Espirito Santo (rejonów powierzonych redemptorystom z Prowincji
Rio de Janeiro). Z kolei tamtejsi redemptoryści obsługują przepiękne, dość
uczęszczane przez pielgrzymów, Sanktuarium św. Gerarda w mieście CurveloMG. Dlatego w tym roku w ramach współpracy 5 ojców z Prowincji Rio
de Janeiro pomagało w czasie największego napływu pielgrzymów w Bom
Jesus da Łapa, a 4 naszych ojców świadczyło pomoc w obsłudze pątników
w Sanktuarium św. Gerarda, naszego świętego Współbrata. Współpraca
ta oceniana jest bardzo pozytywnie i jest nadzieja, że będzie ona okazją do
wzajemnego ubogacania się w prowadzeniu duszpasterstwa sanktuaryjnego.
4. Misje Ludowe
Wiceprowincjalna Ekipa Misyjna przygotowała i przeprowadziła szereg
prac misyjnych w diecezji Sao Mateus, w stanie Espirito Santo (Pinheiros,
Boa Esperanęa, Montanha) oraz w stanie Minas Gerais (Sao Joao do Paraiso,
Espinosa). W misjach tych brali czynny udział współbracia z Prowincji Rio de
Janeiro. Z kolei w misji w Divinópolis, w stanie Minas Gerais, zorganizowanej
przez Ekipę Misyjną Prowincji Rio de Janeiro, udział wzięli nasi misjonarze.
Rokuje to dobą nadzieję na przyszłą współpracę obydwóch jednostek na polu
misyjnym.
5. Integracja wspólnot zakonnych Prowincji Rio de Janeiro i
Wiceprowincji Bahia
Podczas spotkania Zarządów obu jednostek, stosownie do wskazań
Zarządu Generalnego, omawiano też sprawę restrukturyzacji, w celu jeszcze
większej integracji obu jednostek w wymiarze misyjnym Zgromadzenia. Jako
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pierwszy krok do urzeczywistnienia tego planu Prowincja Rio de Janeiro
zaproponowała wspólne przygotowanie i przeprowadzenie wielkiej misji
redemptorystowskiej w diecezji Montes Claros, w stanie Minas Gerais. Jest
to północny rejon stanu, bardzo bliski redemptorystom z Bahii, gdyż tysiące
wiernych każdego roku odbywa pielgrzymkę do Dobrego Jezusa w Bom Jesus
da Lapa. Chodzi o utworzenie jednej Międzyprowincjalnej Ekipy Misyjnej.
Inicjatywa ta ma być rozpoczęta w 2018 roku.
O. Amćrico de Oliveira CSsR, Prowincjał z Rio de Janeiro, podjął się wej ścia
w kontakt z ks. biskupem ordynariuszem tamtejszej diecezji, aby przestawić
mu propozycję przeprowadzenia wspomnianej wielkiej redemptorystowskiej
misji świętej. Będzie ona wspólnym wysiłkiem obu jednostek do wejścia na
drogę restrukturyzacji proponowanej przez Zgromadzenie.
Módlmy się, aby Chrystus Odkupiciel darzył nas zapałem misyjnym,
ubogacając nas swoim błogosławieństwem! A Matka Boża Nieustającej
Pomocy niech będzie naszą przemożną pośredniczką łask! Święty Alfons,
święci, błogosławieni i męczennicy Zgromadzenia niech się za nami wstawiają
do Boga!
o. Roque Silva CSsR
W Jezusie, Maryi i Alfonsie
Superior Wiceprowincji
Salwador, sierpień 2017 roku

SANKTUARIUM SW. GERARDA W CURVELO
Nawiasem można dodać, że
kult św. Gerarda jest w Brazylii
dość popularny, zwłaszcza w stanie
Minas Gerais. Kościół - Bazylikę
sanktuaryjną
wznieśli
bracia
zakonni redemptoryści, którzy
będąc inżynierami wybudowali w
pierwszych dziesiątkach lat XX
wieku wiele kościołów, klasztorów,
seminariów i innych obiektów
sakralnych w Prowincji Rio de
Janeiro.
Redakcja
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LIST - ZAPROSZENIE
NA 40. PIELGRZYMKĘ ROLNIKÓW
Kochane Siostry, kochani Bracia,
Pielgrzymi Dobrego Jezusa!
Zjednoczeni
w
braterskim
uścisku, jesteśmy pełni modlitewnej
nadziei, że nasze wysiłki i starania
zostaną uwieńczone sukcesem i nasz
biedny lud brazylijski, który nie ma
ziemi, aby na niej pracować, doczeka
się lepszych czasów, a mianowicie
prawdziwej, sprawiedliwej reformy
rolnej w naszym kraju.
Z tą nadzieją odbędziemy już 40.
pielgrzymkę rolników do stóp Dobrego
Jezusa z Groty i Jego Bolesnej Matki
Maryi. Kolejny raz zgromadzimy się
na brzegu danej nam przez BogaStwórcę rzeki św. Franciszka. Przez
te 40 lat spieszyliśmy do Dobrego
Jezusa
z
naszymi
smutkami,
problemami życiowymi, ale zawsze
ożywieni nadzieją. W Sanktuarium
otrzymywaliśmy nową siłę, odwagę
i nadzieję na lepsze czasy. Tu
wspominaliśmy każdego roku tych,
którzy jako ofiary przemocy, oddali
życie w walce o sprawiedliwość
społeczną, o godne warunki życiowe
dla każdego syna i córki tej ziemi.
Cieszyliśmy się też ze zwycięstw,
gdyż wiele
rodzin bezrolnych
otrzymywało ziemię, aby na niej
pracować. Ze wszystkim tym szliśmy
do Dobrego Jezusa.

Pielgrzymka, do której
się
przygotowujemy,
odbywa
się
w okresie bardzo trudnym dla
naszego kraju. Niestabilność rządu,

O. bp Luiz Cappio OFM, uczestnik
wszystkich czterdziestu pielgrzymek

który obiecywał polepszenie doli
najuboższych oraz korupcja na
gigantyczną skalę sprawiają, że
lud, który żywił wielkie nadzieje na
polepszenie warunków życiowych,
jest nadal opuszczony i zawiedziony.
Chrześcijanin jednak jako człowiek
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nadziei wie, że nie jest sam, że
Opatrzność Boża kieruje światem.
Jesteśmy podobni do ludu
Bożego, którego Mojżesz prowadził
przez 40 lat do ziemi obiecanej. Jezus
przed rozpoczęciem swojej zbawczej
misji odbył 40-dniowe przygotowanie
przez post, modlitwę i walkę z
szatanem, który chciał udaremnić
dzieło zbawienia ludzkości. Jesteśmy
ludem, który modli się walcząc
o lepszą przyszłość i walczy o
Królestwo Boże z modlitwą na ustach.
W ciągu tych 40 lat pielgrzymek
rolników,
bardzo
starannie
przygotowanych i przeprowadzonych,
omawialiśmy bardzo wiele spraw,
potrzeb, bolączek ludu i polecaliśmy
je Dobremu Jezusowi zawsze z
przekonaniem, że On szczególną
miłością otacza ubogich.
W pielgrzymce rolników, która
odbyła się w 1977 roku, uczestniczyło
120
pielgrzymów.
Przyjechali
oni na ciężarówkach, po drogach
wyboistych, w kurzu i spiekocie, jak
to wówczas prawie wszyscy pątnicy
czynili.
Przez wiele lat, w związku z
odbieraniem ziemi rolnikom przez
możnowładców,
przedmiotem
rozważań i modlitw u stóp Dobrego
Jezusa była problematyka związana z
posiadaniem, utrzymaniem lub utratą
ziemi, na której rolnicy pracowali.
Od 1999 roku zaczęto kłaść akcent
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na problematykę posiadania wody.
Bardzo wymownym symbolem jest
obumierająca w szybkim tempie rzeka
św. Franciszka, nad którą położone
jest Sanktuarium Dobrego Jezusa.
Biorąc udział w pielgrzymce
do groty, ożywiamy naszą wiarę,

Rozpoczęcie drogi krzyżowej rolników

wzmacniamy
naszą
nadzieję
i uzyskujemy nowe siły, by
kontynuować
naszą
walkę
o
sprawiedliwość, o poszanowanie
dla każdego, choćby najuboższego
człowieka. Chcemy, aby wszyscy
cieszyli się pełnią życia, które Dobry
Jezus i Jego Matka oferują wszystkim,
bez wyjątku.
Walcząc
o
sprawiedliwość
społeczną,
staramy
się
o
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sprawiedliwość
osobistą.
Stąd
pielgrzymka
ma
też
wymiar
pokutny; nawrócenia się osobistego i
wspólnotowego.

Grupy pielgrzymów przynoszą duże krzyże
z symbolami swojej pracy na roli

Do nawrócenia zaprasza nas też
Rok Maryjny w Brazylii, w związku
z trzechsetleciem obecności Maryi w
naszym narodzie, czego symbolem
jest cudowna figura Matki Bożej
Aparecida. Ona jest Matką ludu
brazylijskiego, niezależnie od rasy,
wyznawanej
religii.
Tegoroczna
Kampania Braterstwa celebrowana
w całym Kościele brazylijskim ma
wymiar ekologiczny. Jest ona apelem,
abyśmy wszyscy dbali „o nasz

wspólny dom’’, jakim jest stworzona
przez Boga natura, jak to kładzie nam
do serca ojciec święty Franciszek.
W czasie tej jubileuszowej
pielgrzymki, kiedy to dziękować
będziemy Bogu za jej 40-lecie,
kontynuować będziemy rozważanie
tematów z ostatnich lat, inspirując
się na encyklice „Laudato Si'’, w
której ojciec święty mobilizuje
wszystkich, aby dbali o „nasz
wspólny dom”: „Wszystkie wysiłki o
dbanie i ulepszanie świata wymagają
głębokich zmian w stylu życia,
modelu produkcji i konsumu. W to
zaangażować się muszą instytucje
rządowe, które decydują o życiu
społecznym państw i narodów.
Nasza siostra Ziemia żali się na
zło, które jej wyrządzamy przez
nieodpowiedzialne i złodziejskie
używanie dóbr, które Bóg stworzył”.
W ostatnich latach cierpimy
w
Brazylii
na
przekręty
skorumpowanych polityków, mające
na celu zabezpieczenie przywilejów
najbogatszych kosztem ubogiej części
społeczeństwa. Jest to instytucjonalne
cofnięcie się, które uniemożliwia
stawianie
dalszych kroków w
budowie sprawiedliwości społecznej.
W rezultacie jest to utrata należnych
uprawnień, bezrobocie, drożyzna,
brak
perspektywy
życiowej,
niepewność, szerząca się przemoc,
itd.
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W tym klimacie niepewności
i bezradności jawi się wyzwanie
dla wszystkich chrześcijan, by nie
poddali się apatii i zniechęceniu, lecz
podnieśli głos i w imię Ewangelii
dochodzili praw ludzi najuboższych i
najbardziej pokrzywdzonych. Jest to
nasza 40-letnia tradycja, że nie wolno
nam milczeć i godzić się na panującą
rzeczywistość. Dali nam tego przykład
uczestnicy pierwszych pielgrzymek
rolników
pod
kierownictwem
nieodżałowanych
księży
biskupów:
Tomas
Balduino. Jose Brandao de
Castro (redemptorysta z
Propria w stanie Sergipe).
Jose Nicomedes Grossi
(ordynariusz diecezji Bom
Jesus da Łapa) i innych.
Bądźmy
zawsze
profetyczni,
biblijni
i
kościelni,
zgodnie
ze
stwierdzeniem
wspomnianego już biskupa
Tomas: „O prawa nie prosi się na
kolanach, ale w zdecydowanej
postawie stojącej'’.
Zapraszamy więc wszystkich
na 40. Pielgrzymkę Rolników do
Sanktuarium
Dobrego
Jezusa.
Będziemy modlić się razem, śpiewać,
celebrować, zastanawiać się nad
palącymi
wyzwaniami
naszych
czasów. W braterskiej łączności
poszukiwać będziemy dróg do

wyjścia z naszej trudnej sytuacji.
Stojąc na brzegu rzeki św. Franciszka,
prosić będziemy Dobrego Jezusa i
Jego Matkę o błogosławieństwo na
całe nasze życie.
Pierwsza Pielgrzymka Rolników
do Sanktuarium w Bom Jesus da
Lapa miała miejsce w 1978 roku.
Inspiratorem jej był ś.p. o. biskup poeta José Brandao: „Jedna osoba w
Bom Jesus da Lapa widzi zaledwie
kawałeczek nieba, ale tysiące osób

Droga krzyżowa na ulicach miasta

mogą zobaczyć całe niebo i całą
ziemię'’.
Doświadczyliśmy
tego
na
przestrzeni
tych
39
lat
pielgrzymowania. Jesteśmy pewni,
że doświadczymy tego również w
jubileuszowej 40. Pielgrzymce, na
którą serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy
Rolników - Salwador
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Na marginesie: W cytowanym
wyżej poetyckim zdaniu o. biskup
José Brandcto mówi o „kawałeczku
nieba ”, który tylko jedna osoba może
zobaczyć. Otóż w grocie sanktuaryjnej
Dobrego
Jezusa jest
nieduża
prostopadła szczelina skalna i gdy
się przez nią patrzy w górę, widać
kawałek błękitnego nieba. Tylko jedna

JUBILEUSZ-300 LAT

55^

osoba na raz może to zobaczyć. Skała
posiada w tym miejscu kilkadziesiąt
metrów wysokości, a mimo to otwór
pozwała na zobaczenie nieba, co jest
atrakcją dłci pielgrzymów. Nie brak
oczywiście fantastycznych legend
ludowych odnośnie „okienka do
nieba

WSPOMNIENIA ROLNIKÓW
Nasze Pielgrzymki Rolników
wzięły swoją inspiracje z pielgrzymki
120 rolników z okolic miasta Ruy
Barbosa (około 500 km od Łapy),
którzy w 1977 roku przybyli do
Dobrego Jezusa, gdyż ich trudności
życiowe zdawały się im beznadziejne.

Stacja drogi krzyżowej z zaimprowizowaną
inscenizacją

Był to czas, kiedy wielcy posiadacze
ziemi
wypędzali
małorolnych
chłopów
sąsiadujących
z
ich
folwarkami, aby powiększyć swoje

posiadłości. Rolnicy nie posiadali
żadnego
dokumentu
własności
(gdyż w tym rejonie Brazylii nikt
go nie posiadał), pracując spokojnie
przez całe pokolenia. Możnowładcy,
za dobrą opłatą, otrzymywali w
urzędzie tytuł własności całej
okolicy. Następnie wypędzali
mieszkających tam rolników
wraz z ich rodzinami, a
tysięczne stada bydła niszczyły
ich uprawy. Agresorzy posiadali
też
watahy
uzbrojonych
najemników, którzy mieli za
zadanie „oczyścić'’ okolicę.
Nie
brakowało
napadów,
podpalania
zabudowań
i
zabójstw. Był to okres rządów
wojskowych i ujmowanie się za
pokrzywdzonymi rolnikami uważane
było za działalność komunistyczną.
W tej rozpaczliwej sytuacji
rolnicy tamtego rejonu postanowili
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udać się do Dobrego Jezusa z
Groty z nadzieją, że tylko On może
ich obronić. Takie podłoże miała
pierwsza pielgrzymka rolników,
która dała początek następnym.
Coroczne
pielgrzymki
pomogły
ludowi wiejskiemu organizować się i
dochodzić swoich praw.
W tym czasie zawiązała się
Komisja Obrony Rolników (CPT)
z siedzibą w Salwadorze, która w
następnym roku (1978), w łączności
z innymi ugrupowaniami kościelnymi
i społecznymi, zorganizowała już
dobrze zaplanowaną Pielgrzymkę
Rolników.
Pielgrzymki te udoskonalały się
z upływem lat. W pierwszych latach,
kiedy to teologia wyzwolenia była
bardzo eksponowana, organizatorzy
z Salwadoru na pierwszym miejscu
stawiali uświadamienie polityczne w
duchu teologii wyzwolenia. Dlatego
też w programie brakowało czasu
na zasadniczą dla pielgrzymów

jJ^JUBILEUSZ - 300 LAT

,

część religijną, czas na spowiedź,
na uczestniczenie we
Mszach
świętych, itp. W późniejszych
latach zarezerwowano kilka godzin
na spowiedź, kiedy to wszyscy
obecni biskupi i kapłani zasiadali w
konfesjonałach.
Dodać należy, że Pielgrzymka
Rolników do Dobrego Jezusa cieszyła
się wielkim poparciem biskupów,
kapłanów
i
sióstr
zakonnych
zaangażowanych w duszpasterstwo
parafialne.
Każdego
roku
Pielgrzymka
Rolników
miała
swój
temat,
dostosowany do aktualnej wówczas
sytuacji społecznej, politycznej i
religijnej.
Tak doszliśmy do 40. już
Pielgrzymki Rolników, której tematem
w związku ze skomplikowaną
sytuacją polityczną i społeczną jest:
„Z Dobrym Jezusem i ubogim ludem
odbudowujemy nadzieję lepszego
jutra ”.

LIST UCZESTNIKÓW 40. PIELGRZYMKI ROLNIKÓW
DO DOBREGO JEZUSA
„Z Dobrym Jezusem i ubogim
ludem
odbudowujemy
nadzieję
lepszego jutra”

Jest nas około 6 tysięcy
uczestników Pielgrzymki Rolników.
Przybyliśmy
do
Sanktuarium

ze
wszystkich
rejonów
stanu
Bahia, a także z innych stanów.
Reprezentujemy
nasze
żywotne
wspólnoty kościelne, jak również
różnego
rodzaju
zrzeszenia
społeczne.
Jesteśmy
tu,
żeby
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celebrować już po raz czterdziesty
pielgrzymowanie ubogiego ludu z
wiosek i miast w poszukiwaniu Ziemi
Obiecanej, opływającej mlekiem
Sprawiedliwości i miodem Pokoju.
W dniach od 7 do 9 lipcamodliliśmy
się na tym miejscu świętym, jakim
jest Sanktuarium Dobrego Jezusa
i Matki Bożej Bolesnej. Staliśmy
na brzegu życiodajnej, ale tak
bardzo zaniedbanej i wyzyskiwanej
rzeki św. Franciszka, modląc się o
jej uratowanie i przywrócenie jej
naturalnej żywotności.

JUBILEUSZ-300 LAT

■«A

spontaniczna
pielgrzymka
120
rolników, którzy wobec panującej w
ich rejonie przemocy i wypędzania ich
przez zachłannych możnowładców z
ziemi, na której od lat pracowali, nie

Modlitwa o uratowanie obumierającej
rzeki św. Franciszka

O zachodzie słońca na brzegu rzeki
św. Franciszka

Dzieliliśmy
się
naszymi
doświadczeniami, zanosiliśmy nasze
prośby, śpiewaliśmy starodawne
i nowe pieśni opiewające dzieje
przebytej przez dziesiątki lat drogi
i tej, która nas czeka. Pielgrzymki
Rolników wpisują się w bogatą ponad
300-letnią historię „Kościoła ze Skały
i ze Światła Wiary’’, jak to nazywane
jest Sanktuarium.
W 1977 roku miała miejsce

licząc na żadną pomoc ze strony ludzi,
nawet władz państwowych, które się
tą tragiczną sytuacją nie zajmowały,
przybyli do Dobrego Jezusa z wiarą
i nadzieją, że tylko On ich obroni.
Niektórzy szli pieszo (około 500
km), inni przyjechali ciężarówkami.
Była to prawdopodobnie pierwsza
pielgrzymka rolników w Brazylii.
Potem pielgrzymki rolników do
różnych Sanktuariów stawały się
coraz częstsze.
Od 1978 roku pielgrzymka
rolników stała się już tradycją w
Sanktuarium Dobrego Jezusa. Dzięki
charyzmatycznym i współczującym
biednemu
ludowi
biskupom,
kapłanom oraz siostrom zakonnych
prowadzącym
duszpasterstwo
parafialne (bez stałego kapłana),
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pielgrzymki rozwijały się coraz lepiej
i nie stały się wiecami politycznymi
agentów
teologii
wyzwolenia.
Ich celem było wyzwolenie ludu,
ale według zasad Ewangelii, a
nie
ideologii
marksistowskiej.
Pielgrzymkom rolników towarzyszyli
duszpasterze, siostry zakonne i wielu
księży biskupów.

rolnicy zorganizowali opór przeciw
zbrodniczemu odbieraniu ziemi przez
możnowładców.
Program
tej
jubileuszowej
Pielgrzymki Rolników nie różnił się
od poprzednich. Były więc wielkie
celebracje na placu sanktuaryjnym,

40. Pielgrzymka Rolników

Whistorii ludu Bożego opisanej na
kartach Pisma Świętego liczba 40 jest
bardzo znacząca. Przez 40 dni trwała
ulewa, której skutkiem był biblijny
potop, który był końcem i początkiem
nowego świata i nowej ludzkości;
40 lat trwała pielgrzymka biblijnego
Ludu Bożego do Ziemi Obiecanej;
przez 40 dni Jezus przygotowywał się
do pełnienia poleconej Mu przez Ojca
misji odkupieńczej całej ludzkości.
W porównaniu z milionami lat
istnienia wzgórza sanktuaryjnego
z jego uroczymi grotami, 40 lat to
odcinek czasu bardzo krótki, ale dla
tysięcy uczestników pielgrzymek,
to już piękna, bogata historia
modlitw,
rozważań,
braterskich
spotkań i inspiracji do walki o lepsze
jutro. Pielgrzymki zaowocowały
wzrostem świadomości ludu w
dziedzinie
zagwarantowanych
przez konstytucję praw każdego
człowieka. Dzięki pielgrzymkom

O. bp. Luiz z historyczną figurą
św. Franciszka

były
grupowe
konferencje
i
pogadanki na aktualne tematy
społeczne, polityczne i religijne.
Pielgrzymi dysponowali czasem na
odbycie spowiedzi i na modlitwę
osobistą. Odbyła się też tradycyjna,
trwająca około trzech godzin, Droga
Krzyżowa nad rzekę św. Franciszka,
z udziałem wielotysięcznej rzeszy
pielgrzymów.
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W sobotę po Drodze Krzyżowej
był wieczór folklorystyczny, w
czasie którego grupy pochodzące
z różnych diecezji przedstawiały
charakterystyczne dla swoich rejonów
śpiewy, tańce i prezentacje.
W niedzielę po uroczystej
Mszy świętej odbyło się wspólne
zebranie uczestników, w czasie
którego dokonano podsumowania
wszystkich konferencji i debat, w
celu zastosowania ich w codziennym
życiu wspólnot kościelnych w ciągu
bieżącego roku, aż do następnej
pielgrzymki.
Ks. bp Joao Cardoso, miejscowy
ordynariusz, pożegnał pielgrzymów

JUBILEUSZ-300 LAT
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„

następującymi słowami: Powrócimy
do naszych domów i naszych wspólnot
kościelnych z odnowioną nadzieją i
przekonaniem, że zjednoczeni wokół
Dobrego Jezusa i Jego Bolesnej
Matki, kontynuując naszą nieustanną
walkę o lepsze jutro, będziemy mogli
„zobaczyć całe niebo i ziemię'’, jak to
mawiał ś.p. o. biskup José Brandâo,
redemptorysta, jeden z założycieli
Pielgrzymki Rolników do Dobrego
Jezusa!
Uczestnicy
40.
Pielgrzymki
Rolników

(fragment Listu w opisowym
tłumaczeniu Redakcji)

PIĘKNO SANKTUARIUM DOBREGO JEZUSA
Skaliste wzgórze Dobrego
Jezusa z Groty posiada niezliczoną
ilość uroczych zakątków. W
niektórych z nich wmontowano
obiekty sakralne, jak stacje Drogi
Krzyżowej. Na zdjęciu jeden z
dziesięciu krzyży (stacja VIII)
wykutych w wapiennej skale.
Ciasne wyjście na wzgórze nie
pozwala na umieszczenie figur
(są tylko cztery stacje z figurami
naturalnej wielkości).
Z
obrabianego
kamienia
zbudowana jest
piękna wieża
sanktuaryjna, masywne balustrady

ochronne, itp. Dokonał tego ks.
Turibio Vilanova Segura, kustosz
Sanktuarium w latach 1933-1956.
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NOWENNA I ŚWIĘTO ODPUSTOWE DOBREGO
JEZUSA Z GROTY
Za łaską Bożą i błgosławieństwem
Dobrego
Jezusa
rozpoczynamy
obchody odpustowe w tym 326 roku
istnienia Sanktuarium - Stolicy Wiary
naszego stanu Bahia.
Niech będzie Bóg uwielbiony za
cały stworzony przez Niego świat,
za wszystkie żywe istoty, za życie
w pełni, które jest nam obiecane w
wieczności! Składamy Bogu dzięki za
to, co przeżywaliśmy w przeszłości,
za stabilność czasu obecnego i za
przyszłość, na którą z nadzieją
czekamy.
Nasza życie to pielgrzymowanie;
życie, które bezustannie się odradza;
życie budowane z wysiłkiem; życie
opromienione
modlitwą;
życie

na drogę dobroci, miłosierdzia,
cierpliwości, współczucia, dlatego,

Procesja do ołtarza polowego
z wizerunkiem Dobrego Jezusa

że miłość Boga ogarnia wszelkie
stworzenie (por. Ps 144).
Taki jest testament pozostawiony
nam przez Dobrego Jezusa i Jego
Matkę, czczoną tutaj, jako Bolesna
(„Osamotniona'’ po
śmierci Syna).
Jako dzieci Boże
żyjące w braterskiej
miłości,
miejmy
zawsze nasze oczy
zwrócone do Boga
Stwórcy, który
nakazuje
nam
bronić życia. On nas
Biskupi i kapłani w grocie Dobrego Jezusa
oczyszcza, wyzwala i
naznaczone nadzieją, gdyż jesteśmy leczy nasze rany.
w ręku Bożym.
Jezus oddał nam Maryję, Swoją
Wszyscy powołani jesteśmy Matkę, aby była naszą Matką. Ona
do ukierunkowania naszego życia przyniosła na świat ŻYCIE - Jezusa
Biuletyn Informacyjny “Noticiario” Nr 113 Lipiec - Wrzesień 2017 r.

SB*

MARYJA. APARECIDA

L

Chrystusa. W Jej łonie dokonał się cud
wcielenia Syna Bożego, który jestem
drogą, prawdą i życiem. Zawierzmy
Jej słowom i „czyńmy wszystko, co
Jezus nam powie’’!
Jezus w spotkaniu i przyjaznym
dialogu z Samarytanką oznajmił, że
posiada On wodę żywą i obdarza
darem wiary tych, którzy przyjmują
Go z otwartym sercem, aby stali się
głosicielami Dobrej Nowiny.
Jezus zawsze bronił życia. Płakał
nad grobem swego przyjaciela
Łazarza, ale będąc ŻYCIEM, mógł
zawołałać: „Łazarzu wyjdź z grobu!”
I zmarły przyjaciel zaczął od nowa
żyć, aby głosić wielkie dzieła Boże.

JUBILEUSZ - 300 LAT

Boga, aby kochać i zawsze pozostawać
w Bożej i braterskiej miłości.
Niech Dobry Jezus i Jego Matka
Maryja będą zawsze z nami, abyśmy

Ugrupowanie Różańca Mężczyzn
w czasie Nowenny

w każdej okoliczności byli świadkami
Jego miłości i zawsze „czynili to
wszystko, czego On od nas oczekuje”.
O. Devctldo Menez CSsR
Kustosz Sanktuarium

OGÓLNE UWAGI
O NOWENNIE

Wizerunek Dobrego Jezusa na dużym
kaktusie w czasie nabożeństwa

Jesteśmy ludem braci i sióstr,
powołanych i uzdolnionych przez

Nowenna przygotowawcza i samo
święto odpustowe Dobrego Jezusa
z Groty gromadzi w Sanktuarium
niezliczoną rzeszę pielgrzymów.
Liczba wiernych uczestniczących w
tych uroczystościach przez transmisje
radiowe, telewizyjne i internetowe
sięga zapewne kilka milionów,
gdyż katolicka stacja telewizyjna
Rede Vida oglądana jest w całej
Brazylii, a sanktuaryjne transmisje
internetowe idą na cały świat. W tym
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roku uroczystości odpustowych nie
transmitowała TV Aparecida, która
ze względu na Rok Jubileuszowy
300-lecia obecności Matki Bożej
Aparecida w narodzie brazylijskim,
nie dysponowała czasem natransmisj e
z Bahii.
Na
tegoroczne
uroczystości
odpustowe Dobrego Jezusa (od
28 lipca do 6 sierpnia) do Łapy
przybyło
ponad
100
tysięcy
pielgrzymów. Dokonano liczenia
wszystkich autokarów, ciężarówek
dostosowanych do przewozu osób
i innych środków lokomocji, z
wyjątkiem samochodów osobowych,
gdyż było to niemożliwe. Podczas
9-dniowego
przygotowania
do
właściwego
dnia
odpustowego
(6 sierpnia) było bardzo dużo
pielgrzymów.
Plac
sanktuaryjny
mieszczący
około
10
tysięcy

JUBILEUSZ ■ 300 LAT

Nowenna do Dobrego Jezusa
to
wielka manifestacja wiary,
z bogatą, urozmaiconą oprawą
liturgiczną, pięknymi inscenizacjami

Procesja rolników z darami ofiarnymi

epizodów biblijnych, stosownie do
tematu danego dnia. Wszystko to
stwarza klimat radości, entuzjazmu
i religijnego przeżycia w sercach
naszego prostego, pobożnego ludu.
Nierzadko widzieć można łzy w
oczach pielgrzymów uczestniczących
w tych nabożeństwach, zwłaszcza
podczas
adoracji
Najświętszego Sakramentu.
Ponieważ dla pielgrzymów
jest to głębokie przeżycie
religijne, wielu z nich
przyjeżdża na wiele dni przed
świętem odpustowym, aby
uczestniczyć w nowennie.
Nabożeństwa nowenny
Procesja Indian z sąsiedniej parafii z darami ofiarnymi
są odprawiane na placu
wiernych codziennie się zapełniał. sanktuaryjnym o godzinie 19:00
Zresztą już od początku lipca ruch (godzinę po zachodzie słońca). Jest
pielgrzymkowy był dość intensywny. to
nabożeństwo
paraliturgiczne,
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bez Mszy świętej. Wiele śpiewu,
modlitw, intronizacja wizerunku
Dobrego Jezusa, procesja z księgą
Pisma świętego, czytanie Ewangelii
i okolicznościowe kazanie stosownie
do tematu danego dnia. Jest też
czas na czytanie dwóch pisanych
przez pielgrzymów podziękowań za
otrzymane łaski (czasem naprawdę
cudowne).
Na
zakończenie
nabożeństwa przynoszony jest z
sanktuaryjnej groty w monstrancji
Najświętszy Sakrament, na krótką
adorację ze śpiewami, modlitwami i
uroczystym błogosławieństwem.

Nowenna do Dobrego Jezusa 2017
Pierwszy wieczór (28.07) - Duch
Pański spoczywa na Mnie.
Kaznodzieja: ks. bp Joäo Santos
Cardoso, ordynariusz diecezji Bom
Jesus da Łapa - BA.
Ewangelia:
Łk
4,14-22.
Pochodzący od Ojca i Syna Duch
Święty kieruje Jezusa Chrystusa
do spełnienia Jego zbawczej misji,
a mianowicie do głoszenia Dobrej
Nowiny,
obdarzania
wolnością
uciśnionych, przywracania wzroku
ociemniałym... Jezus jest obrońcą
życia, uzdrawia, wskrzesza, leczy...
aby wszyscy mieli życie i życie w
pełni. Podczas gdy Jesus rozpoczynał
swoją zbawczą misję, „wszyscy byli
w Niego wpatrzeni'’.

JUBILEUSZ - 300 LAT

Drugi wieczór (29.07) - Miłość
miłosierna Dobrego Jezusa darem
dla nas.
Kaznodzieja: Ks. bp Helio Pereira
dos Santos, biskup pomocniczy
Archidiecezji Salwador - BA.
Ewangelia: Łk 5,12-16. Jezus,
wiedziony Duchem Świętym, udaje
się na miejsce odosobnione, aby
się modlić; w trosce o pełnię życia
dla wszystkich, leczy uschłą rękę

Procesja z księgą Pisma Świętego
do ołtarza potowego

człowieka... Tknięty współczuciem
uzdrawia trędowatego, aby cieszył
się zdrowiem, aby wrócił do swej
rodziny i znajomych.

Trzeci wieczór (30.07) - W
Dobrym
Jezusie
odnajdujemy
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pełnię łaski i obfite Odkupienie.
Kaznodzieja: Ks. bp Helio Pereira
dos Santos, biskup pomocniczy
Archidiecezji Salwador - BA.
Ewangelia: Mt 9,18-26. Wysoki
urzędnik, strapiony ojciec pada do
stóp Dobrego Jezusa i z wiarą w Jego
moc prosi Go, aby poszedł do jego
domu: „Moja córka jest umierająca.
Przyjdź, połóż na nią rękę, aby
wróciła do życia!'’ W drodze, pewna
kobieta z wiarą zbliża się do Jezusa,
aby dotknąć Jego szaty. Odzyskuje
natychmiast zdrowie i słyszy Jego
słowa: „Odwagi, moja córko! Twoja
wiara cię uzdrowiła'’. Gdy zaszedł
do domu urzędnika, ujął zmarłą
córeczkę za rękę, wtedy ona wróciła
do życia. Widzimy w tych kilku
zdaniach z Ewangelii wielką miłość
Dobrego Jezusa, który obserwuje,
dotyka,
wyciąga
błogosławiącą
dłoń, uzdrawiając wszystkich,
którzy posiadają wiarę.

JUBILEUSZ - 300 LAT

za Nim i chwalić Boga za otrzymaną
łaskę. Siedzący i żebrzący przy
drodze pomaga nam zastanowić się
nad naszą „ślepotą’’, gdy nie jesteśmy
zdolni do właściwego spojrzenia na
życie i świat. On, ociemniały, jednak
zdołał dostrzec bliskość Jezusa i
prosić Go o uzdrowienie.
Piąty
wieczór
(01.08)
Dobry Jezus przynosi nadzieję
opuszczonym i leczy ich rany.
Kaznodzieja: o. Tadeusz Pawlik
CSsR z Centrum Misyjnego w
Salwadorze.
Ewangelia: J 5,1-16. Dobry
Jezus
spogląda
na
leżącego,
sparaliżowanego człowieka i pyta,
czy chce być uzdrowiony. Widząc
wiarę chorego Jezus mówi: „Wstań i
chodź!” I paralityk, chory od 38 lat,
wraca do zdrowia, dlatego, że miał

Czwarty wieczór (31.07) W Dobrym Jezusie wszystko
się odnawia i realizuje.
Kaznodzieja: ks. bp José
Roberto
Silva
Carvalho,
ordynariusz diecezji CaetitćBA.
Procesja eucharystyczna z Groty do ołtarza polowego
Ewangelia: Mk 10, 46-52.
Panie, ja chcę przejrzeć! Ociemniały wiarę i zaufał Jezusowi. Wszyscy,
dzięki swojej wierze w moc Jezusa którzy w Niego uwierzą dostąpią
Chrystusa odzyskuj e wzrok, aby pój ść zbawienia.
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Szósty wieczór (02.08) - Dobry
Jezus uczy nas dostrzegać Światłość
oczyma wiary.
Kaznodzieja: ks. bp Josafá
Menezes da Silva, ordynariusz
diecezji Barreiras-BA.
Ewangelia: J 9,1.6-9.13-17.34.
„Upadł mu do nóg’’. Ewangeliczny
tekst
ponownie
opowiada
o
cudzie Jezusa, który daje wzrok
niewidomemu
od
urodzenia,
posługując się ziemią i śliną.
Uzdrowiony człowiek dostrzega
światło naturalne, ale również
Światło, jakim jest Chrystus.
Siódmy wieczór (03.08) - Dobry
Jezus oddaje życie za tych, których
powierzył mu Ojciec.
Kaznodzieja: ks. bp Zanoni
Demettino
Castro,
arcybiskup
metropolita Archidiecezji Feira de
Santana - BA.
Ewangelia:
J
10,1-16
„Przyszedłem, aby wszyscy mieli
życie'’. Dobry Jezus, który jest
Drogą, Prawdą i Życiem zaprasza
nas do pójścia za Nim, gdyż jest On
Dobrym Pasterzem, który zna swoje
owce i daje swe życie za nie, aby
mogły dostąpić zbawienia. Stąd całą
naszą nadzieję składamy w Nim,
gdyż On nam daje pewność, że nie
zginiemy. My, pielgrzymi Dobrego
Jezusa jesteśmy Jego owczarnią,

JUBILEUSZ - 300 LAT

zgromadzoną w wierze i miłości w
Jego Sanktuarium.
Ósmy wieczór (04.08) - Dobry
Jezus, dawca życia i dar Ojca.
Kaznodzieja - ks. bp Zanoni
Demettino
Castro,
arcybiskup
metropolita Archidiecezji Feira de
Santana - BA.
Ewangelia: J 4,1-15. Jezus w
rozmowie z Samarytanką przekracza
wszelkie uprzedzenia i oferuje jej
wodę żywą, która daje życie wieczne.
Nasze
pragnienie
możemy
zaspokoić, gdy
uwierzymy
i

Wierni uczestniczący w Nowennie

przekonamy się, że tylko Jezus jest
prawdziwym źródłem życia; żywym
Słowem Bożym.

Dziewiąty wieczór (05.08) Dobry Jezus, znak Bożej miłości.
Kaznodzieja: ks. bp Joao Santos
Cardoso, ordynariusz diecezji Bom
Jesus da Lapa-BA.
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Ewangelia: J 2,1-12. Dobry Jezus,
Jego Matka Maryja i uczniowie
zaproszeni zostali na uroczystości
weselne. W czasie uczty weselnej
Maryj a swoim niewieścim troskliwym
wzrokiem dostrzega, że już nie mają
wina. Chociaż jej Syn nigdy jeszcze
nie uczynił cudu, ona wie, do kogo
się zwrócić w tak trudnej sytuacji.
Zwraca się do sług: „Uczyńcie
wszystko, co Jezus wam powie'’. Jej
matczyne serce przewiduje, że Jezus
może przemienić wodę w wino.
Wiara Maryi została wynagrodzona;
Jezus uczynił pierwszy wielki cud.

Święto Dobrego Jezusa (06.08)
Na uroczystej sumie odpustowej
kaznodzieją był również ks. bp Joao
Santos Cardoso, ordynariusz diecezji
Bom Jesus da Łapa.
W czasie uroczystego zakończenia
Odpustu kazanie wygłosił o. Jonas
Pacheco, redemptorysta z Prowincji
Rio de Janeiro.
PODSUMOWANIE ŚWIĘTA
ODPUSTOWEGO
Przeżywaliśmy
ostatnio
najpiękniejszy okres pielgrzymkowy
w Sanktuarium Dobrego Jezusa, a
mianowicie Nowennę i sam Dzień
Odpustowy. Ponieważ był to okres,
kiedy
przyjeżdżają
niezliczone
tysiące pielgrzymów, a Sanktuarium

JUBILEUSZ - 300 LAT

nie
dysponuje
wystarczająco
obszerną przestrzenią dla tak wielkiej
liczby wiernych, a także z powodu
małej ilości kapłanów do posługi
duszpasterskiej,
nie
wszystko
można było wykonać z perfekcją.
Zostawiając
na
boku
usterki,
chcemy podzielić się naszą radością
z sukcesów tegorocznego święta
Dobrego Jezusa.
Temat
tegorocznego
wielomiesięcznego
okresu
pielgrzymkowego jest dostosowany
do
ważnych
wydarzeń
w
życiu
Kościoła
brazylijskiego.
Kampania Braterstwa 2017 roku
skoncentrowana jest na „trosce o
nasz wspólny dom", jakim jest świat,

Część placu sanktuaiyjnego w dniu odpustu
Dobrego Jezusa

natura stworzona przez Boga i życie,
którym Stworzyciel nas obdarza.
Dlatego temat jest następujący: „Z
DOBRYM JEZUSEM I MARYJĄ
STAJEMY W OBRONIE ŻYCIA"
Ma on także odniesienie do Roku
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Maryjnego - Jubileuszu 300-lecia
obecności Matki Bożej Aparecida w
narodzie brazylijskim.
Znamienną
i
pochwały
godną było czynne uczestnictwo
..Różańca Mężczyzn'’ i ..Różańca
Kobiet". Ich obecność uświetniła
celebracje Nowenny i samego święta
odpustowego.
Wszystkie cztery procesje w
czasie nabożeństwa Nowenny były
piękne, dostojne, pełne namaszczenia:
procesja wyjścia z groty Dobrego
Jezusa do ołtarza polowego, procesja
uroczystego przyniesienia wizerunku
Dobrego Jezusa również z groty,
procesja z księgą Pisma Świętego
z głębi placu sanktuaryjnego i na

Namiot - kaplica chrzcielna

zakończenie procesja eucharystyczna
- uroczyste przyniesienie z groty
Najświętszego
Sakramentu
w
monstrancji na krótką adorację i
końcowe błogosławieństwo.
Na
szczególną
uwagę

JUBILEUSZ - 300 LAT

i
podziękowanie
zasługuje
uczestnictwo
współbraci
z
innych jednostek Zgromadzenia,
a mianowicie z Prowincji Sao
Paulo, Prowincji Rio de Janeiro i
Wiceprowincji Recife.
W okresie przygotowawczym do

Trzy namioty z konfesjonałami

intensywnych pielgrzymek dokonano
pięknego dzieła, a mianowicie w
obszernej Grocie Betlejemskiej (o
wymiarach około 50 m na 20 m)
na północnym krańcu wzgórza,
ustawiono duże, naturalnej wielkości
figury osób i zwierząt nabyte przed
kilku laty przez o. Małolepszego
(ówczesnego ekonoma). Gigantyczna
szopka w naturalnej grocie jest
niezwykłą atrakcj ą dla zwiedzaj ących.
Na
intensywny
okres
pielgrzymkowy o. Rosivaldo Motta,
administrator (ekonom) Sanktuarium
postarał się o zainstalowanie trzech
namiotów, każdy z czteremakabinami,
z klimatyzacją, wykorzystywanymi
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jako konfesjonały. Ustawione są one sierpnia). Dzięki temu staje się
obok placu sanktuaryjnego. Dzięki on coraz bardziej znany, gdyż
temu nie spowiadamy już w grotach, tysiące pielgrzymów uczestniczy
jak to było
w nabożeństwach na jego cześć.
ruch Uroczysta
dotychczas,
gdzie
Msza
święta
była
pielgrzymów
utrudniał
pracę w konfesjonale. Są
oczywiście pewne trudności,
a mianowicie przeszkadza
nagłośnienie
z
placu
sanktuaryjnego w czasie
celebracji, a także wystrzały
petard, którymi pielgrzymi
wyrażają swoją radość i na
Ks. bp Joao Cardoso, ordynariusz diecezji, głosi kazanie
swój sposób oddają cześć
Dobremu Jezusowi.
koncelebrowana
przez
licznych
Jest też czwarty, duży namiot współbraci redemptorystów, także z
przeznaczony
na
kaplicę
dla innych wspólnot, którzy przybyli do
penitentów. W nim też odbywają się pomocy duszpasterskiej.
celebracje chrztu świętego.
Samo święto odpustowe jest
niezwykłym
przeżyciem
religijnym dla dziesiątek
tysięcy pielgrzymów i dla
miejscowych
parafian.
Posiada ono różne aspekty, a
mianowicie:
a).
Serca
ludzi
przepełnione miłością do
Dobrego Jezusa znajdują
Go w „Kościele ze Skały i
ze Światła Wiary’’ (jak to
Msza święta koncelebrowana na placu sanktuaryjnym
opiewa tradycyjna pieśń).
Marzeniem
milionów
W czasie Nowenny przypada Brazylijczyków jest „odwiedzenie”
uroczystość św. Alfonsa, założyciela Dobrego Jezusa z Groty;
naszego Zgromadzenia (dnia 1
b). Sanktuarium znajduje się
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w bezkresnym buszu Bahii, ale
pielgrzymi nie zważają na wielkie
odległości. Gotowi są pokonać
wszelkie trudności, nawet kilka
tysięcy kilometrów, aby tylko spotkać
się z Dobrym Jezusem;
c).
Sanktuarium
Dobrego
Jezusa jest bardzo szczególnym
miejscem spotkania się z Bogiem.

Feretron procesyjny w kształcie mapy
Brazylii (z papugami)

Skaliste wzgórze i wielkie groty,
dzieła Boga - Stwórcy, na swój
sposób „przemawiają'’ do serca
poszukującego Boga;
d). Pielgrzymka do Dobrego
Jezusa jest przeżyciem osobistym i
wspólnotowym, które zapisuje się
głęboko w duszy pielgrzyma. Jest też
spotkaniem z Dobrym Jezusem, które
nierzadko owocuje nawróceniem,
wyzbyciem się nałogu, itp.;

JUBILEUSZ - 300 LAT

e).
Dzięki
spontanicznemu
i
stałemu
zaangażowaniu
się
finansowemu
w
Kampanię
Pielgrzymów, pątnicy umożliwiają
przeprowadzanie
ulepszeń
w
Sanktuarium oraz transmisji różnych
celebracji na całą Brazylię przez
TV Aparecida, TV Rede Vida i
sanktuaryjną telewizję internetową
Web TV Bom Jesus.
Procesja
odpustowa
z
wizerunkiem
Dobrego
Jezusa, krocząca szerokimi
ulicami miasta z Katedry
do Sanktuarium (około 2
km), w której uczestniczą
dziesiątki tysięcy wiernych,
jest widowiskiem wspaniałym.
Przede wszystkim jest ona
niezapomnianym
przeżyciem
religijnym. Uczestnicy procesji
przechodząc ulicami mogą
zobaczyć w kilku miejscach
piękne inscenizacje wydarzeń
biblijnych,
przygotowane
przez młodzież z naszego miasta. A
wszystko to odbywa się w klimacie
radości, śpiewu i modlitewnego
uniesienia.

Redakcja
(napodstawie tekstów o. Devaldo
Menez - kustosza Sanktuarium
i o. Roque Silva Alves wiceprowincjala)
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PIĘKNO SANKTUARIUM DOBREGO JEZUSA
Jak
już
wielokrotnie
pisaliśmy
na
łamach
Biuletynu
Duszpasterstwo
Dzieci („Pastorał
da Crianęa”) to
katolicka akcja
charytatywna,
mająca
na celu
O. Wiesław Groń
ochronę dzieci,
błogosławi wiernych
figura M. B. Fatimskiej
zwłaszcza
z
rodzin ubogich,
w łonie matki i przez następne lata.
Objęte są nią wszystkie dzieci,
niezależnie od religii wyznawanej
przez rodziny. Akcja ta jest obecna
w parafiach i we wspólnotach
kościelnych w całej Brazylii. Została
ona przeszczepiona także do 20 innych
krajów Ameryki Południowej, a nawet
Afryki. Duszpasterstwo Dzieci jest
akcją założoną przez panią dr Zildę
Ams Neumann, siostrę Kard. Ernesto
Ams, arcybiskupa Sao Paulo. Została
ona przejęta przez Konferencję
Biskupów Brazylijskich (CNBB).
Dzięki niej uratowano i polepszono
warunki życiowe milionom dzieci.
W
Bom
Jesus
da
Łapa
Duszpasterstwo
Dzieci
obchodzi
30-lecie istnienia. Wpisało się ono
złotymi zgłoskami w historię naszego
miasta i powiatu. Tu jest również

siedziba Diecezjalnej Koordynacji
Duszpasterstwa Dzieci, prowadzona
przez dzielną siostrę franciszkankę
od Trójcy Świętej, s. Marię Reginę
Wojakevicz (polskiego pochodzenia,
ze zniekształconym nazwiskiem).
W związku z obchodami 30-lecia
władze miejskie dnia 23 maja 2017
roku zorganizowały specjalną sesję
z udziałem burmistrza i radnych
w celu oficjalnego podziękowania
Duszpasterstwu Dzieci za pełną
poświęcenia pracę charytatywną w
mieście i powiecie.
W powiecie Bom Jesus da Łapa na
dzień 23 maj a było 6.95 7 dzieci w wieku
od 0 do 6 lat. Z tych 5.714 urodziło się
w rodzinach ubouich. Duszpasterstwo

Msza święta z okazji 30-lecia Duszpasterstwa Dzieci

Dzieci dociera z opieką do wszystkich
ubogich dzieci dzięki zaangażowaniu
charytatywnemu setek woluntariuszek
i wolontariuszy.
Diecezja Bom Jesus da Łapa jest
na drugim miejscu wśród około 250
diecezji w Brazylii. W naszym rejonie
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kościelnym jest na pierwszym miejscu.
Siostra Regina w przemówieniu
na uroczystej sesji Rady Miejskiej
podziękowała za wyrazy uznania ze
strony władz miejskich i powiatowych.
Podziękowała Bogu i władzom
kościelnym za możliwość pełnienia
tej wspaniałej posługi dla najbardziej
potrzebujących, jakimi są ubogie
dzieci.
Wolontariusze i wolontariuszki
Duszpasterstwa Dzieci są zazwyczaj
liderami
wspólnot
kościelnych.
Dlatego też dobrze znają swoje

JUBILEUSZ-300 LAT

środowisko i sytuację materialną
mieszkających tam rodzin.
Wieczorem, dnia 23 maja b.r.,
została odprawiona uroczysta Msza
święta pod przewodnictwem ks. bpa
Joao Cardoso, ordynariusza tutejszej
diecezji w Centrum Kulturalnym za
wzgórzem sanktuaryjnym. Po niej
miała miejsce część folklorystyczna ze
śpiewami, tańcami i improwizowanymi
przedstawieniami.
por. Strona internetowa
Sanktuarium

15. PIELGRZYMKA DUSZPASTERSTWA DZIECI
W
Sanktuarium
Dobrego
Jezusa z Groty już od 15 lat mają
miejsce pielgrzymki wolontariuszy
Duszpasterstwa
Dzieci.
Są to
pielgrzymki
szczególne,
gdyż
uczestniczy
w
nich
bardzo dużo dzieci, które
śpiewają, modlą się,
tańczą, wykonują małe
inscenizacje.
Program
pielgrzymki jest zatem
bardzo
urozmaicony.
Tradycyjnie
ta
doroczna pielgrzymka A
odbywa się w ostatnią
sobotę
i
niedzielę
Ks. bp Joao
sierpnia. Program rozpoczyna się
spotkaniem uczestników na placu
miejskim, w odległości około pół

kilometra i stamtąd formuje się
radosny przemarsz ulicami miasta
do Sanktuarium Dobrego Jezusa.
Ponieważ Duszpasterstwo Dzieci
obecne jest we wszystkich parafiach,
w pielgrzymce bierze
udział kilka tysięcy
osób
- entuzjastów
tej
charytatywnej
posługi dzieciom. Są to
zasadniczo pielgrzymi
ze stanów Bahia i z
Minas Gerais.
Dołączamy się do
podziękowań i gratulacji
z grupą dzieci
jja g RCgmy życząc
jej dalszych sukcesów w tej pięknej
posłudze ubogim dzieciom.
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SPOTKAMIE KRAJOWEJ KOMISJI DO SPRAW KULTU
MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
W dniach 12, 13 i 14 września
2017 roku w mieście Teresina w
stanie Piaui odbyło się spotkanie
Krajowej Komisji do spraw Kultu
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Obecni byli przedstawiciele prawie
wszystkich jednostek Zgromadzenia
w Brazylii, a więc z Prowincji Sao
Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grandę,
Goias, Porto Alegre - Misja Belem
oraz Wiceprowincji Fortaleza, Bahia
i Manaus.
W pierwszy dzień mieliśmy okazj ę
poznać, w jaki sposób redemptoryści
z Wiceprowincji Fortaleza celebrują
Nowennę Nieustanną. W Teresina
odprawiają
trzy
nabożeństwa
nowennowe: o godzinie 8:30, 15:00
oraz 19:00. Członkowie Komisji
uczestniczyli w nowennie o godzinie
19:00.
Następnego dnia dzieliliśmy
się
doświadczeniami
szerzenia
nabożeństwa
do
Matki
Bożej
Nieustającej Pomocy w naszych
parafiach
i
sanktuariach.
Po
modlitwie
porannej
każdy
z
uczestników przedstawił
się
i
pokrótce scharakteryzował swoje
maryjne sanktuarium, bo praktycznie
wszyscy pracujemy w sanktuariach
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Zajęliśmy
się
następnie

studiowaniem dokumentu: „Linie
przewodnie
Redemptorystowskiej
Konferencji Ameryki Łacińskiej i
Karaibów odnośnie nabożeństwa do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy'’.
W związku z tym powstała myśl, żeby
zebrać wszystkie dotychczasowe
dokumenty już publikowane z
kongresów, spotkań, listy Ojca
Generała i wydać je w jednym
tomie, aby można było rozesłać je do
wszystkich jednostek Zgromadzenia
w naszej Konferencji.
Jako członkowie komisji mamy
zobowiązanie animowania kultu
Matki Nieustającej Pomocy w
naszych jednostkach i wszystkiego,
co pomaga nam i wiernym do
osiągnięcia celu. Całą tę akcję mamy
prowadzić w łączności z naszymi
Zarządami (Wice)Prowincjalnymi.
Sporządziliśmy również listę
naszych parafii i
sanktuariów,
które odznaczają się szczególną
żywotnością kultu Maryi poprzez
celebracje Nowenny Nieustannej:
Araraquara-SP, Arraial d'Ajuda-BA,
Belem-PA, Belo Horizonte-MG,
Bom Jesus da Lapa-BA, BrasiliaDF, Campina Grande-PB, Campo
Grande-MS, Campos dos GoytacazesRJ,
Curitiba-PR,
Fortaleza-CE,
Garanhuns-PE, Goiania-GO, Lages-
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SC, Macapa-AP, Manaus-AM, Porto
Alegre-RS, Recife-PE, Rio BrancoAC, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA,
Sao Joao da Boa Vista-SP, TeresinaPI, Tiete-SP. Następne Zebranie
komisji odbędzie się w dniach od 13
do 16 września 2018 roku w Belo

JUBILEUSZ - 300 LAT

Horizonte-MG. Uczestniczyć w nim
będą również Świeccy Misjonarze
Najświętszego
Odkupiciela
współpracujący w dziele misyjnym
Zgromadzenia.
o. Dirson Gonęalves CSsR

NOWENNA NIEUSTANNA W BOM JESUS DA LAPA
Grandę, Kurytyba czy Belem, gdzie
w każdą środę odprawiają nawet 15
nowenn, wymienione wyżej nasze:
Arraial d Ajuda, Bom Jesus da Łapa
i Salwador są nieduże, ale mają swoją
żywotność choćby jak nowenna w

Obraz M. B. Nieustającej Pomocy (z Polski)
na skale, w grocie Dobrego Jezusa

W
porównaniu
z
sanktuariami
Matki
Nieustającej Pomocy jak

takimi
Bożej
Campo

Kościół M.B. Nieustającej
Pomocy w Łapie

Grocie Dobrego Jezusa w Łapie,
która jest transmitowana przez
sanktuaryjną telewizję internetową.
W wielu kościołach i kaplicach
naszego miasta odprawiana jest w
każdą środę Nowenna Nieustanna
Kościół parafialny św. Jana
Chrzciciela w Łapie
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ODPUST MATKI BOŻEJ WSPOMOŻYCIELKI
Przygotowanie parafii do święta
odpustowego

Matka Boża Wspomożycielka
w Arraial d’ Ajuda

Doroczny odpust Matki Bożej
Wspomożycielki w Sanktuarium
w Arraial d'Ajuda (Porto Seguro),
obchodzony
dnia
15
sierpnia,
przygotowywany
jest
bardzo
starannie. Najpierw, w dniach od 23
lipca do 5 sierpnia, przygotowują się
do niego dwie parafie obsługiwane
przez redemptorystów: Vale Verde

i Arraial d'Ajuda. Już jest tradycją,
że peregrynację figury Matki Bożej
Wspomożycielki
przeprowadzają
nasi klerycy. W tym toku peregrynację
prowadził br. kl. Alessandro Ferreira,
który
po
ukończeniu
studiów
teologicznych odbywa obecnie rok
praktyki duszpasterskiej.
Wędrowna figura Matki Bożej
odwiedza
wszystkie
wspólnoty
kościelne (wioski i dzielnice miasta).
Wtedy to w kaplicach urządzane są
nabożeństwa maryjne. W tym roku
przy okazji peregrynacji odwiedzono
obłożnie chorych, aby i oni skorzystali
z obecności Maryi pielgrzymującej
po parafii. W kilku wspólnotach
udało się też zgromadzić młodzież na
spotkanie i modlitwę.
Są to dni wielkiej radości płynącej
z wiary i modlitwy; czciciele Maryi
z wielkim wzruszeniem przeżywają
obecność Matki Bożej w ich
wspólnocie.
Rozpoczęcie uroczystej nowenny
Uroczysta
Nowenna
w
Sanktuarium
Matki
Bożej
Wspomożycielki rozpoczęła się dnia
6 sierpnia. Wędrowna figura, która
odwiedziła wszystkie wspólnoty
kościelne, przywieziona została ze
wspólnoty Torre, gdzie zakończyła
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peregrynację. Odbyła się wspaniała
kilkukilometrowa
procesja,
wielka
manifestacja
religijna,
z uczestnictwem kilkuset osób
idących pieszo, a także rowerzystów,
motocyklistów,
jeźdźców
na
koniach,
samochodów.
Procesja
ta oraz powitanie figury Maryi i
pierwszy wieczór nowenny na placu

Sanktuarium w Arraial d’Ajuda i dom
sanktuaryjny z lotu ptaka

sanktuaryjnym odbyły się w bardzo
podniosłym
radosnym
nastroju
modlitewnym.

„MARYJO, OTOCZ TROSKĄ
NASZE ŻYCIE!”

to temat tegorocznego okresu
pielgrzymkowego w Sanktuarium
Matki Bożej Wspomożycielki.
Liczni
współbracia

JUBILEUSZ - 300 LAT

redemptoryści, zaproszeni kapłani
zakonni i diecezjalni uczestniczyli w
uroczystej Nowennie i w Odpuście. W
miarę jak zbliżał się dzień świąteczny
wzrastała liczba pielgrzymów z
rozległej okolicy południowej Bahii
i stanu Minas Gerais. Uczestniczyli
również liczni turyści spędzający
wakacje w tym uroczym miejscu.
W Nowennie brały
udział
reprezentacje
wspólnot kościelnych,
z których na specjalną
uwagę
zasługują
Indianie,
którzy
uczcili
Maryję
swoimi
tradycyjnymi
modlitwami, śpiewami i
tańcami.
W dniu świątecznym,
15 sierpnia, uroczystej
sumie o godzinie 9:00
przewodniczył ks. bp
José Edson Santana de
Oliveira,
ordynariusz
diecezji Eunâpolis. On
też wygłosił kazanie o Wniebowzięciu
Maryi i o nadziei naszego zbawienia.
O godzinie 15:00 odbyła się
uroczysta, dwugodzinna procesja z
figurą Matki Bożej Wspomożycielki
ulicami miasta.
br. Alessandro Ferreira CSsR
(wolne tłumaczenie i adaptacja
Redakcji)
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ŚWIĘTO ODPUSTOWE MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
w Sanktuarium Dobrego Jezusa
..Błogosław iona niech będzie Maryja,
która nas prowadzi do prawdziwego Źródła Życia! ”

Słowo wstępne
Nabożeństwo do Matki Bożej
Bolesnej, zwanej tutaj „Soledade’’
(Osamotniona)
sięga
czasów
założyciela Sanktuarium Dobrego
Jezusa, portugalskiego pustelnika
Francisco de Mendonęa Mar (16571722), który od dzieciństwa czcił
w szczególny sposób Dobrego
Jezusa i Maryję, Matkę Bolesną Osamotnioną.
Decydując się w Salwadorze
na życie pustelnicze, wziął ze
sobą wizerunek Dobrego Jezusa
Ukrzyżowanego i figurkę Matki
Bożej Bolesnej, które, gdy po długich
miesiącach wędrówki dotarł do celu,

z wizerunkiem Dobrego Jezusa
stawała się coraz bardziej znana
i odwiedzana. Gdy po kilkunastu
latach życia pustelniczego został w

Wyjście procesji eucharystycznej
z groty Dobrego Jezusa

Salwadorze wyświęcony na kapłana,
jako pierwszy kustosz Sanktuarium
przeszczepił ludowi brazylijskiemu
swoje
nabożeństwo
do
Dobrego Jezusa i Maryi.
Kult Maryi „Osamotnionej'’,
wzrastał równolegle do kultu
Dobrego Jezusa przez okres
około 200 lat.
Niestety w 1903 roku miał
miejsce tragiczny pożar w
sanktuaryjnej grocie. Ogień
Procesja z księgą Pisma Świętego do ołtarza potowego
strawił ołtarz z wizerunkiem
umieścił w grocie. Z jego przyjściem Dobrego Jezusa i figurą Matki Bożej
i pokutniczym życiem rodziło się Bolesnej. Kopię wizerunku Dobrego
wielkie Sanktuarium, gdyż grota Jezusa wyrzeźbiono
po
kilku
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miesiącach według zachowanych
fotografii, ale figury Matki Bożej
Bolesnej
nie
zastąpiono
inną.
Ojcowie augustianie hiszpańscy,
którzy
obsługiwali
Sanktuarium
przez kilkanaście lat na początku
XX wieku, szerzyli kult Matki Bożej
Szkaplerznej, budując w pobliżu
Sanktuarium mały kościółek pod
Jej wezwaniem. Dlatego przez 50
lat nabożeństwo do Matki Bożej
„Osamotnionej'’ praktycznie nie
istniało.
Dopiero w 1952 roku wielce
zasłużony
kustosz
Sanktuarium
ks. Turibio Vilanova, będąc
historykiem, dotarł do opisu
zniszczonej przez pożar figury
i polecił wyrzeźbić nową, dużą
figurę Maryi z charakterystyczną
„chustą Weroniki'’ z odbitym
Obliczem Jezusa. Od tego
czasu nabożeństwo do Maryi
„Osamotnionej'’ ożywiło się do
wielkich rozmiarów. Pielgrzymi
codziennie modlą się do Niej,
a Jej święto odpustowe gromadzi
każdego roku ponad 50 tysięcy
czcicieli z wielu stanów brazylijskich.

Siedmiodniowe przygotowanie do
święta odpustowego - 2017
Wieczorem dnia 8 września
rozpoczęło
się
7-dniowe
przygotowanie
do
Odpustu
obchodzonego dnia 15 września.

JUBILEUSZ-300 LAT

Program nabożeństw był podobny do
wyżej opisanego programu Nowenny
do Dobrego Jezusa. Zgodnie z
tradycją, w każdy wieczór rozważana
i inscenizowana była jedna z siedmiu
boleści Maryi. Nabożeństwom tym
przewodniczył ks. bp Joao Cardoso,
ordynariusz tutejszej diecezji, ale
kazania głosili kolejno ojcowie
redemptoryści
i jeden
kapłan
diecezjalny.
Pierwszy wieczór (08.09) - Bądź
pozdrowiona Maryj o, która nas uczysz
jak pełnić nasze chrześcijańskie
obwiązki!

Suma odpustowa na placu sariktuaryjnym

Rozważaliśmy pierwszą boleść
Maryi - Proroctwo Symeona: „Duszę
Twoją przeniknie miecz boleści'’ (Łk
2,33-35).
Drugi wieczór (09.09) - Bądź
pozdrowiona Maryjo, która uczysz
nas rodzić i troszczyć się o życie!
Rozważaliśmy
drugą boleść
Maryi - Ucieczka do Egiptu (Mt
2,13-15).
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Trzeci wieczór (10.09) - Bądź
pozdrowiona Maryjo, która nas
uczysz, jak mamy szukać Jezusa w
naszym życiu!

Procesja odpustowa M.B. Bolesnej

Rozważaliśmy trzecią boleść,
jaką Maryja przeżywała po zgubieniu
się Jezusa w świątyni (Łk 2,41-50).
Czwarty wieczór (11.09)
Bądź pozdrowiona Maryjo, która
nas uczysz iść Drogą Krzyżową za
Jezusem!
Rozważaliśmy czwartą boleść
Maryi - Spotkanie z Jezusem
niosącym krzyż na Kalwarię (Łk
23,26-32).
Piąty wieczór (12.09) - Bądź
pozdrowiona Maryjo, która nam
wskazujesz jedyne Źródło Życia swojego Syna!
Rozważaliśmy piąta boleść Maryja u stóp krzyża (J 19,25-27).
Szósty wieczór (13.09) - Bądź
pozdrowiona Maryjo, która nam
mówisz, że mamy czynić wszystko
to, co Jezus nam powie!
Rozważaliśmy szóstą boleść
Maryi - Zdjęcie z krzyża ciała Jezusa

JUBILEUSZ-300 LAT

i złożenie Go w objęciach Matki (Łk
23,50-56).
Siódmy wieczór (14.09) - Bądź
pozdrowiona Maryjo, która nam
wskazujesz, w jaki sposób mamy
odpowiedzieć na nasze życiowe
powołanie!
Rozważaliśmy siódmą boleść
Maryi - złożenie ciała Jej Syna do
grobu (J 19,38-43).

Dzień odpustowy Matki Bożej
Bolesnej -15 września 2017 roku
W tym roku w dzień odpustowy
mieliśmy
około
50
tysięcy
pielgrzymów, zgodnie z dokonanym
obliczeniem
liczby
autokarów,

Feretron procesyjny M.B. Bolesnej

ciężarówek
dostosowanych
do
transportu osób i innych środków
lokomocji. Nie zdołano policzyć
samochodów osobowych, którymi
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przyjechało zapewne kilka tysięcy
pielgrzymów. Nie liczono pojazdów
w czasie 7-dniowego przygotowania,
kiedy to pielgrzymi również czcili
Maryję, nie czekając na dzień
odpustowy.
Uroczysta
suma
odpustowa
odprawiona została o godzinie
7:00, kiedy to tutejszy klimat
pozwala na uczestnictwo tysięcy
wiernych na placu sanktuaryjnym.
Koncelebrowanej
Eucharystii
przewodniczył ks. bp Joao Cardoso;
on też wygłosił odpustowe kazanie.

JUBILEUSZ-300 LAT

O godzinie 17:00 odbyła się
tradycyjna procesja z figurą Matki
Bożej, centralnymi ulicami miasta.
Ponieważ
dzień
odpustowy
przypadł w piątek, dlatego tysiące
pielgrzymów pozostało na sobotę i
niedzielę, tak, że maryjne uroczystości
odpustowe trwały w tym roku całe
dziesięć dni.
Kult Matki Bożej Bolesnej
„Osamotnionej'’ jest w Sanktuarium
Dobrego Jezusa bardzo żywy.

Redakcja

WIZYTA O. DEVALDO W POLSCE
Pod koniec marca 2017 roku
Udało mi się dokupić dla o.
Zarząd Wiceprowincji Bahia podjął Devaldo bilet na ten sam samolot do
decyzję o uczestnictwie o. Devaldo Europy. Podróż do Libuszy, mojej
Vieira de Menez w
rodzinnej miejscowości,
Kursie
Duchowości
trwała 4 dni. Z Łapy
wyjechaliśmy
dnia
Redemptorystowskiej,
który miał się odbyć
14 maja, w niedzielę,
autobusem nocnym do
na przełomie maja i
czerwca we Włoszech.
Salwadoru. Następnej
nocy
mieliśmy
Przy tej okazjio. Devaldo
8-godzinny lot
do
chciał odwiedzić także
Polskę. Akurat w tym
Lizbony. Dolecieliśmy
tam przed południem
roku miałem urlop w
O.
Devaldo
Menéz,
kustosz
we wtorek, 16 maja.
ojczyźnie. Z radością
Sanktuarium
zaoferowałem się do
Spędziliśmy
trochę
pokazania Polski, a przynajmniej czasu na lotnisku ze względu na
jej południowej części, mojemu kolejkę do kontroli granicznej, którą
współbratu ze wspólnoty sanktuaryjnej musiał przejść o. Devaldo, który jako
Brazylijczyk nie jest obywatelem Unii
w Bom Jesus da Łapa - BA.
Biuletyn Informacyjny “Noticiario" Nr 113 Lipiec - Wrzesień 2017 r.

JUBILEUSZ- 300 LAT

(a

Europejskiej. Na lotnisku w Lizbonie
witali nas o. Krzysztof Dworak,
który z ramienia Wiceprowicji
Bahia pracuje w parafii Damaia na
peryferiach Lizbony oraz o. Eugeniusz
Fasuga, który przed laty pracował w
Brazylii, a obecnie jest duszpasterzem
powołaniowym w prowincji Lizbona.
Do
klasztoru
w
Lizbonie
dotarliśmy na godzinę 14:00. Po
obiedzie o. Eugeniusz i o. Devaldo,
wraz z o. Stanisławem Wilczkiem i ks.
Mieczysławem Kłakiem, udali się do
Fatimy. Było to kilka dni po obchodach
100-lecia pierwszych objawień Matki
Bożej i wizycie papieża Franciszka.
Ja natomiast pozostałem w Lizbonie
robiąc sobie pielgrzymkę do miejsca
narodzin św. Antoniego z Padwy,
który w Brazylii zwany jest też św.
Antonim z Lizbony.
Do
Polski,
do
Warszawy,
dotarliśmy dnia 17 maja, w środę, po
południu. Udaliśmy się do klasztoru na
ul. Pieszej (siedziba o. Prowincjała).
Żeby nie tracić czasu, zaraz po obiedzie
zaczęliśmy
zwiedzanie
stolicy;
najpierw Nowe Miasto z naszym
kościołem św. Benona, w którym
pracował św. Klemens Hofbauer i z
innymi świątyniami usytuowanymi
wzdłuż ulic prowadzących do Starego
Miasta; następnie Stare Miasto
ze swoimi murami, z rynkiem, z
katedrą św. Jana (wraz z kryptami),
z innymi świątyniami i z zamkiem
królewskim; w końcu kościół św.

Anny, Pałac Prezydencki, Plac
Piłsudskiego z Grobem Nieznanego
Żołnierza i katedra połowa Wojska
Polskiego. Następnego dnia, 18
maja, przed południem udaliśmy
się do Komisji Episkopatu Polski
ds. Misji, która mieści się w
Centrum Formacji Misyjnej na ul.
Byszewskiej oraz do kościoła św.
Stanisława Kostki na Żoliborzu, by
pomodlić się przy grobie bł. księdza
Jerzego Popiełuszki, męczennika
komunizmu oraz zwiedzić muzeum
mu poświęcone.
Opowiadaliśmy
tam naszemu gościowi o najnowszej
historii Polski i o prześladowaniach
w czasach komunizmu.
Dzień
wcześniej, pokazując resztki murów
Warszawy oraz pomnik Powstania
Warszawskiego i inne pomniki,
mówiliśmy o czasach II wojny
światowej i o zniszczeniach, które
przyniósł nam nazizm niemiecki oraz
o holokauście Żydów. Pokazując
piękno Warszawy podkreślaliśmy,
że nasza historia to nie tylko wojna
i prześladowania, ale także wiara,
patriotyzmu i radość bycia Polakiem.
Po 7-godzinnej podróży autobusem
dotarliśmy wieczorem, dnia 18 maja,
do Libuszy, do domu moich rodziców,
witani przez nich i przez moich braci
wraz z ich rodzinami. Pierwsze trzy
dni przeznaczyliśmy na zwiedzanie
okolic Libuszy, zapoznanie się ze
zwyczajami polskimi i z polskim
jedzeniem. Starałem się pokazać o.
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Devaldo piękno Polski oraz wiarę
i gospodarność Polaków: górzysty
krajobraz Małopolski i Podkarpacia,
liczne kościoły, krzyże i przydrożne
kapliczki oraz piękne domy i zadbane
ogródki przy domach. W pierwszych
trzech dniach pobytu o. Devaldo w
Libuszy (19-21 maja) odwiedziliśmy
następujące miejsca, zatrzymując się
zazwyczaj przy kościołach: Libusza,
Gorlice (Bazylika Mniejsza i kościół
św. Jadwigi), Kobylanka (sanktuarium
Pana
Jezusa
Kobylańskiego),
Wójtowa,
Lipinki
(sanktuarium
Matki Bożej Lipińskiej), Pagorzyna,
Osobnica,
Łazy
Dębowieckie,
Dębowiec
(sanktuarium
Matki
Bożej
Salentyńskiej),
Folusz,
Wapienne (cerkiew prawosławna),
Męcina Wielka, Sękowa, Kryg,
Siepietnica, Swięcany, Jabłonica,
Czermna (sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia), Szerzyny (rodzinna
parafia o. bpa Czesława Stanuli),
Ołpiny, Olszyny (rodzinna parafia
o. Adama Rąpały), Rzepiennik
Biskupi (stary kościół zabytkowy i
nowy kościół parafialny oraz młyn),
Rzepiennik Strzyżewski, Rożnowice,
Binarowa,
Biecz
(Kolegiata
i
klasztor franciszkanów), Zagórzany,
Moszczenica,
Staszkówka,
Ciężkowice, Tuchów (sanktuarium
Matki
Bożej
Tuchowskiej
i
Wyższe
Seminarium
Duchowne
Redemptorystów), Ryglice.
W czasie pobytu o Devaldo w

g^JUBILEUSZ - 300 tAT
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Polsce starałem się o to, by odwiedził on
przynajmniej kilka rodzin współbraci
polskich, którzy pracują w Brazylii.
Oprócz mojej rodziny (rodziców i
dwóch braci) odwiedziliśmy także
rodziny następujących współbraci:
o. Antoniego Niemca (Libusza),
o. Adama Rąpały (Olszyny) i
o.
Krzysztofa
Przychockiego
(Gołkowice). Starałem się też, by
o. Devaldo zakosztował polskiego
jedzenia: rosół z makaronem, różnego
rodzaju zupy, pierogi ruskie, naleśniki
z serem, placki ziemniaczane, bigos,
kotlety schabowe, kiełbasa swojska,
kaszanka, salceson i inne potrawy,
których się nie spotyka w Brazylii.
W dniach 22-25 maja odbyliśmy
nieco dłuższą wycieczkę, podczas
której
zwiedziliśmy
następujące
miejscowości ze swoimi zabytkami
i kościołami: Wieliczka (Kopalnia
Soli i klasztor franciszkanów z
grobem pochodzącego z Libuszy
sługi Bożego brata Alojzego Kosiby),
Kraków (klasztor redemptorystów i
sanktuarium Matki Bożej Nieustającej
Pomocy na Podgórzu, Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium
Jana Pawła II w Łagiewnikach,
Wawel z katedrą, kościoły na ul.
Grodzkiej, Rynek Starego Miasta,
Kościół Mariacki, Brama Floriańska),
Częstochowa (Sanktuarium Matki
Boskiej
Częstochowskiej
na
Jasnej Górze), Oświęcim (obozy
koncentracyjne Auschwitz i Birkenau),
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Wadowice (miejsce urodzin i chrztu
św. Jana Pawła II), Kościelisko (dom
wypoczynkowy
redemptorystów)
oraz Zakopane (Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach i
Krupówki). W Zakopanym o. Devaldo
zakosztował
polskiego
zimna.
Niestety nie mógł podziwiać polskich
Tatr, gdyż ukryły się one w gęstych
chmurach. Dlatego też dnia 25 maja
(czwartek), po południu, wróciliśmy
do Libuszy.
Dnia
26
maja
(piątek)
kontynuowaliśmy zwiedzanie okolic
Libuszy, podziwiając m.in. piękno
Magurskiego Parku Narodowego. W
tym dniu odwiedziliśmy następujące
miejscowości:
Ropica
Górna,
Małastów,
Magura
Małastowska
(cmentarz z I wojny światowej),

JUBILEUSZ-300 LAT

Przysłop,
Nowica,
Leszczyny,
Kunkowa (cerkiew prawosławna),
Ujście Gorlickie, Klimkówka (zalew),
Łosie, Bielanka, Ropica Polska.
Dzień 27 maja (sobota) to
nasza ponowna wizyta w Tuchowie
i
święcenia
kapłańskie
dwóch
współbraci:
Łukasza
Barana
i
Michała Wielgusa oraz wizyta w
domu nowicjatu w Lubaszowej i
uczestnictwo w Zjeździe Rodzin
Redemptorystów, podczas którego
opowiadaliśmy o naszej pracy w
sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty.
Wieczorem udaliśmy się do Krakowa,
by jeszcze raz podziwiać Kraków,
tym razem nocą i by następnego dnia
o. Devaldo mógł udać sie w dalszą
podróż, do Rzymu.

o. Mirosław Jiimś CSsR

ROK MARYJNY W BRAZYLII
300 LAT MATKI BOŻEJ Z APARECIDY, PATRONKI BRAZYLII

Papież Franciszek z figurką
M.B. Aparecida (przed
kilku laty)

Dnia 12
października
1717
roku,
300 lat temu,
w
rzece
P a r a i b a
do Sul, w
Brazylii,
na
północ
od
miasta
Sao
Paulo,
złowiona

została
figurka
Matki
Bożej
Niepokalanej, która otrzymała imię
Nossa Senhora Aparecida (Matka
Boża z Aparecidy). Znajduje się
ona w Sanktuarium Narodowym
obsługiwanym
przez
misjonarzy
redemptorystów.
Jak
wiadomo
w
Kościele
powszechnym dwa razy obchodziliśmy
Rok Maryjny: 1953/54, ogłoszony
przez papieża Piusa XII oraz 1987/88,
podczas pontyfikatu Jana Pawła II,
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kiedy wydał encyklikę Redemptoris
Mater - Matka Odkupiciela.
W Brazylii po raz pierwszy
celebrowany jest Narodowy Rok
Maryjny. W Sanktuarium w Aparecida
oraz we wszystkich diecezjach i
parafiach
świętujemy
jubileusz
300-lecia Matki Bożej z Aparecida.
My, misjonarze redemptoryści, jako
synowie św. Alfonsa Liguoriego,
autora
„Uwielbień
Maryi”,
przeprowadziliśmy
w
naszym
Centrum Formacji Misyjnej
w
Salwadorze kilka kursów, prelekcji
i dni skupienia o tematyce maryjnej.
Między innymi: wykłady dla sióstr
karmelitanek w Salwadorze; dla sióstr
terezjanek w Aracaju, stan Sergipe;
rekolekcje parafialne w miastach:
Mansidao, Santa Rosa, Nova Veneza
i Neropolis, w stanie Goias; wykłady
w Recife, w stanie Pemambuco;
prelekcje
okolicznościowe
w
Salwadorze w siedzibie wydawnictwa
Paulus, wykłady w diecezjalnej szkole
teologicznej dla świeckich (ETEL) w
Itabunie i celebracje specjalne podczas
misji ludowych.
Ostatnią pracą naszej ekipy były
misje ludowe w parafii Matki Bożej
w Boa Nova, w diecezji Jequie,
w stanie Bahia. Przez 9 dni trzej
misjonarze redemptoryści (o. Adam
Mazur, o. Jarosław Gruźdź i o. Józef
Grzywacz) oraz cztery misjonarki
świeckie (Maria do Carmo, Hilda
Maria, Isabel i Celeste), głosili
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Słowo Boże w 8 wspólnotach tejże
parafii. Ewangelizacja dla dzieci,
młodzieży, rodzin i małych wspólnot,
przedstawienie kerygmatu, procesje,
celebracje w kaplicach i na placach
publicznych, odwiedziny chorych
i błogosławieństwo domów - oto
niektóre formy działalności, w miejscu,
gdzie ostatnie misje parafialne odbyły
się 30 lat temu.
Wprowadzenie
i
celebracja
Nowenny Nieustannej odbyło się
we wszystkich wspólnotach. Każda
otrzymała w darze ikonę Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Podczas Mszy
świętej na zakończenie misji, której
przewodniczył ks. Biskup Jose Ruy
Lopes, cała parafia została powierzona
Matce Chrystusa.
Rok Maryjny przedłuży się aż do
12 października, kiedy to świętować
będziemy uroczystość Matki Bożej z
Aparecidy - Królowej Brazylii. Znany
kapłan, ksiądz Zezninho śpiewa: „Kto
jest blisko Maryi, nigdy nie jest daleko
od Jezusa”.
Pozdrawiam
wszystkich
dobroczyńców i dziękuję za modlitwy
i pomoc materialną. To właśnie
podczas misji ludowych dowiedziałem
się, że nasz projekt finansowy został
rozpatrzony pozytywnie.
Więcej o misjach ludowych, o
roku maryjnym w Brazylii i o Matce
Bożej Nieustającej Pomocy na stronie:
mariologiapopular.blogsot.com.

o. Józef Grzywacz CSsR
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ECHA UROCZYSTOŚCI POŻEGNALNEJ
O. BISKUPA CZESŁAWA STANULI CSSR, 31.03.2017
Nasz ukochany Ojcze Biskupie życia naszej kościelnej i społecznej
Czesławie, bardzo jestem wdzięczna, wspólnoty.
Postanowiłam
przedstawić
że mogę reprezentować nasze władze
kościelne, cywilne i wojskowe oraz tylko jeden aspekt zaangażowania
moich braci i siostry w Chrystusie, pasterskiego o. Biskupa Czesława, a
stanowiących owczarnię naszego mianowicie jego dorobek literacki,
pasterza, który się z nami żegna.
gdyż jest on autorem szeregu bardzo
W moim życiu nie brakowało wartościowych publikacji.
wyzwań, trudności,
problemów,
Postawiłam sobie pytanie, czy
które jednak
za łaską Bożą jestem zdolna do podsumowania
przezwyciężałam. W tej chwili staję ewangelizacyjnegodzieładokonanego
również przed wielkim
przez
zakonnika,
wyzwaniem, a mianowicie
redemptorystę,
biskupa,
DOMCBuuSTANUUoa, ł
^KnABUN?
fij
zdecydowałam
się
na
który jest eksponowanym
„obywatelem
świata’’,
przyjęcie
zaproszenia,
znanym
ze
swych
jakie skierowała do mnie
0 cotidiano
osiągnięć
pasterskich,
pani dr Mercia Margotto,
na Igreja
intelektualnych
i
aby
uczestniczyć
społecznych.
Obierając
w tej uroczystości i
w
imieniu
naszego
tylko jeden aspekt jego
miasta wygłosić słowa
działalności, a mianowicie
dorobek
pisarski,
nie
pożegnalne.
Przyznaj ę
z zażenowaniem, że nie
mam
pretensji
do
jestem wzorową katoliczką, gdyż przeprowadzenia „krytyki literackiej”
moje uczestnictwo w życiu wspólnoty publikacji o. Biskupa Czesława, ale
kościelnej pozostawia wiele do tylko wskazania na kilka wymownych
życzenia.
przykładów.
Trudność
wygłoszenia
O. Biskup Czesław Stanula,
pożegnalnego słowa tkwi w tym, że misjonarz redemptorystanarodowości
nasz ukochany o. Biskup Czesław ma polskiej, wybrał Brazylię jako swoją
osobowość ogromnie bogatą, która ojczyznę. Bardzo uzdolniony, posiada
pozwoliła mu na szeroko zakrojoną również dar serdecznego i szczerego
działalność, w różnych sektorach kontaktowania się z otoczeniem.
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Dzięki temu zyskał sobie powszechne
uznanie, przyjaźń i szacunek, nawet
osób wyznających inne religie,
niewierzących i agnostyków. Jest
on przede wszystkim człowiekiem
głębokiej wiary, zatroskanym o
przekazywanie
orędzia
Jezusa
Chrystusa, dlatego w jego działalności
pasterskiej słowo głoszone i pisane ma
wielką wartość. Mimo nawału innych
obowiązków pasterskich w diecezji,
posiada swój dorobek literacki.
W
rozważaniach
uwiecznionych
w
artykułach i publikacjach
książkowych o. Biskup
Czesław objawia głębię
swojego
religijnego
natchnienia, zawsze w
oparciu o autentyczną
teologię. Jawi się on
jako wnikliwy znawca
świata, w którym żyjemy
i jego problemów. Jako
socjolog, filozof, historyk,
naukowiec, polityk i myśliciel,
angażuje się w dzieło ewangelizacyjne
w trosce o zachowanie niezmiennych,
trwałych zasad opartych na rozumie i
wierze, jakimi powinna się kierować
społeczność ludzka i religijna.
Osobowość naszego o. Biskupa pisarza przejawia się już w wyborze
wydawnictwa - drukami, która będzie
publikować jego książki. Każde
wielkie wydawnictwo czułoby się
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zaszczycone publikowaniem jego
pozycji. Ale on dał pierwszeństwo
(założonej przez siebie w 1975
roku - przypomnienie tłumacza)
redemptorystowskiej Drukami Bom
Jesus w Bom Jesus da Lapa.
Swoją pierwszą publikację O
Cotidiano da Igreja - Dzień po dniu
Kościoła, wydaną w 2009 roku,
dedykował swojemu bratu o. Emilowi
Stanuli CSsR i Diecezji Itabuna,
jej kapłanom i wiernym. Na stronie
42, omawiając aktualną
wówczas
Kampanię
Braterstwa,
pisze:
„Niepełnosprawność nie
jest problemem, który
pojawia się w pewnym
okresie życia człowieka.
W
rzeczywistości
wszyscy
jesteśmy
nosicielami
jakiegoś
defektu. Naszą wielką
niepełnosprawnością jest
powierzchowne patrzenie
i fascynowanie się tym, co rzuca się
w oczy. Ludzie lubią się pokazywać,
zrobić dobre wrażenie na innych...
tymczasem zachodzi pytanie: jaka
jest prawda, jaki jest profil duchowy
człowieka; co zamieszkuje w głębi
jego serca? Najwyższy czas, żeby
nasze
społeczeństwo
zrzuciło
kłamliwą maskę i pokazało swoje
prawdziwe oblicze'’.
W 2010 roku o. Biskup
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Czesław
opublikował
następny
tom noszący tytuł: Em sintonia
com a Igreja - W jednomyślności
z Kościołem. Na stronie 110,
odnosząc się do obchodzonego
wówczas „Narodowego Tygodnia
za Życiem'’, solidaryzuje się z
„kampanią świadomego i wolnego
oddawania
do
przeszczepów
organów ludzkich, przede wszystkim
członkom rodziny, gdyż jest to wyraz
solidarności i miłości, zawsze z
zachowaniem wszystkich
norm legalności i według
wskazań
Ewangelii
Życia".
Zaleca
więc
dobrowolne
oddawanie
krwi, organów, szpiku
kostnego... O. Biskup
Czesław idzie z Kościołem
do
świata
medycyny
mówiąc, że tego rodzaju
zabiegi chirurgiczne to
dawać „tak dla życia!"
W tej samej publikacji na
stronie 202 wypowiada się na temat
degradacji stworzonej przez Boga
natury, czego wymownym przykładem
jest przepływająca prze nasze miasto
rzeka
Cachoeira:
„Uśmiercamy
nasze rzeki (jak naszą Cachoeira),
karczujemy lasy, zatruwamy nasze
powietrze... eksploatując podziemne
bogactwa naturalne, miliony baryłek
ropy naftowej czy niezliczoną ilość
ton węgla kamiennego, użytkując
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je w sposób niekontrolowany,
przyczyniamy się do unicestwienia
ludzi, zwierząt, roślin..."
W następnej publikacji: Semenie
caida - Ziarno rzucone, wydanej
w 2012 roku o. Biskup Czesław
umieszcza tzw. Carta de Itabuna
- List z Itabuny, opracowany z
okazji obchodów stulecia nabycia
praw miejskich przez Itabunę i
Diecezjalnego Tygodnia Obywatela
Itabuny. Dokument umieszczony na
stronie 72 odzwierciedla
faktyczną rzeczywistość,
w jakiej żyje nasza
społeczność,
a
mianowicie
istniejącą
przemoc i napady, które są
codziennym zjawiskiem
w Itabunie. Agresja ta
nie
tylko
stosowana
jest wobec ludzi, ale
też wobec środowiska
naturalnego.
Klasyczną
ofiarą jest przepływająca
przez miasto
rzeka Cachoeira
„odznaczająca się do niedawna
obfitością czystej wody, w której
wielu
ubogich,
łowiąc
ryby,
zapewniało utrzymanie rodzinom,
a ubogie kobiety zarabiały na życie
piorąc zawodowo bieliznę... Dzisiaj
nasza rzeka, już prawie bez wody, jest
wylęgarnią komarów i siedliskiem
chorób...
Nasza
rzeka
przez
niekontrolowaną rozbudowę miasta,
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karczowanie nadbrzeżnych lasów, z wielkości, piękna i duchowego
jest zapomniana i opuszczona przez bogactwa Ojczyzny, trzeba ją poznać.
instytucje odpowiedzialne za ochronę Kochamy bowiem tylko to, co jest
środowiska naturalnego. Jest to żywy nam znane".
obraz agresji na naturalne środowisko
Treść nauczania naszego pasterza
różnorodnych
spraw,
naszego miasta'’.
Refleksja o. dotyczy
Biskupa jest
odzwierciedleniem problemów i wyzwań. Otrzymał on
wielkiego
zaniepokojenia
całej od Stwórcy przywilej zrozumienia,
społeczności naszego miasta, tych, refleksji i wypowiadania się odnośnie
którzy myślą poprawnie i dostrzegają nauk społecznych, antropologicznych,
tę problematykę.
historycznych i przede wszystkim
W swojej książce Voz que clama religijnych. Jest on świadomy
dróg, jakimi kroczy
- Głos wołającego, wydanej w 2014 błędnych
roku, na stronie 80 o.
człowiek i cała ludzkość.
® Aïïïï,««
Ocenia to jednak w świetle
Biskup Czesław pisze na
temat Dnia Niepodległości
wiary i niezachwianej,
Ojczyzny - 7 września.
chrześcijańskiej nadziei.
Sintonía
tout a îgreja
Jest
to
opracowanie
Ja osobiście czytając
szczególne.
Przytoczę
i rozważając spuściznę
tylko następujące słowa:
literacką naszego Biskupa
„Jesteśmy świadkami tylu
pisarza,
fascynuję
złodziejskich afer, tylu
się zdolnościami jego
korupcji i tak wielkiego
umysłu;
jego
słowo
marnotrawstwa
mienia
wypowiedziane
na
publicznego!
Mamy
przeróżne tematy posiada
wrażenie, że nasza ojczyzna nie moc wychowawczą; urabia on u
cieszy się niepodległością, gdyż jest czytelników i słuchaczy właściwy
zdominowana przez
‘udzielnych sposób myślenia, właściwą opinię
książąt', niby to wybranych przez społeczną, która może czynić cuda!
I jak bardzo potrzebujemy
społeczeństwo".
I na następnej stronie: „Ojczyzna cudów w naszym kraju! Tak w skali
jest naszą kołyską; w niej wzrastamy krajowej, jak i w poszczególnych
i odkrywamy piękno stworzonego stanach i powiatach oczekujemy z
przez Boga świata. Ojczyzna jest niecierpliwościąnakonieczne zmiany.
skarbem dla każdego obywatela Tymczasem, zamiast obiecanych
tej ziemi. Aby jednak cieszyć się i oczekiwanych zmian w życiu
Anos 2008-2009
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społecznym i politycznym, widzimy których praca jest najważniejsza dla
korupcję, zabieganie o prywatne naszej społeczności.
interesy i złodziejstwo na wysokich
Łatwo i miło jest mówić o
szczeblach władzy państwowej.
osobach, które cenimy i kochamy.
Nasz pisarz, dziś już emerytowany Czasem jednak jawi się pułapka
o. Biskup Czesław, w latach swojej jednostronnego,
przesadnego
pasterskiej posługi w diecezji nie wychwalania danej osoby. W moim
przestawał uświadamiać i wskazywać przemówieniu nie ma takiego
na właściwą drogę, jaką Brazylia niebezpieczeństwa.
Podziw
i
szacunek, jaki mam dla o. Biskupa
powinna kroczyć.
W piątej publikacji Na Virada są uzasadnione i oparte na faktach.
da Epoca - W przededniu nowej Cała społeczność naszego miasta
epoki, wydanej w 2016 roku, o. może to potwierdzić. Wszystko
Biskup Czesław oferuje
to, o czym mówię, jest
czytelnikom prawdziwy
niekwestionowaną
poemat
pięknych
prawdą, czego wyrazem
jest powszechny szacunek
myśli. I tak na stronie
106, odnosząc się do
i wdzięczność, jakimi
cieszy się nasz kochany
sposobu
spotkania
z
NA VIRADA DA ÉP03A
Jezusem, pisze: „Może
o. Biskup Czesław, jako
wielki
kapłan
Jezusa
spotkasz Jezusa patrząc
na oblicze nauczyciela
Chrystusa,
pasterz
czy
nauczycielki,
ludu Bożego. Jego głos
niedowartościowanych
rozlegał się będzie zawsze
w naszych umysłach i
albo wprost traktowanych
z pogardą przez władze wydziału duszach. Gdziekolwiek los go rzuci,
edukacji oraz przez polityków, którzy pozostanie na zawsze w naszych
chcą się nimi posługiwać do swych sercach! Idź w pokoju o. Biskupie
egoistycznych celów, ze szkodą dla Czesławie Stanulo - emerytowany
ich powołania i misji życiowej’’.
Ordynariuszu
Diecezji
Itabuna,
a
Duch
Święty
niech
Cię
zawsze
O. Biskup Czesław jest jednym z
nas; jest obywatelem, który zabiera obdarza swoim światłem!
kapłański głos w obronie wszystkich
Dr Sonia Maron, emerytowana
pokrzywdzonych, niezależnie od ich
sędzina,
zawodu, ale w szczególny sposób
członek Akademii Literackiej
angażuje się w obronę nauczycieli,
miasta Itabuna
Rellexóes semanais
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POCZĄTKI DUSZPASTERSTWA POWOŁAŃ W BAHII
Trudno
byłoby
sobie
wyobrazić
pracę
misyjną
i duszpasterską
polskich
redemptorystów
bez żywej troski
o
powołania.
Obejmując
Dawny dom
pracę
misyjną
sanktuaryjny w Łapie
w Bahii, widząc
katastrofalny brak kapłanów, myśląc
o przyszłości, nie mogli pozostać
obojętni na potrzebę zorganizowania
duszpasterstwa powołaniowego.
Redemptoryści holenderscy, od
których przejęli pracę duszpasterską
w Bahia, nie mogli ich wzbogacić
swoim
doświadczeniem
na
polu
pracy
powołaniowej
i
wychowawczej, gdyż nie prowadzili
tego typu duszpasterstwa w ciągu
kilkunastoletniego pobytu w Bahia.
Współbracia z Prowincji Sao
Paulo przyjęli ich z otwartym sercem
i braterską miłością, udzielając
wszelkiej potrzebnej pomocy. U
nich ojcowie przyjeżdżający z Polski
uczyli się języka portugalskiego,
u nich stawiali pierwsze kroki w
posłudze kapłańskiej w nowej
rzeczywistości. Oni też pomogli im w
pracy powołaniowej i otwarli drzwi

swoich przepełnionych seminariów
dla kandydatów z Bahia, mimo że był
to element pozostawiający wiele do
życzenia.
Wychowawcy
seminariów
Prowincji Sao Paulo udzielali im
odpowiednich wskazówek, przysyłali
odpowiednie materiały powołaniowe,
a chłopców z Bahia, którzy zgłaszali
się do nich (poprzez radio Aparecida),
kierowali do naszej misji.
Nie ma wątpliwości, że bez tej
pomocy ze strony ojców z Prowincji
Sao Paulo niewiele potrafiliby
dokonać na polu pracy powołaniowej.

Pierwsza grupa polskich
misjonarzy (1974)

Zgłaszali się do misji w Bahia
- przede wszystkim dzięki pracy
w Sanktuarium Dobrego Jezusa kandydaci mający już 18, 20 lat,
półanalfabeci lub mający zaledwie
cztery klasy szkoły podstawowej.
Zadecydowaliśmy, że będziemy ich
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przyjmować, jeżeli zaobserwujemy
jakieś przesłanki świadczące o
powołaniu. Mieszkali razem w
jednym z domów należących do
Sanktuarium, mieli opiekę jednego z
ojców, chodzili do szkoły, a oprócz
tego mieli dodatkowe lekcje w
domu, z nauczycielką specjalnie
przychodzącą. Niektórzy z nich
chcieli być braćmi zakonnymi, inni
żywili nadzieje na dojście do
kapłaństwa. Pracowali kilka godzin
dziennie w małej fabryce świec
i w domu parafialnym oraz w
sanktuarium. Posiłki mieli razem z
ojcami w klasztorze.

Sanktuarium z lotu ptaka (z lewej strony: nowy
dom w budowie - 1976)

Uważaliśmy, że taka powinna
być odpowiedź na trudną sytuację
szkolnictwa w Bahii. Przez szereg
lat prowadziliśmy ten eksperyment
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(1978 - 1984); było nawet 8 chłopców
w ciągu roku. Niestety, nie było
ojca, który by oddany całkowicie
do ich dyspozycji, odpowiednio
prowadził rozpoczęte dzieło. Dlatego
zaprzestaliśmy przyjmowania tych
zapóźnionych, ale dających jakieś
nadzieje kandydatów. Szkoda, bo
było to dzieło bardzo potrzebne w
naszych warunkach. Co roku zgłasza
się wielu kandydatów starszych i
półanalfabetów, z których można by
się dochować powołań. Konkretnym
owocem tego eksperymentu w Bom
Jesus da Łapa jest dwóch księży
diecezjalnych, którzy przez kilka
lat prowadzeni byli przez nas od
podstaw.
Brak
wystarczającej
liczby
misjonarzy,
potrzebnych
do
różnych sektorów duszpasterstwa,
nie pozwala nam na prowadzenie
innych dzieł bardzo potrzebnych dla
Zgromadzenia i dla Kościoła.
Właściwą pracę powołaniową
mogliśmy rozpocząć dopiero w 1977
roku. Złożył się na to fakt, że do
Brazylii przybyli ojcowie: Tadeusz
Pawlik i Franciszek Micek oraz w Bom
Jesus da Łapa wybudowano nowy,
obszerny dom, gdzie można było
urządzać spotkania powołaniowe.
Kandydatów do
seminarium
zdobywaliśmy:
- poprzez pracę duszpasterską w
parafii Bom Jesus da Łapa;

Biuletyn Informacyjny “Noticiario” Nr 113 Lipiec - Wrzesień 2017 r.

MARYJA. APARECIDA

- przez ..Radio Aparecida’’ radiostację katolicką prowadzoną
przez redemptorystów z Prowincji
Sao Paulo; programy radiowe,
religijne, słyszane są praktycznie w
całej Brazylii;
- przede wszystkim poprzez naszą
pracę duszpasterską w Sanktuarium
Dobrego Jezusa. Codziennie w
ogłoszeniach
uświadamiamy
o
problematyce
powołaniowej,
gromadzimy młodzież na spotkania o
tematyce powołaniowej itd;
- gdy juz mieliśmy w Salwadorze
dobrze
zorganizowane
domy
wychowawcze,
seminarium
oddziaływało
i
przyciągało
nowych kandydatów;
- kiedy już mieliśmy misje
parafialne głoszone przez naszych
ojców, zgłaszali się chłopcy, jako
owoc prowadzonej ewangelizacji.
Każdego roku wydawaliśmy
około 15 tysięcy ulotek - folderów
powołaniowych i rozdawaliśmy
je pielgrzymom w Sanktuarium.
Niektóre z nich trafiały w właściwe
ręce i dzięki temu nawiązywała
się korespondencja powołaniowa,
kontakty osobiste i dzisiaj mamy już
ojców brazylijskich, którzy w ten
sposób odnaleźli drogę do kapłaństwa.
Pod
koniec
każdego
roku
odbywały się selekcyjne spotkania
powołaniowe najpierw w Łapie, ale
ponieważ w tamtych czasach Łapa
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w porze deszczowej (grudzień) była
z powodu nieprzejezdnych dróg
odizolowana, urządzaliśmy staże
powołaniowe w domu rekolekcyjnym
sióstr w Salwadorze. Na przełomie lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
mieliśmy w Małym Seminarium
kilkunastu chłopców, w Seminarium
dla Braci - czterech, na filozofii w
Campinas też czterech, w nowicjacie
dwóch.
Razem
było
prawie
trzydziestu seminarzystów; wszyscy
w seminariach Prowincji Sao Paulo
(około 2000 km).
Orientacja
powołaniowa
kandydatów odbywała się przede

Nowy dom sanktuaryjny 1978

wszystkim przez korespondencję.
Posyłaliśmy im materiały i pomoce
powołaniowe, co ułatwiła nam
zakupiona później fotokopiarka.
Przez kilkanaście lat pracy
powołaniowej
o.
Franciszka
Micka, około 400 chłopców było
w kontakcie korespondencyjnym z
redemptorystami. Napisali oni około
2 tysięcy listów, które są zachowane,
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ponieważ odzwierciedlają w bardzo
wymowny sposób skomplikowaną
rzeczywistość, w jakiej żyje, uczy się,
pracuje i walczy o przyszłość tutejsza
młodzież.
Pracę powołaniową w tamtym
czasie
ilustruje
urywek
listu
duszpasterza powołaniowego (o.
Franciszka Micka) do Seminarium w
Tuchowe, z dnia 7 grudnia 1977 roku:
„Żeby odwiedzić kilku chłopców,
którzy z nami korespondują i są
zainteresowani,
by wstąpić w
przyszłości do seminarium, jechałem
autobusem trzy tysiące kilometrów,
poświęcaj ąc na to całe cztery noce... To
nie to, co w Polsce, gdzie wszystko jest
stosunkowo blisko... Obecnie mamy
około 50 kandydatów, rozproszonych
na terenie trzy razy większym niż
obszar Polski. Cieszymy się tym i
trochę łudzimy, że nasza przyszłość
może być lepsza. Zdaję sobie sprawę,
że jest w tym wszystkim więcej
złudy, niż realnej nadziei, bo przecież
procent, jaki dochodzi do kapłaństwa
w tutejszej rzeczywistości, gdzie przy
murzyńsko - indiańskiej mieszaninie,
jaką stanowią nasi ludzie, małżeństwo
jest czynnikiem decydującym, jest
bardzo nikły. Nie zapominamy
zresztą stwierdzenia jednego z
ojców z Wiceprowincji Recife, który
pracował w Bom Jesus da Łapa, o.
Wiktora: 'Praca powo łanio wa. to czas
i pieniądze stracone; chłopiec z Bahii

JUBILEUSZ-300 LAT

nigdy nie będzie dobrym księdzem...'
Niedowierzając
temu
bardzo
ogólnemu stwierdzeniu, próbujemy
rozwijać pracę powołaniową".
40-lecie pierwszego spotkania
powołaniowego w Bahii

Pierwsze spotkanie powołaniowe w
naszej Misji Bahia (1977)

W tym roku upływa 40 lat od
zorganizowania
pierwszego
w
naszej Misji spotkania ewentualnych
kandydatów do Seminarium. Miało
to miejsce pod koniec sierpnia 1977
roku w Bom Jesus da Łapa.
Było to wydarzenie w pewnym
sensie ..historyczne", bo od tego
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czasu
spotkania
powołaniowe
odbywały się kilka razy w roku.
Uczestniczyło w tym pierwszym
spotkaniu 4 chłopców miejscowych
i 6 pochodzących z innych miast.
Miały miejsce konferencje, modlitwy,
śpiew piosenek powołaniowych oraz
nieodłączna przechadzka na wzgórze
sanktuaryjne.
Wszystko to było możliwe,
gdyż mieliśmy wybudowany nowy
dom z miejscem na spotkania,
zakwaterowanie, itd. Ojcowie fundatorzy Misji - którzy od początku
starali się o powołania, dołożyli
starań, aby jak najlepiej przyjąć
uczestników spotkania.
Kilka miesięcy później
(w
grudniu) miało miejsce następne
spotkanie, a mianowicie selekcyjny
staż
powołaniowy,
kiedy
to
decydowaliśmy, którzy z kandydatów
mogą być posłani do Seminarium
Redemptorystów - Aparecida, w
stanie Sao Paulo.
Ponieważ w ciągu roku szkolnego
seminarzyści będący w seminarium
w Sao Paulo nie mieli kontaktów
z nami, dlatego w czasie wakacji
urządzaliśmy dla nich spotkania
w Bom Jesus da Łapa, a w czasie
ferii półrocznych w lipcu pomagali
oni w pracy w Sanktuarium przy
obsłudze pielgrzymów. W ten sposób
poznawaliśmy się nawzajem, a oni
przypatrywali się naszej pracy, do
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której się przygotowywali przez
formację seminaryjną.
Przez wiele lat posyłaliśmy
naszych kandydatów do Seminariów
Prowincji Sao Paulo, gdyż z powodu
małej liczby ojców nie mieliśmy
możliwości prowadzenia Małego

Spotkanie powołaniowe w Sanktuarium (1978)

Seminarium w Bahii.
W kilku seminariach Prowincji
Sao Paulo, nasza Misja posiadała
ogółem około 50 kandydatów. Po
ukończeniu Małego Seminarium,
niektórzy z nich zaczynali studia
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filozoficzne
w
Seminarium w
Campinas, ale ojcowie z Sao Paulo
nalegali, a także my zdawaliśmy sobie
sprawę, że nadszedł czas na otwarcie

Spotkanie powołaniowe w
Sanktuarium (1978)

domu formacji seminaryjnej (Wyższe
Seminariun) w Salwadorze.
W związku z tym na zebraniu
ogólnym Misji w Bahii w 1979
roku zadecydowaliśmy, że trzeba
kupić w Salwadorze dom lub
nabyć teren i wybudować dom
celem
przeniesienia
naszych
kleryków z seminarium Sao Paulo
do Bahii. Jedyną alternatywą
był właśnie Salwador, gdzie
znajduje się Wydział Teologiczny
przy Uniwersytecie Katolickim,
przygotowujący
kleryków
diecezjalnych i zakonnych do
kapłaństwa.
W czasie zebrania wyższych
przełożonych redemptorystów w
Brazylii na początku 1980 roku, w
Ponta Grossa (w Stanie Parana),
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mówiono o konieczności wychowania
kandydatów do kapłaństwa w ich
własnym środowisku. O. Tomasz
Bule, który będąc przełożonym misji
uczestniczył w zebraniu, wrócił z
podjętą decyzją: trzeba przenieść
naszych seminarzystów z Sao Paulo
do Bahii.
W sierpniu 1980 roku kupiono
dom piętrowy w dzielnicy Barris, w
centrum miasta i od początku 1981
roku o. Franciszek Micek pełnił
obowiązki wychowawcy 8 studentów:
siedmiu filozofów i jednego teologa.
Dnia 19 marca 1981 roku
o. bp. Tomasz Murphy CSsR,
sufragan Salwadoru, zinaugurował
uroczyście dom formacji. Wspólnota
powołaniowa otrzymała imię św.
Klemensa,
wielkiego
świętego

Spotkanie kandydatów i selekcyjny staż
powołaniowy (1978)

naszego Zgromadzenia, który w
ciągu 20 lat swego apostołowania w
Warszawie, między innymi pracami
duszpasterskimi i charytatywnymi,
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rozwinął także wspaniale pracę
powołaniową
i
wychowawczą
kandydatów do kapłaństwa.

Parafialna grupa powołaniowa
w Bom Jesus da Łapa (1979)

W pierwszym semestrze 1981
roku wychowawcą był o. Franciszek
Micek, w drugim semestrze, na jego
prośbę, przybył o. Tadeusz Pawlik.
Przez szereg lat prowadzili razem
żmudną pracę wychowawczą.
Wykłady filozofii i teologii
studenci mieli na Wydziale
Teologicznym
Uniwersytetu
Katolickiego
w
Salwadorze,
wraz ze studentami - klerykami
wielu zgromadzeń zakonnych i
kilkunastu diecezji naszego rejonu
kościelnego.
W
pierwszych
latach
seminarium w Salwadorze liczba
studentów
nie
przekraczała
dziesięciu. Dom był przytulny,
ale zbyt mały, dlatego pod koniec
1981 roku kupiliśmy przyległy stary
dom i po przeprowadzeniu remontów
połączyliśmy go z zamieszkałym
już pierwszym domem, uzyskując
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znacznie większą przestrzeń życiową.
Uznaliśmy też, że nadszedł czas,
by poprosić Prowincję Warszawską
o
przysłanie
nam
kleryków.
Mieliśmy już pewną bazę, pewną
strukturę seminaryjną i minimum
doświadczenia w wychowaniu,
więc odważyliśmy się na uczynienie
tego kroku. Zdawaliśmy sobie
sprawę, że chodziło o rzecz bardzo
delikatną: integrację dwóch kultur,
dwóch różnych narodowości i
różnych mentalności w formacji
dokonywanej w jednej wspólnocie.
Celem, jaki nam przyświecał,
gdy prosiliśmy o przysłanie polskich
kleryków, było między innymi:
Wprowadzić
przyszłych

Nasi seminarzyści uczący się w seminariach
Prowincji Sao Paulo (1979)

misjonarzy w Brazylii - polskich
studentów w tutejszą problematykę
religijną i
społeczną już
w
czasie
formacji.
Dokonywać
się to miało poprzez
studia
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teologiczne ukierunkowane według
wytycznych Konferencji Biskupów
Brazylijskich i angażowanie się w
prace duszpasterskie w tutejszej
rzeczywistości
oraz
poznanie
problemów pastoralnych i sposobu
służenia ludowi Bożemu w tutejszych
warunkach. Wszystko to po to,
aby mogli świadomie podjąć pracę
kapłańską i misyjną w brazylijskiej
rzeczywistości.
- Wejść w „dialog” ze studentami
- klerykami brazylijskimi, nawiązać
braterskie kontakty poprzez życie

Wyjście na wzgórze stanowiło część programu
spotkań powołaniowych

wspólnotowe, będąc na tym samym
stopniu formacji, mając ten sam
wiek... Jesteśmy bowiem związani
wspólnym losem, razem mamy
pracować dla Królestwa Bożego,
integrując
obydwie
kultury,
obydwie mentalności, we wspólnym
odziaływaniu duszpasterskim dla
dobra tutejszego ludu.
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Wzmocnić
wspólnotę
seminaryjną w Salwadorze nowymi
siłami. Zdobyć więcej stabilności
na teologii, mając kleryków, którzy
już zdecydowali się na ważny krok
pracy na misjach zagranicznych, już
„prawie’’ pewnych, jeżeli chodzi o
decyzję powołaniową i zakonną.
Element brazylijski w tamtych latach
mieliśmy bardzo lichy.
Z polskiej Prowincji, która zawsze
była „oszczędna”, gdy chodziło o
przysłanie pomocy do Bahii, łatwiej
było otrzymać kleryków niż ojców,
zwłaszcza wtedy, gdy seminarium
w Tuchowie miało ponad 100
studentów.
Ogólnie mówiąc eksperyment
pobytu polskich kleryków w
Brazylii był pozytywny. Nie
obeszło się jednak bez trudności,
co było zresztą do przewidzenia.
Najwięcej
trudności
stwarzali
niektórzy studenci brazylijscy,
którzy nie dorośli do tego rodzaju
eksperymentu. Zresztą stwarzali
problemy nie tylko Polakom, ale
też Brazylijczykom.
W
czasie
pierwszego
eksperymentu ze studentami polskimi
(1984 - 1986) wspólnota złożona była
z filozofów, kandydatów na braci
i teologów... Niektórzy z nich nie
mieli żadnej wizji powszechności
Kościoła i Zgromadzenia. Innym
problemem było „przeludnienie”.

Biuletyn Informacyjny “Noticiario" Nr 113 Lipiec - Wrzesień 2017 r.

MARYJA. APARECIDA

L

Mieliśmy w jednym roku 18
studentów, co utrudniało niezmiernie
formację seminaryjną, gdyż dom był
przewidziany dla 12 studentów.
Dokonując podsumowania tego
okresu naszej pracy wychowawczej
w Salwadorze trzeba powiedzieć, że
eksperyment sprowadzenia polskich
kleryków był udany. Z perspektywy
lat widzimy to z wyrazistością. Gdy
pierwsza grupa kleryków doszła do
kapłaństwa, poprosiliśmy o nowych.
Grupa bardzo zróżnicowana co
do poziomu intelektualnego i stadium
formacji przyniosła w tym czasie
najwięcej trudności. Koniecznym
okazało się zbudowanie drugiego
domu formacji, by przezwyciężyć tę
trudność.
Misja w Bahii, licząc na pomoc
finansową i przy pełnym poparciu
Zarządu Generalnego Zgromadzenia,
wybudowała nowy dom formacji w
Salwadorze. Wobec tego mogliśmy
podzielić wspólnotę studentów na
teologów, którzy są zakonnikami
po
nowicjacie
i
postulantów
przygotowujących się do nowicjatu,
co ułatwiło prowadzenie formacji.
Druga grupa polskich kleryków już
nie napotkała na takie trudności, gdyż
ich wspólnota formacyjna złożona z
kleryków (teologów), była bardziej
dojrzała,
przygotowana
przez
nowicjat i otwarta na uniwersalizm
Zgromadzenia.
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Od 1987 roku istniały zatem
dwie wspólnoty seminaryjne w
Salwadorze. Wychowawcą teologów
przez okres prawie 3 lat był o. Marek
Piątek, który po studiach teologii
moralnej w Rzymie, doktoryzowany,
przybył do Brazylii w 1986 roku.
Jego następcą od połowy 1990 roku
został o. Zdzisław Kamiński, też po
studiach rzymskich, który przybył
do Brazylii po ukończeniu licencjatu
z teologii życia wewnętrzenego.
Wychowawcą studentów filozofii
i kandydatów na braci został o.
Tadeusz Pawlik. Przez pewien czas
wychowawcą był o. Walfrido Knapik.
Natomiast o. Franciszek Micek, będąc
nadal duszpasterzem powołaniowym
pomagał w formacji.
Każda wspólnota miała swój
program formacyjny, odpowiednio
przystosowany do sytuacji. Studenci
i ojcowie obydwóch wspólnot
seminaryjnych wykonywali wspólnie
zobowiązania duszpasterskie.
Wielkiego
znaczenia
dla
przyszłości formacji nabrał fakt
objęciaw 1988 roku duszpasterstwa w
dzielnicy nędzy Malvinas, gdzie praca
jest ogromnie trudna, ale zgodna z
charyzmatem naszego Zgromadzenia:
wśród ludzi najbardziej opuszczonych
i potrzebujących.

O. Franciszek Micek CSsR
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PROTESTANTYZM W BRAZYLII
Protestantyzm
to jedna z
głównych gałęzi chrześcijaństwa,
obok katolicyzmu i prawosławia,
na którą składają się wspólnoty
religijne powstałe na skutek ruchów
reformacyjnych wewnątrz Kościoła
rzymskokatolickiego
rozpoczętych
wystąpieniem Marcina Lutra w XVI
wieku oraz ruchów przebudzeniowych
w łonie macierzystych wyznań
protestanckich w kolejnych stuleciach.
W łonie kościołów protestanckich
wyróżnić można kilka wiodących
wyznań, z czego główne to: luteranizm,
kalwinizm
(w
tym
kalwinizm
kontynentalny, prezbiterianizm
i
kongregacjonalizm),
anglikanizm,
baptyzm. metodyzm, adwentyzm i
pentekostalizm.
Na świecie żyje obecnie około
800 milionów protestantów, co
stanowi około 40% wszystkich
chrześcijan. Stawia to protestantyzm
na drugim miejscu po katolicyzmie
pod względem liczby zrzeszonych w
tym nurcie chrześcijan. Protestantyzm
jest najdynamiczniej rozwijającą się
gałęzią chrześcijaństwa. Każdego dnia
przybywa 57 tysięcy protestantów, w
tym 37 tysięcy charyzmatycznych i 20
tysięcy klasycznych.
Od lat 70. obserwowany jest
stały intensywny wzrost wyznawców
protestantyzmuwBrazylii, szczególnie

tradycji ewangelikalnej. Łączna liczba
protestantów w tym kraju wynosi
42,3 miliona wiernych, co stanowi
22,2% społeczeństwa. Zgodnie ze
statystycznymi szacunkami, jeżeli
ewangelikalny protestantyzm będzie
rozwijał się w takim samym tempie
co przez ostatnie 20 lat, to w 2022
roku katolicy stanowić będą w
Brazylii mniejszość religijną, podczas
gdy jeszcze w 1980 roku stanowili
90% społeczeństwa. W latach 90.
XX wieku każdego roku około 600
tysięcy Brazylijczyków opuszczało
Kościół katolicki, aby przyłączyć się
do zborów ewangelikalnych, na ogół
są to zbory zielonoświątkowe.
W Brazylii funkcjonuje rozwinięta
sieć
placówek
edukacyjnych
prowadzonych przez protestantów.
Rozwój
adwentystów
związany
jest z ich systemem edukacyjnym.
Najwięcej szkół posiada kościół
Adwentystów
Dnia
Siódmego
(475
szkół podstawowych,
67
szkół średnich, dwa koledże oraz
uniwersytet).
Ewangelikalni protestanci stali
się również znaczącą i wpływową siłą
polityczną w Brazylii. W 2007 roku
około 10% członków parlamentu było
ewangelikami. Do 2007 roku trzech
gubernatorów Rio de Janeiro było
protestantami. Luiz Inacio Lula da
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Silva w agresywnym stylu zabiegał
o ewangelikalne głosy podczas
wyborów prezydenckich w 2006 roku.
Rio de Janeiro jest stanem z
najmniejszym udziałem procentowym
katolików (w 2002 roku było
ich 57,2%). Największy procent
katolików znajduje się w północnowschodniej części Brazylii. Jest to
najuboższa część Brazylii.

Współczesny rozwój
ewangelikalizmu i ruchu
zielonoświątkowego

W 1960 roku protestanci stanowili
zaledwie 4%, podczas gdy katolicy
93% społeczeństwa.
W 2000 roku protestanci osiągnęli
15%, katolicy zaś 74%. W 2010
roku protestanci stanowili 22,2%, a
katolicy 64,6%.
W 1910 roku założona została
pierwsza
zielonoświątkowa
denominacja w Brazylii - Kongregacja
Chrześcijan. W 1911 roku powstały
tam Zbory Boże, które stały się główną
zielonoświątkową
denominacją
i
największym
protestanckim
kościołem w Brazylii. W 2000 roku
Zbory Boże liczyły 8,4 milionów
dorosłych członków, w roku 2010 12,3 milionów.
Aż do końca lat 70. XX wieku,
większość brazylijskich protestantów
należała
do
tradycyjnych
protestanckich kościołów: luteran,
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prezbiterian oraz baptystów. Od
końca lat 70. obserwuje się nagły
wzrost liczby zielonoświątkowców
oraz
charyzmatyków,
zwłaszcza
tych.
którzy
głoszą ewangelię
sukcesu.
Największe
skupisko
zielonoświątkowców
znajduje
się w Rio de Janeiro, drugim pod
względem liczby ludności mieście
Brazylii. W 1992 roku 91% osób
regularnie
uczęszczających
do
kościoła, uczęszczały do zborów
zielonoświątkowych.
Zielonoświątkowcy docierają do
ubogich dzielnic miejskich. Według
oceny socjolożki Cecilii Mariz (1994)
wzrost pentekostalizmu wynika ze
sposobu, w jaki zielonoświątkowcy
motywuj ą Brązylij czyków do radzenia
sobie ze swoim ubóstwem. Antropolog
John Burdick (1993) tłumaczy to
„kultem nawiedzenia”. R. Andrew
Chesnut rozwój pentekostalizmu
wyj aśnia tym, że zielonoświątkowcy w
przeciwieństwie do innych kościołów
oferują uzdrowienie. Znaczna część
zielonoświątkowców z amazońskiego
miasta Belem twierdzi, że zaznało
fizycznego uzdrowienia. W przypadku
kobiet wielką rolę odgrywa również
uzdrowienie kryzysu rodzinnego.
Przeprowadzony w 2010 roku spis
ujawnił, że od 2000 roku największy
wzrost odnotowały zielonoświątkowe
i
charyzmatyczne
denominacje
(Assembleia
de
Deus,
Igreja
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Universal do Reino de Deus, Nova
Vida i inne) reprezentując odtąd 60%
protestantów i 10,4% brazylijskiej
populacji.
Natomiast
starsze
kościoły protestanckie (luteranie,
prezbiterianie, metodyści, baptyści,
także adwentyści) odnotowały spadek
udziału procentowego reprezentując
odtąd 18,5% protestantów i 4,1%
populacji.
Historyczne
kościoły
protestanckie przeżywają stagnację.
Według spisu z 2010 roku 63,7%
zielonoświątkowców
(Assembleia
de Deus, Igreja do Evangelho
Quadrangular i Igreja Universal do
Reino de Deus) ma płacę poniżej
minimalnej (w przypadku katolików
jest to 59,2%). Spis ujawnił, że
najniższy odsetek osób o płacy
poniżej minimalnej występuje u
spirytystów. Wśród mieszkańców wsi
katolicy stanowią 77,9%, natomiast
zielonoświątkowcy - 10,1%. W
miastach katolicy stanowią 62,2%
mieszkańców, a zielonoświątkowcy
13,9%. Średnia krajowa to
64,6% dla katolików i 12,2% dla
zielonoświątkowców.
W 2013 roku 2 miliony
ewangelicznych chrześcijan z całej
Brazylii przeszło ulicami Sao Paulo w
Marszu dla Jezusa.
Reakcje Kościoła katolickiego

Kościół katolicki
dostrzegał zagrożenia

długo nie
ze strony
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protestantyzmu. W 1965 roku Daniel
Rops pisał: „Ekspansja protestancka
załamała się całkowicie w Ameryce
Łacińskiej”.
Podczas wizyty Jana Pawia II w
Brazylii w 1980 roku zgromadziło się
pół miliona ludzi, natomiast w 1991
roku już tylko 100 tysięcy i tylko
10 milionów katolików regularnie
uczęszczało na Mszę. W tym samym
roku
Edir Macedo,
popularny
brazylijski ewangelik, zgromadził 400
tysięcy ludzi.
Przedstawiciele
Kościoła
katolickiego
w
publicznych
wystąpieniach przekonuj ą o wyższości
Kościoła katolickiego i zachęcają
swoich wiernych do pozostania w
swoim Kościele.
Zarzuca się, że wiele sekt
zakładanych jest po to tylko,
aby budować prywatne fortuny
założycieli. Były prymas Brazylii,
Eugenio de Araujo Sales, zarzucił
nowo
powstającym
kościołom
ewangelikalnym,
że
nie
mają
charakteru kościelnego, że zajmują
się prawami człowieka, a ich praca
duszpasterska jest pracą socjalną.
Na
przełomie
wieków
przedstawiciele Kościoła katolickiego
w oficjalnych wypowiedziach nie
przywiązywali większej wagi do
statystyk, twierdzili że rozwój
ewangelikalnych
ugrupowań
stabilizuje się. Jednak w pierwszej

Biuletyn Informacyjny “Noticiario” Nr 113 Lipiec - Wrzesień 2017 r.

MARYJA. APARECIDA

L

dekadzie
XXI
wieku
wzrost
protestantów nadal był kontynuowany,
co ujawniły badania statystyczne
przeprowadzone
przez
Instytut
Statystyczny (IBGE) w 2010 roku.
Przyczyn upatruje się w niedoborze
katolickich powołań kapłańskich
oraz
moralnym
relatywizmie
napływającym z Europy. Zwraca się
też uwagę na to, że Kościół katolicki
w Brazylii zawsze miał słabe oparcie
w wiernych. W XIX wieku jeden
kapłan przypadał na 100 tysięcy
wiernych, na początku lat 80. jeden
kapłan przypadał na 7.692 wiernych,
podczas gdy średnia światowa w tym
czasie wynosiła jeden na 1.344, a
średnia europejska - jeden na 1.067.
Tak
jest
według
danych
statystycznych, biorąc pod uwagę
wszystkich
żyjących
kapłanów,
ale ponieważ nie wszyscy kapłani
zaangażowani są w duszpasterstwo
z powodu zaawansowanego wieku,
choroby, innych zajęć itd., praktycznie
w
naszym
północno-wschodnim
rejonie, jeden kapłan obsługuje
parafie
kilkudziesięciotysięczne.
Stąd nic dziwnego, że właśnie tu
protestantyzm szerzy się najbardziej.
Lud
ubogi,
wprawdzie
ochrzczony, ale nie katechizowany, w
głębi duszy na swój sposób religijny,
z braku odpowiedniego katolickiego
duszpasterstwa parafialnego, idzie
tam, gdzie mówią o Bogu, o Jezusie
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Chrystusie, gdzie modlą się, czytają
Pismo święte...
My, redemptoryści w Brazylii,
mamy satysfakcję, że poprzez nasze
duszpasterstwo,
głoszenie
Misji
świętych i przede wszystkim przez
ewangelizację
w
największych
Sanktuariach kraju, umacniamy w
wierze miliony Brazylijczyków.
Wrodzona pobożność maryjna
utrzymuje
ich
w
wierności
Kościołowi. Kult Dobrego Jezusa z
Groty w naszym Sanktuarium, przez
miliony wiernych, stanowi potężną
tamę przed zalewem protestanckim.
Katolickie stacje telewizyjne
radiowe i internetowe, którymi
posługują
się
redemptoryści
utwierdzją
w
wierze
miliony
katolików.
Są i inne metody mające za
zadanie
powstrzymnie
inwazji
sekt protestanckich. I tak, aby
powstrzymać rozwój protestantyzmu
zaczęto
kopiować
protestanckie
metody i wprowadzać je do Kościoła
katolickiego. Wzmocniono swoją
obecność w środkach przekazu,
utworzono dodatkowe radiostacje
lokalne oraz telewizję w nadziei,
że zahamują odpływ wiernych.
Nadzieję upatruje się w rozwoju
ruchu charyzmatycznego wewnątrz
Kościoła katolickiego. W 1980
roku charyzmatycy z Kościoła
katolickiego liczyli mniej niż 4
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miliony osób, w 2013 roku było ich
już 13 milionów. Przewiduje się. że w
przyszłości charyzmatycy zdominują
Kościół katolicki. Dla kształcących
się
w
seminariach
kleryków
charyzmatycy są bliżsi niż teologia
wyzwolenia, popularna w drugiej
połowie XX wieku. Większość
katolickich rozgłośni jest w rękach
charyzmatyków.
Liderem
charyzmatycznych
katolików jest ks. Marcelo Rossi,
były instruktor aerobiku. W 1997
roku spotkał się z nim Jan Paweł
II i rozmawiał z nim o potrzebie
znalezienia sposobu na powstrzymanie
protestantyzmu. Jego działalność
jest krytykowana (zresztą słusznie)
w Kościele katolickim; kardynał
Odilo Scherer, przełożony Rossiego,
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powiedział, że kapłan nie powinien
zachowywać się jak showman. W
2007 roku podczas wizyty Benedykta
XVI Rossi nie został dopuszczony do
papieża.
Przywołujemy
na
pamięć
publikowany
w
poprzednim
Biuletynie (Noticiario nr 112, str.
42), artykuł o. Tadeusza Pawlika
„Zamyślenia misjonarza z białymi
włosami”. Dla nas misjonarzy zalew
Brazylii
protestantyzmem,
jest
głębokim przeżyciem, gdyż zdajemy
sobie sprawę, że w skali krajowej
nasza praca misyjna ma nikły wkład
w „utwierdzaniu braci i sióstr w
wierze”.
Redakcja
(por. pl. u ikipedia. org/wiki/
Reformacja)
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