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Od Redakcji
Mamy satysfakcję kolejnego
podzielenia się z Czytelnikami
wiadomościami z naszej misyjnej
pracy w Bahii. Wiadomości, które
podajemy na pierwszym planie
są smutne z powodu odejścia do
wieczności dwóch współbraci wielce
zasłużonych dla naszej brazylijskiej
misji.
O. Kazimierz Zymuła przez 10
lat pracował w Brazylii i 2 lata w
Boliwii, dokonując wiekopomnych
dzieł, niby na zapleczu, ale tak bardzo
potrzebnych dla usprawnienia naszej
pracy ewangelizacyjnej: budowy i
remonty w Lapie i Salwadorze, a
zwłaszcza niezwykle pomysłowe
udoskonalenia
w
Sanktuarium
Dobrego Jezusa w Lapie. Bardzo
mądry i jowialny, wnosił do
wspólnoty zakonnej wiele radości i
zbratania.
O. Tadeusz Słaby pracował w
Brazylii 20 lat, przede wszystkim
w duszpasterstwie parafialnym i
sanktuaryjnym. W ramach swojego
urzędu proboszcza wybudował dwa
piękne kościoły w Bom Jesus da
Lapa i szereg kaplic na wioskach,
dbał o Sanktuarium Dobrego Jezusa
wprowadzając wiele ulepszeń w
związku z obchodami 300-lecia
ruchu pielgrzymkowego (16911991).
Wraz z ludem brazylijskim

składamy dzięki Bogu za dar
owocnej pracy obydwóch misjonarzy
redemptorystów.
Cieszymy się i gratulujemy o.
biskupowi Czesławowi Stanuli za
zasłużone odznaczenie Krzyżem
Komandorski z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Andrzeja Dudę.
Wiceprowincjał o. Roque Silva
w swoich komunikatach podaje
wiele wiadomości z naszej misyjnej
posługi.
Dzielimy się też radością ze
święceń diakonatu dwóch naszych
brazylijskich współbraci, którzy
jeszcze w tym roku otrzymają
święcenia kapłańskie.
Uroczyście, wraz z wdzięcznym
ludem,
obchodziliśmy
złoty
jubileusz kapłaństwa o. Tadeusza
Mazurkiewicza,
jednego
z
pierwszych polskich misjonarzy w
Bahii.
W
Sanktuarium
Dobrego
Jezusa odbyła się w maju wielka
pielgrzymka Różańca Mężczyzn, w
której uczestniczyła wielotysięczna
rzesza rozmodlonych członków tego
szczególnego Zrzeszenia.
Nasza
Ekipa
Misyjna
przeprowadziła w tym okresie kilka
wielkich misji świętych. O jednej
z nich (w Acajutiba) piszemy na
łamach Biuletynu.
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Tradycyjna, już 41. Pielgrzymka
Rolników do Sanktuarium Dobrego
Jezusa, która odbyła się na początku
lipca, po raz kolejny zgromadziła
tysiące
mężczyzn
i
kobiet
pracujących na roli.
Centralny
odpust
Dobrego
Jezusa z nowenną przygotowawczą
i samym dniem odpustowym (6
sierpnia) był – jak każdego roku –
ogromną manifestacją niezliczonej
rzeszy pielgrzymów.
Szczególnym artykułem jest
Rys historyczny duszpasterstwa
parafialnego naszej Wiceprowincji.
Jest to pobieżny rzut oka na
ogrom pracy dokonanej przez
redemptorystów w Bahii.
Dnia 1 sierpnia przeżywaliśmy
uroczystość św. Alfonsa naszego
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założyciela.
Zamieszczamy
w
Biuletynie
dwa
artykuły
odzwierciedlające jego bogactwo
duchowe, teologiczne i maryjne,
uwiecznione w jego dorobku
literackim.
Na zakończenie umieszczamy
artykuł o historii Polaków w Brazylii.
Biuletyn ukaże się niebawem
na stronie internetowej Prowincji
Warszawskiej: Redemptor.pl. Na
wersję drukowaną, ze względu na
zaistniałe problemy techniczne,
trzeba będzie trochę poczekać, za co
serdecznie przepraszamy.
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WIELCE ZASŁUŻONY
O. KAZIMIERZ ZYMUŁA CSSR
ODSZEDŁ DO DOMU OJCA
O.
Kazimierz
Zymuła
CSsR
urodził się dnia 7
grudnia 1931 roku w
Łękawicy k. Tarnowa
jako syn Agnieszki i
Franciszka. W 1950
roku zgłosił się do
r e d e m p t o r y s t ó w,
został przyjęty do
nowicjatu w Łomnicy
Zdroju i dnia 2 sierpnia
1951 roku złożył
pierwsze śluby zakonne. W tym
samym roku udał się do Torunia, by
kontynuować studia humanistyczne
(liceum) i zdać maturę, a po
zdanym egzaminie również w
Toruniu studiował filozofię, a od
1954 roku teologię w Tuchowie.
Dnia 6 kwietnia 1958 roku przyjął
święcenia kapłańskie z rąk ks. abpa
Włodzimierza Jasińskiego.
Po skończonym tzw. drugim
nowicjacie, kiedy to młodzi
redemptoryści
przygotowywali
się do głoszenia Misji świętych,
przydzielono go do Gliwic w
charakterze misjonarza ludowego, a
następnie w 1959 roku do Zamościa,
gdzie tworzył zgrany zespół z o.
Henrykiem Szulcem. W 1963 roku

został
przeniesiony
do Warszawy, na ul.
Karolkową.
Oprócz
pracy
misjonarskiej
miał
wielki
talent
do
prac
technicznobudowlanych, który
wykorzystywał
dla
dobra
wspólnot
redemptorystów
i
parafii w Warszawie,
Bardzie (nagłośnienie
i oświetlenia wzgórza różańcowego
w czasie koronacji figury Matki
Bożej), Gliwicach i ponownie w
Bardzie, gdzie zbudował pierwszą ze
swoich ruchomych szopek.
W 1974 roku został przeniesiony
do Wrocławia. Ponieważ był to
okres, kiedy Misja Redemptorystów
w Bahii stawiała pierwsze kroki,
o. Kazimierza nurtowała myśl o
wyjeździe do Brazylii, do czego
przygotowywał się w wolnych
chwilach. W 1978 roku pojechał
do Brazylii, gdzie podjął się pracy
misyjnej, a przede wszystkim
różnorakiej pomocy w sprawach
organizacyjnych i technicznych,
które
były
wielką
bolączką
pierwszych misjonarzy z Polski.
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Bardzo zasłużył się w tym względzie
w Sanktuarium w Bom Jesus da
Lapa oraz przy kościele św. Łazarza
w Salwadorze, a także przy budowie
seminarium redemptorystów.
O jego charakterze i sobie
właściwym
poczuciu
humoru

świadczy fragment jednego z jego
listów opisujących pracę na misjach:
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale żąć
to się oni łatwo nie dają”.
W Brazylii pracował 10 lat,
2 lata w Boliwii (także budując i
udoskonalając), następnie po 1991
roku, półtora roku w Kazachstanie
i przez pewien czas na Ukrainie.
Angażował się także w okresową
pomoc duszpasterską w Bawarii.
Był budowniczym i odnowicielem
wielu ruchomych szopek, nie tylko
w Polsce, ale i na świecie. Po
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ostatecznym powrocie do Polski,
należąc cały czas do Wiceprowincji
Bahia, ostatnie lata życia spędził w
Krakowie.
Szopki ruchome zbudowane
przez o. Kazimierza Zymułę: Bardo,
Tuchów, Toruń, Pietropawłowsk
(Kazachstan),
Kraków,
Zakopane,
Braniewo,
Głogów, Warszawa (ul.
Karolkowa),
Łukowica,
Truskawiec
(Ukraina),
Burkina Faso (częściowo).
Był
człowiekiem
o
specyficznym
stylu
bycia, może nieco nawet
szorstkim, ale na swój
sposób gorliwym. Chętnie
dzielił się ze współbraćmi
swą życiową mądrością i
choć do sposobu jej przekazywania
trzeba było się nieco przyzwyczaić,
to jednak chętnie się go słuchało.
Nie przywiązywał wagi to spraw
materialnych, a spełnienie powołania,
jako redemptorysty było możliwe –
oprócz Bożej łaski – na pewno dzięki
jego silnej woli.
o. Kazimierz Plebanek CSsR, o.
Franciszek Micek CSsR,
o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR
(www.redemptor.pl)
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LIST Z WICEPROWINCJI BAHIA
ODCZYTANY PODCZAS POGRZEBU
Ś.P. O. KAZIMIERZA ZYMUŁY
Drodzy
Współbracia
z
Warszawskiej
Prowincji
Redemptorystów!
Kilka tygodni temu otrzymaliśmy
wiadomość o chorobie o. Kazimierza
Zymuły i o jego pobycie w
szpitalu. Otoczyliśmy go naszą
braterską modlitwą. Co jakiś czas
otrzymywaliśmy wieści o stanie jego
zdrowia. Raz było lepiej, raz gorzej,
miał wyjść ze szpitala, ale pozostał
jeszcze na obserwacji. W końcu dnia
6 czerwca, nad ranem, dotarła do nas
wiadomość o śmierci o. Kazimierza.
Łącząc się w modlitwie i żałobie z
redemptorystami z Polski i wszystkich
innych zakątków świata, w których
pracował o. Kazimierz, jak również
z krewnymi naszego współbrata,
celebrowaliśmy Msze święte w
naszych wspólnotach zakonnych
oraz w parafiach i sanktuariach, które
obsługujemy. Na szczególną uwagę
zasługuje celebracja Eucharystii w
Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty,
dnia 7 czerwca o godzinie 6:30,
której przewodniczył ks. Biskup
Joao Santos Cardoso, ordynariusz
diecezji Bom Jesus da Lapa, a którą to
koncelebrowali wspóbracia z trzech
wspólnot lapskich. Owa Msza święta
była transmitowana przez telewizję
internetową TV Bom Jesus.

Naszymi modlitwami i tym oto
listem chcemy wyrazić wdzięczność
o. Kazimierzowi Zymule, który od
1978 roku przynależał najpierw do
Misji, a następnie do Wiceprowincji
Redemptorystów na Bahia. Już kilka
lat wcześniej wyrażał chęć wyjazdu
na misje. Jako misjonarz ludowy, w
wolnych chwilach, przygotowywał
się do tego zadania.
O. Kazimierz Zymuła przybył
do Brazylii w 1978 roku. Pracował
w stanie Bahia: w Bom Jesus da
Lapa i Salwadorze. Był on bardzo
inteligentny. Dało się to odczuć
w rozmowach, które podejmował
zwłaszcza ze współbraćmi. Miał
też wielki talent do prac techniczno
– budowlanych, co zostało bardzo
wykorzystane podczas jego pobytu
na kontynencie południowo amerykańskim, nie tylko w Brazylii,
ale również w Boliwii.
W Bom Jesus da Lapa zasłużył się
zwłaszcza w Sanktuarium Dobrego
Jezusa. Do dzisiaj grotę Matki
Bożej Osamotnionej chronią, przed
złodziejami i nietoperzami, potężne
kraty wstawione właśnie przez o.
Kazimierza. Oprócz tego wprowadził
on wiele ulepszeń w samym
sanktuarium jak i w domu, w którym
mieszka wspólnota redemptorystów.
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Jego dziełem są także toalety dla
pielgrzymów. Ponadto w Bom Jesus
da Lapa o. Kazimierz wybudował
Centrum Formacji Liderów i odnowił
Dom Pogodnej Starości.
W Salwadorze o. Kazimierz
zajmował się reformą Seminarium
(Dom
Świętego
Klemensa),
zabytkowego kościoła Świętego
Łazarza i przez rok nadzorował
budowę nowego Seminarium (Dom
Świętego Alfonsa).
Trzeba tutaj dodać, że przez okres
dwóch lat o. Kazimierz przebywał w
Boliwii, gdzie wybudował kompleks
budynków należący do Centrum
Rekolekcyjnego w Tarija.
W 1991 roku, po ponad 12
latach pobytu w Brazylii i Boliwii,

o. Kazimierz Zymuła powrócił
do Polski. Mimo że pracował w
Polsce i innych krajach, to jednak
do końca życia pozostał członkiem
Wiceprowincji Bahia i o Bahia nigdy
nie zapomniał. Z serdecznością
przyjmował
swoich
współbraci
odwiedzających Polskę. Organizował
też pomoc materialną dla Brazylii w
formie intencji mszalnych.
Dziekujemy
Chrystusowi
Odkupicielowi za dar życia o.
Kazimierza i jego posługiwanie na
brazylijskiej ziemi. I prosimy: Niech
Dobry Bóg przyjmie go do swojej
chwały!
W imieniu redemptorystów z
Bahia
o. Mirosław Juruś CSsR

WSPOMNIENIA O Ś.P. O. TADEUSZU SŁABYM CSSR

WDZIĘCZNA PAMIĘĆ
O. Tadeusz Słaby CSsR przybył
do Salwadoru w Brazylii w marcu
1983 roku. Stał się członkiem
Misji Redemptorystów w Bahia.
Został on przydzielony do pracy
duszpasterskiej i misyjnej w Bom
Jesus da Lapa, gdzie przez 13 lat
pracował w parafii i w Sanktuarium
Dobrego Jesusa z Groty. Był
odpowiedzialny za duszpasterstwo
oraz za budowę kaplic w wielu
wspólnotach wiejskich i miejskich,
jak również udzielał się przy
8
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remoncie Domu Pogodnej Starości,
przy budowie Centrum Formacji
Liderów i przy innych budowach.
W
1996
roku
został
przeniesiony do pracy w parafii
Zmartwychwstania Pańskiego w
Salwadorze, gdzie kontynuował
budowę kościoła parafialnego.
W 1999 roku skierowano go do
miasta i parafii Senhor do Bonfim,
gdzie pracował do 2002 roku,
kiedy to z powodów zdrowotnych
zdecydował się na powrót do Polski.
We
wczesnych
godzinach
rannych, dnia 6 lipca 2018 roku,
odszedł do domu Ojca, gdzie
odkupienie jest obfite!
Wiceprowincja Bahia uwielbia
Dobrego Jezusa i Mu dziękuje za
życie i prace zrealizowane przez
o. Tadusza Słabego w Brazylii.
Wyrażamy wdzięczność naszym
Współbraciom
z
Prowincji
Warszawskiej za opiekę i troskę,
jaką o. Tadeusz otrzymywał w
ostatnich latach swojego życia.

Wieczny odpoczynek racz mu
dać Panie!

o. Roque Silva CSsR
Przełożony Wiceprowincji Bahia

WSPOMNIENIE P. FATIMY

pracującej w Radiu Dobrego Jezusa, która poznała o. Tadeusza
jeszcze jako mała dziewczynka.
Isnieją osoby, które spotykasz w
życiu, które być może nie są dla Ciebie
ważne, ale mimo to zostawiają ślady,
dobre lub złe. Dzisiaj do wieczności
przeszedł o. Tadeusz Słaby, człowiek,
który był ważny dla mnie, zwłaszcza w

moim dzieciństwie. Kiedy przybył do
parafii Bom Jesus da Lapa, rozpoczął
pracę we wspólnotach wiejskich.
Właśnie wtedy spotkaliśmy się po
raz pierwszy. O. Tadeusz bawił się
ze mną i innymi dziećmi. Jeszcze nie
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mówił dobrze po portugalsku, ale się
rozumieliśmy.
W tamtym czasie mieć zabawki
wyprodukowane
w
fabryce,
graniczyło się z cudem. Tylko dzieci w
wielkich miastach doświadczały tego
zaszczytu. Kiedyś o. Tadeusz zrobił
nam prezent. Ja i moja siostra Irani
dostałyśmy od niego po lalce z płótna
z kolorowymi włosami. Pomyślcie
tylko o szczęściu małej dziewczynki,
jak się bawiła taką lalką, jak się o
nią troszczyła. Lalka otrzymana od
o. Tadeusza zostawiła głęboki ślad
w moim życiu. Była to jedyna lalka,

jaką miałam w dzieciństwie. Dzięki
niej nauczyłam się wdzięczności i
doceniania przyjaźni, która wykracza
poza jakiekolwiek granice.
Kiedy po raz ostatni spotkałam
o. Tadeusza, dał mi Pismo święte.
Pożegnaliśmy się ufając, że się
jeszcze kiedyś spotkamy. Ale tak się
nie stało. Pozostała mi teraz jedynie
wdzięczność za troskę i przyjaźń. Idź
w pokoju!
Fátima Maria
Radio Bom Jesus

OJCIEC TADEUSZ SLABY W BRAZYLII
O. Tadeusz Slaby dotarł
do Brazylii w 1983 roku. Po
przygotowaniu językowym został
skierowany do pracy w Sanktuarium
Dobrego Jezusa (Bom Jesus da
Lapa). Rozpoczął pracę w samym
sanktuarium, jak i w rozleglej parafii,
będąc jej wikariuszem. Wykazując
się zdolnościami organizacyjnymi
i zmysłem praktycznym, od
samego początku zaangażował się
w ulepszanie wielu rzeczy, tak w
sanktuarium, jak i w powierzonych
mu wspólnotach. Zostawił po sobie
kilka kaplic i kościołów, wśród
nich obecny kościół parafialny
św. Jana Chrzciciela oraz kościół
Dobrego Jezusa od Żeglarzy. Był
odpowiedzialny za budowę Centrum
Formacji Liderów, jak również
10

nowego Domu Pogodnej Starości dla
ubogich.
Pełniąc
funkcję
ekonoma
sanktuaryjnego troszczył się o wiele
ulepszeń dla pielgrzymów, wśród
nich wyliczyć trzeba: ubikacje,
wejścia na wzgórze sanktuaryjne,
odnowę głównego ołtarza, wejście
do groty (drzwi jubileuszowe),
reforma zakrystii, nowe nagłośnienie
i wiele innych pomniejszych rzeczy.
Będąc dobrym administratorem
zatroszczył
się
o
rozwój
gospodarstwa
sanktuaryjnego.
Za jego rządów w sposób bardzo
znaczący powiększyło się pogłowie
bydła, wzrósł obszar ziemi uprawnej,
udoskonalono nawadnianie, jak
również zbiorniki do robienia
kiszonki na okres posuchy. Kończąc
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swoją administrację w sanktuarium,
pozostawił
gospodarstwo
w
prawdziwym rozkwicie. Swoim
zaangażowaniem i pomysłowością
nauczył wielu miejscowych ludzi
innego
sposobu
zarządzania
własnymi gospodarstwami.

W tym też czasie nabył
inne gospodarstwo na własność
Zgromadzenia (São Geraldo) i
włożył bardzo wiele wysiłku, by
zaczęło ono funkcjonować, co
zresztą mu się udało. W związku z
tym miał również wiele planów na
przyszłość, a wśród nich budowa
domu wypoczynkowego dla ojców
z sanktuarium, by mogli choć na
chwilę oderwać się od ogromu pracy
przy obsłudze pielgrzymów.

Będąc przeniesiony w 1993 roku
do kościoła św. Łazarza i parafii
Zmartwychwstania Pańskiego w
Salwadorze, od samego początku
z gorliwością podjął się nowej
odpowiedzialności, a mianowicie
troska o kościół św. Łazarza i budowa
kościoła parafialnego. W ciągu swego
pobytu w tej parafii jako wikariusz,
czy później jako proboszcz, prócz
duszpasterstwa
parafialnego,
troszczył się o rozwój „fizyczny”
w postaci remontów czy rożnego
rodzaju udoskonaleń. Doprowadził
praktycznie do ukończenia budowę
kościoła parafialnego.
W 1999 roku został przeniesiony
do miasta i parafii Senhor do Bonfim,
skąd po paru latach pracy – ze
względów zdrowotnych – powrócił
do Polski.
Obsługując
pielgrzymów
czy pracując we wspólnotach
parafialnych miał łatwość w
nawiązywaniu przyjaźni, przede
wszystkim
traktując
dobrze
spotkanych ludzi. Był bardzo lubiany
przez ludzi i dla wszystkich pogodny.
Będąc bardzo uczuciowym, starał
się zrozumieć drugiego, zwłaszcza
w jego cierpieniu. Mimo upływu
lat wielu ludzi ciągle pyta o niego,
przesyłają pozdrowienia, a w tych
dniach wyrazy współczucia.
o. Adam Mazur CSsR
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KRZYŻ KOMANDORSKI Z GWIAZDĄ ORDERU
ODRODZENIA POLSKI
Redemptorysta o. bp Czesław
Stanula z Brazylii otrzymał Krzyż
Komandorski z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski. Odznaczenie
za wybitne zasługi w działalności
misyjnej, za osiągnięcia w pracy
duszpasterskiej i społecznej, w
imieniu prezydenta RP Andrzeja
Dudy wręczył prezydencki minister
Adam Kwiatkowski.
Ojciec bp Czesław Stanula ma
za sobą ponad 50-letnią posługę
duszpastersko-misyjną
w Ameryce Łacińskiej.
Krzyż Komandorski,
to
wyróżnienie
za
wielkie zasługi nie
tylko dla Kościoła i
społeczeństwa na tych
ziemiach, ale także dla
propagowania Polski i
pomagania miejscowej
Polonii.
„Polska pamięta o
tych, którzy dbają o jej
dobre imię” – podkreślił
minister w Kancelarii
Prezydenta Adam Kwiatkowski.
– To oznaczenie w stulecie
niepodległości jest odznaczeniem
obywatela Polski, który swoją
działalnością świadczy o tym,
jaka jest Polska i dzięki którego
12

działalności ci, których spotyka
na co dzień mogą patrzeć w taki
sposób na Polskę –powiedział
Adam Kwiatkowski.
Ojciec bp Czesław Stanula
CSsR przez ponad pół wieku pracy
misyjno-duszpasterskiej nie tylko
szerzył wiarę, ale budował też
kościoły, szkoły, studnie; zajmował
się
działalnością
oświatowowychowawczą i kulturalną.
– Ojciec bp Czesław w naszym

gronie jest oczywiście znany,
postrzegany jest jako zwykły
współbrat, bardzo ciepły, bardzo
serdeczny. Ma taką niezwykłą
osobowość, czyli jakby ktoś
z szeregu; ale z drugiej strony
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dostrzegamy
jego
niezwykłą
osobowość, taką bardzo kreatywną,
bardzo odważną. Jest to jeden z
pionierów, który w Południowej
Ameryce, w Argentynie i w
Brazylii przecierał szlaki misyjne –
zaznaczył prowincjał Warszawskiej
Prowincji Redemptorystów o. dr
Janusz Sok CSsR.
Przez te wszystkie lata o. bp
Czesław Stanula CSsR służył
jak najlepiej ojczyźnie, będąc jej
wspaniałym ambasadorem. Dla
samego wyróżnionego odznaczenie
jest zwieńczeniem misji życia.
– Przez całe moje życie, jako
kapłan, pracowałem dla rodzin,
przede wszystkim formacja rodzin
i przygotowanie do małżeństwa.
Również jako biskup, przez 25
lat, byłem odpowiedzialny za
duszpasterstwo rodzin. Moje życie
było związane z rodziną, którą
ogromnie cenię i której oddaję
wszystkie moje siły – podkreślił
biskup senior diecezji Itabuna o. bp
Czesław Stanula CSsR.
Ojciec bp Czesław Stanula CSsR
urodził się 27 marca 1940 roku

w Szerzynach, na terenie diecezji
tarnowskiej. Święcenia kapłańskie
otrzymał w 1964 roku. Swoją
działalność duszpasterską rozpoczął
w Gliwicach, po czym 3 lata później
wyjechał na misję do Argentyny. W
1972 roku powierzono mu założenie
nowej misji redemptorystów w Bom
Jesus da Lapa w stanie Bahia w
Brazylii. Będąc przełożonym Misji
Redemptorystów w Bahii, wraz
z innymi współbraćmi polskimi,
kładł podwaliny nowej jednostki
Zgromadzenia, jaką jest obecna
Wiceprowincja
Bahia.
Będąc
kustoszem Sanktuarium Dobrego
Jezusa z Groty w Bahia, pełnił też
funkcję wikariusza generalnego
tamtejszej diecezji.
W 1989 roku o. Czesław
został
mianowany
biskupem
ordynariuszem diecezji Floresta
w stanie Pernambuco, a w 1997
roku powołano go na biskupa
diecezjalnego w Itabuna, w stanie
Bahia. Funkcję pełnił do przejścia
na emeryturę w 2017 roku.
za: Redemptor.pl
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MISSIONÁRIOS REDENTORISTAS
VICE-PROVÍNCIA DA BAHIA

Rua Almeida Sande, 36 - Barris, 40.070-370 Salvador-BA
Fone: (71) 3328-3116 - email: cssrba@terra.com.br

KOMUNIKATY WICEPROWINCJAŁA
Drodzy Współbracia, Seminarzyści i Świeccy Misjonarze Najświętszego
Odkupiciela!
Radość i nadzieja, jakie przeżywamy w paschalnych dniach
świątecznych, mają swoje uzasadnienie w Jezusie Chrystusie, który
podejmując dobrowolnie mękę i śmierć na krzyżu, jako szczyt swojej
miłości, dokonał dzieła Odkupienia. Jeszcze dzisiaj jesteśmy naznaczeni
Jego ranami; Jego „najdroższymi ranami”, gdyż świadczą one o
niezgłębionej, niewytłumaczonej naszym ludzkim rozumem ofiary Boga,
który z miłości do ludzi „stracił rozum”, w trosce o swoje stworzenie.
Dlatego, mimo cierpienia, udręki życiowej i otaczającej nas wrogiej
rzeczywistości, nie poddajemy się zniechęceniu. Mamy pewność płynącą
z wiary i zdecydowanie głosimy, że dobro zwycięża zło, że miłość jest
silniejsza od nienawiści, że pokój przezwycięży nienawiść i przemoc, a
życie pokona wszelkie przejawy śmierci.
W zjednoczeniu z Chrystusem w Jego dziele odkupienia stajemy się
bardziej braterscy, bardziej zbliżeni w Jego miłości.
Na nadchodzące Święta Wielkanocne życzę wszystkim wam
obfitości łask Zmartwychwstałego Odkupiciela w codziennym życiu oraz
posługiwaniu kapłańskim i misyjnym naszym braciom i siostrom.
1. Śluby czasowe nowicjusza Eloy
Dnia 28 stycznie miała miejsce uroczystość złożenia ślubów czasowych
naszego nowego współbrata Eloy de Jesus Santiago. Odbyła się ona w
kościele Matki Bożej Gromnicznej w dzielnicy Pituaçu, w Salvadorze.
W uroczystości uczestniczyli liczni współbracia z innych domów
wiceprowincji.
Wkrótce po złożeniu ślubów br. kl. Eloy dołączył do grupy naszych
kleryków w Seminarium Redemptorystów w Belo Horizonte, aby odbyć
studia teologiczne.
14
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2. Kongres Misyjny w Aparecida
Nasza Wiceprowincja była dobrze reprezentowana na Kongresie
Misyjnym, który odbył się w dniach od 28 stycznia do 2 lutego 2018 roku.
Uczestniczyli w nim: o. Jarosław Gruźdź, br. Domingos Barreto, o. Roque
Silva Alves (wiceprowincjał), o. Adilson Ferreira Oliveira, o. Vilmar
Correia, o. Gildevan Pinto Rocha, o. José Grzywacz, o. Stanisław Wilczek
oraz br. kl. Manuel Novaes Dias.
3. Nadzwyczajna Wizytacja Zarządu Generalnego
W spotkaniu, które miało miejsce z racji wizytacji generalnej,
uczestniczyło ponad 60 redemptorystów z Wiceprowincji północnowschodniego rejonu Brazylii. Z miejscowej Wiceprowincji Recife wzięło
udział 27 współbraci, z naszej Wiceprowincji Bahia 19, z Wiceprowincji
Fortaleza 13 współbraci. Spotkanie to odbyło się we franciszkańskim
Domu Rekolekcyjnym św. Antoniego w mieście Lagoa Seca („Wyschnięty
Staw”), w stanie Paraiba.
Spotkaniu temu przewodniczyli Konsultor Generalny o. Rogério Gomes
oraz Koordynator Konferencji Ameryki Łacińskiej i Karaibów o. Marcelo
Conceição Araújo (obydwaj z Prowincji São Paulo). Uczestniczyli również
Wiceprowincjałowi: z Recife (o. Geraldo Freire), Fortaleza (o. Domingos
Marinho), Bahia (o. Roque Silva), Manaus (o. Ronaldo Oliveira) oraz
Prowincjał z São Paulo (o. Inácio Medeiros).
Zasadniczym celem wizytacji Zarządu Generalnego i spotkania
Redemptorystów było omówienie i debata nad decyzjami XXV
Kapituły Generalnej Zgromadzenia (Tajlandia 2016), odnośnie procesu
restrukturyzacji naszej rodziny zakonnej na całym świecie i konkretnie w
jednostkach Zgromadzenia (prowincjach i wiceprowincjach) w Brazylii.
Redemptoryści brazylijscy realizują już swoje projekty międzyprowincjalne,
jak formacja seminaryjna, prace misyjne, ale współpraca ta dla dobra dzieła
misyjnego powinna być jeszcze bardziej pogłębiona i poszerzona.
Nasi współbracia, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć
spotkaniu w Lagoa Seca, wzięli udział w spotkaniu z Zarządem Generalnym
w Belo Horizonte. Cała Brazylia podzielona została na rejony, aby ułatwić
współbraciom uczestnictwo.
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4. Communicanda Zarządu Generalnego
Do każdego współbrata naszej wiceprowincji rozesłaliśmy oficjalny
dokument Zarządu Generalnego: Communicanda 1, którego tematem jest:
„Ożywienie naszego życia apostolskiego; priorytety restrukturyzacyjne
dla naszego dzieła misyjnego. Dziękujemy redemptorystowskiej Prowincji
São Paulo, która wydała darmowo dokument dla wszystkich współbraci w
Brazylii.
5. Przygotowawczy Kurs Misyjny
Redemptorystowskie Centrum Misyjne w Salwadorze prowadzi
Przygotowawczy Kurs Misyjny. Ponieważ współbracia są zaangażowani
w różne prace duszpasterskie, kurs podzielony został na cztery etapy (od
marca do czerwca).
Celem kursu jest wprowadzenie młodych współbraci (ojców,
studentów, a także misjonarzy świeckich) do zrozumienia dynamiki
Redemptorystowskich Misji Świętych, które jawią się jako bardzo
aktualny sposób ewangelizacji wspólnot kościelnych i cieszą się wielkim
uznaniem biskupów i duszpasterzy. Kurs orientowany jest również przez
zaproszonych specjalistów.
6. Redemptorystowskie Misje Święte
Wszyscy współbracia zaproszeni są do pomocy w głoszeniu Misji
świętych organizowanych przez Ekipę Misyjną. W tym roku Misje święte
głoszone będą w parafii Acajutiba-BA, w dniach od 18 kwietnia do
13 maja; Nerópolis-GO, od 22 czerwca do 1 lipca; na Wyspie św. Jana
(Salwador), od 6 do 15 lipca i w Catu-BA, od 24 listopada do 16 grudnia.
Od połowy lipca do końca października Ekipa Misyjna pracować będzie w
Sanktuarium Dobrego Jezusa.
7. Wieczyste Śluby Zakonne
W godzinach porannych dnia 11 marca, w kościele Matki Bożej
Gromnicznej w dzielnicy Pituaçu (Salwador), celebrowana była
Eucharystia, w czasie której trzej nasi klerycy złożyli śluby wieczyste.
Są to: br. Alessandro Ferreira Moreira (z parafii Paratinga-BA), br. Ednei
dos Santos Galvão (z parafii Elísio Medrado-BA) i br. Valdeneir Alves
16
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de Brito (z Bom Jesus da Lapa-BA). Odbyli oni prawie dwumiesięczne
przygotowanie do złożenia ślubów wieczystych w Limie (Peru).
8. Uroczystość św. Klemensa Hofbauera
Dnia 15 marca współbracia ze wszystkich czterech domów w
Salwadorze, jak również niektórzy świeccy misjonarze zgromadzili się
w domu wiceprowincjalnym św. Klemensa na uroczystą Eucharystię ku
czci świętego patrona. Eucharystii przewodniczył o. bp Czesław Stanula
CSsR, emerytowany biskup Itabuny, który udzielił naszym klerykom –
kandydatom do kapłaństwa Alessandro Moreira i Ednei Galvão zezwolenia
na pełnienie posługi lektoratu i akolitatu.
9. Winda w domu św. Alfonsa w Salwadorze
Pięciokondygnacyjny dom im św. Alfonsa w dzielnicy Barris w
Salwadorze jest w reformie, a mianowicie jest w budowie winda, która
ułatwi życie mieszkającym tam współbraciom i gościom z innych domów.
Dom zaplanowany był dla seminarium i przez kilkanaście lat był domem
formacji kleryków. Obecnie jest on siedzibą Redemptorystowskiego
Centrum Misyjnego, gdzie prowadzone są różne kursy duszpasterskie,
biblijne, katechetyczne, misyjne i inne dla świeckich. Obszerna sala
wykładowa znajduje się na trzecim piętrze, dlatego winda ułatwi dostęp
osobom świeckim uczestniczącym w kursach. Prace rozpoczęto pod koniec
kwietnia. Zakończenie prac przewidziane jest za trzy miesiące.
10. Przeniesienie sanktuaryjnej pralni w Bom Jesus da Lapa
Sanktuaryjna pralnia przez dziesiątki lat funkcjonowała w dawnym
gospodarstwie Consolação, gdzie obecnie mieści się dom formacji
aspirantów - kandydatów do zgromadzenia. Ponieważ w pobliżu
sanktuarium (obok groty Zmartwychwstania Pańskiego) zwolnił się mały
dom sanktuaryjny, zamieszkiwany dotychczas przez siostry zakonne,
dlatego do niego przeniesiono pralnię. Natomiast w pomieszczeniu po
pralni zainstalowano kuchnię seminaryjną.
11. Troska o stan zdrowotny współbraci
Mając na uwadze różne problemy zdrowotne, jakie miały miejsce w
ostatnich miesiącach, zalecam współbraciom więcej starań o wypoczynek,
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przestrzeganie wolnego dnia w tygodniu, jak również odbywanie
regularnych badań lekarskich. Każdy współbrat niech ma na uwadze, że
zdrowie to nieoceniony skarb, który można łatwo utracić przez zaniedbanie
i lekkomyślność.
12. Rok Szabatowy
W odpowiedzi na prośbę o. Józefa Grzywacza, Zarząd Wiceprowincji
udzielił mu zezwolenia na odbycie roku szabatowego w Polsce. O. Józef
udał się do Polski dnia 12 kwietnia. Wykorzysta czas na wypoczynek oraz
na podratowanie zdrowia.
13. Święcenia diakonatu
Nasi współbracia Alessandro Ferreira Moreira i Ednei dos Santos Galvão
otrzymali święcenia diakonatu dnia 22 kwietnia b. r. Święceń udzielił im
o. bp. Czesław Stanula CSsR w kościele parafialnym Zmartwychwstania
Pańskiego w dzielnicy Ondina, w Salwadorze.
14. Nasza Młodzież Seminaryjna
(tabelka na osobnej stronie)

18
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Na zakończenie po raz kolejny życzę głębokiego przeżycia misterium
paschalnego. Módlmy się jedni za drugich, abyśmy potrafili kultywować
ducha solidarności misyjnej i powołaniowej. A nasza Dobra Matka
Nieustającej Pomocy niech nam błogosławi i umacnia nas w podążaniu za
Jej Synem Jezusem Chrystusem Odkupicielem.
Salwador, kwiecień 2018 roku

o. Roque Silva Alves CSsR
Wiceprowincjał
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ŚWIĘCENIA DIAKONATU ALESSANDRO
FERREIRA E EDNEI GALVÃO DOS SANTOS
Dnia 22 kwietnia 2018 roku,
w czasie wieczornaj Eucharystii
celebrowanej w kościele parafialnym
Zmartwychwstania Pańskiego w
Salwadorze, o. bp. Czesław Stanula
CSsR, emerytowany ordynariusz
diecezji Itabuna, udzielił święceń
diakonatu dwom naszym klerykom:
Alessandro Ferreira Moreira i Ednei
dos Santos Galvão. Celebracja ta
miała szczególne znaczenie, gdyż była
to IV Niedziela Wielkanocna, kiedy
to rozważając słowo Boże o Jezusie
Dobrym Pasterzu, Kościół modli się o
powołania kapłańskie i zakonne.
W homilii
o. bp. Czesław
mówił
o
służebnym
wymiarze
działalności
diakonów
w
Kościele. Jako
redemptoryści,
którzy posłani
są do biednych i
opuszczonych,
dziś wyświęceni na diakonów,
będą mieli wielkie pole do posługi
ludowi Bożemu, niosąc mu orędzie
Jezusa Chrystusa. Zachęcił nowych
diakonów do wytrwałości, aby zawsze
byli pomocnikami Dobrego Pasterza.
W uroczystości święceń diakonatu
uczestniczyli liczni współbracia: o.
20

Roque Silva (wiceprowincjał), o. João
Batista Nascimento (wychowawca
postulantów), o. Tadeusz Pawlik,
o. Geraldo Camargo, o. Andrzej
Skoczeń; o. Krzysztof Przychocki,
o. Jarosław Gruźdź, o. Adam Mazur,
o.
Devaldo
Menêz,
br.
Valdeneir de
Brito, diakon
stały
Paulo
G a b r i e l ,
liczne siostry
zakonne, nasi
postulanci
z
seminarium
św. Gerarda,
k l e r y c y
diecezjalni, krewni i znajomi
diakonów,
Świeccy
Misjonarze
Najświetszego
Odkupiciela,
miejscowi parafianie i przedstawiciele
peryferyjnych wspólnot kościelnych
tutejszej parafii. Nie zabrakło także
wiernych z innych parafii miejskich,
zwłaszcza z Pituaçu, gdzie Alessandro
i Ednei prowadzili pracę duszpasterską
w latach studiów filozoficznych. Po
zakończeniu celebracji w kościele,
wspólnota
parafialna
zaprosiła
uczestników na skromne, ale
serdeczne i rodzinne przyjęcie w sali
wspólnoty kościelnej w podziemiach
kościoła.
Serdecznie dziękuję wszystkim
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uczestnikom uroczystości, a także
wszystkim tym, którzy nie mogli
uczestniczyć, ale łączyli się duchowo
i modlitewnie z naszymi nowymi
diakonami.

Módlmy się o wytrwałość dla
diakonów i bezustannie prośmy Pana
Żniwa, aby posyłał żniwiarzy, gdyż
dojrzały jest już łan; już żniwa cudny
nadszedł czas..., aby Zgromadzenie
Redemptorystów cieszyło się licznymi
i dobrymi powołaniami, abyśmy
mogli głosić „Obfite Odkupienie”.
o. Roque Silva Alves CSsR

Wiceprowincjał
(tłumaczenie i adaptacja Redakcji)
Na marginesie:
Alessandro Ferreira Moreira
urodzony w miejscowości Quebra
Linha, w powiecie Barra-BA,
wychował się w mieście ParatingaBA, w diecezji Bom Jesus da Lapa.
Otrzyma on święcenia kapłańskie w
kościele parafialnym św. Antoniego
w Paratinga, dnia 29 września 2018
roku.
Ednei dos Santos Galvão
urodzony w mieście Elísio MedradoBA, w diecezji Amargosa-BA,
zostanie wyświęcony na kapłana dnia
20 października 2018 roku w swojej
rodzinnej parafii.
Wszystkich współbraci serdecznie
zapraszamy do uczestnictwa w
święceniach kapłańskich.
o. Roque Silva Alves CSsR
Wiceprowincjał

DROGA POWOŁANIOWA NOWYCH DIAKONÓW
Ja, Alessandro Ferreira Moreira,
urodzony w miejscowości Quebra
Linha, w powiecie Barra-BA i Ednei
dos Santos Galvão, urodzony w Elísio
Medrado-BA, wstąpiliśmy do Małego
Seminarium w Bom Jesus da Lapa
w lutym 2009 roku. Jako aspiranci
odbyliśmy tam rok wstępny. Naszym
wychowawcą był ś.p. o. Zdzisław
Kamiński. Weszliśmy w rytm życia
seminaryjnego, poznaliśmy bliżej

zgromadzenie i przygotowywaliśmy
się do złożenia egzaminu na studia.
W latach 2010-2012, jako postulanci
w Seminarium św. Gerarda w
Salwadorze, odbyliśmy trzyletnie
studia filozoficznie w Instytucie
Filozoficzno-Teologicznym
Św.
Benedykta, prowadzonym przez ojców
benedyktynów, które ukończyliśmy
uzyskując licencjat z filozofii. Rok
2013 był okresem nowicjatu w
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Międzyprowincjalnym Nowicjacie
w Campina Grande (w stanie
Paraiba). Dnia 29 stycznia 2014 roku
złożyliśmy pierwsze śluby zakonne
w
kościele
Zmartwychwstania
Pańskiego w Salwadorze i w
następnym miesiącu rozpoczęliśmy
studia teologiczne na Uniwersytecie
Księży Jezuitów w Belo Horizonte (w
stanie Minas Gerais), przygotowując
się do kapłaństwa w seminarium
redemptorystów z Prowincji Rio de
Janeiro.
Podobnie
jak w nowicjacie, tak
i w czasie studiów
teologicznych,
stanowiliśmy
wspólnotę
złożoną
ze
współbraci
pochodzących
z
różnych
rejonów
Brazylii (z odległości
kilku
tysięcy
kilometrów).
W
2016 roku, kończąc
studia teologiczne, wróciliśmy do
naszego stanu Bahia odbywając
rok praktyki duszpasterskiej i
misyjnej. Ja zamieszkałem w domu
wiceprowincjalnym i oddawałem
się praktyce misyjnej u boku
naszych współbraci misjonarzy. Br.
Ednei zamieszkał we wspólnocie
św. Łazarza, angażując się w
pomoc duszpasterską w parafii
Zmartwychwstania
Pańskiego.
Miał on okres bardzo pracowity,
naznaczony głębokimi przeżyciami
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w związku z chorobą i śmiercią
o. Zdzisława Kamińskiego, który
należał do wspólnoty św. Łazarza.
W ten sposób po 9 latach formacji
zakonnej i kapłańskiej, kiedy to
przekonaliśmy się o naszym powołaniu
redemptorystowskim i kapłańskim,
poprosiliśmy o dopuszczenie nas do
święceń diakonatu.
Nasze podziękowanie składamy
najpierw Bogu i Maryi - Matce
Nieustającej Pomocy za przemożną

opiekę w latach formacji zakonnej
i kapłańskiej. Serdecznie również
dziękujemy naszym współbraciom za
życzliwość i pomoc w podążaniu do
celu. Dziękujemy wszystkim osobom,
które z wielką miłością i oddaniem
adoptowały nas, jako duchowych
synów, towarzysząc nam w drodze do
kapłaństwa.
Diakon Alessandro Ferreira
Moreira CSsR
(wolne tłumaczenie Redakcji)

Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 116 Kwiecień - Sierpień 2018 r.

ZŁOTY JUJBILEUSZ KAPŁAŃSTWA
O. TADEUSZA MAZURKIEWICZA
Dnia 2 czerwca b.r. o. Tadeusz
Mazurkiewicz obchodził 50. rocznicę
święceń kapłańskich. Parafia Matki
Bożej Wspomożycielki w Arraial
d’Ajuda, gdzie o. Tadeusz pracuje,
uroczyście świętowała
piękny
jubileusz,
dając wyraz wielkiego
szacunku i przyjaźni,
jaką
go
darzy.
Ponieważ o. Tadeusz
miał
zaplanowany
urlop w Polsce, żeby
razem ze współbraćmi
redemptorystami
i
krewnymi dziękować
Bogu
za
dar
kapłaństwa misyjnego,
dlatego w Arraial
d’Ajuda przyspieszyli
świętowanie i dnia 5
maja miała miejsce
uroczysta Eucharystia dziękczynna.
Przewodniczył jej ks. bp José
Edson Santana, ordynariusz diecezji
Eunápolis. Był nasz wiceprowincjał
o. Roque Silva. Niestety innych
współbraci było niewielu, gdyż w
tym czasie głosili kilkutygodniową
Misję świętą.
Dopisali natomiast parafianie z
obydwóch parafii obsługiwanych
przez redemptorystów, a mianowicie
Arraial d’Ajuda i Vale Verde. Obecne

były reprezentacje z miejskich i
wiejskich wspólnot kościelnych.
W naszej Wiceprowincji Bahia
o. Tadeusz cieszy się wielkim
uznaniem i wdzięcznością za 46
lat pracy misyjnej
w Brazylii. Zapisał
się on w szczególny
sposób
jako
duszpasterz ubogiego
wiejskiego
ludu
oraz jako misjonarz
ludowy.
Przyjechał
on do Brazylii dnia
11 lutego 1972 roku
w pierwszej grupie
polskich misjonarzy.
W
pierwszych
latach
pobytu
w
Brazylii
pracował
w parafii Bom Jesus
da Lapa, otaczając
duszpasterską opieką dziesiątki
wiosek na bardzo rozległym
terenie. Parafia w tamtych czasach
obejmowała obecne trzy powiaty
(Lapa, Serra do Ramalho i Sítio do
Mato).
Lata
siedemdziesiąte
były
bardzo trudne dla ludu wiejskiego z
powodu inwazji wielkich posiadaczy
ziemskich,
którzy
odbierali
rolnikom ziemię. Rolnicy pracujący
na roli od pokoleń, nie posiadali
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tytułu własności ziemi, dlatego
bogaci wykorzystywali tę sytuację,
nabywali (za dobrą łapówkę) tytuł
własności i wypędzali rolników.
Kościół w imię Ewangelii ujmował
się za pokrzywdzonymi rolnikami,
dlatego o. Tadeusz też stanął
zdecydowanie po ich stronie.
Były
to
czasy
rządów
wojskowych
i
tropienia
„komunistów”. Ponieważ o. Tadeusz
ujmował się za rolnikami i innymi
osobami wyzyskiwanymi, dlatego
bogacze oskarżali go przed władzami
państwowymi i kościelnymi, że
jest „komunistą”, że przyjechał z
Polski (wtedy „ludowej”), żeby
propagować komunizm.
Podczas gdy ludzie władzy
nienawidzili o. Tadeusza, bo im stawał
na przeszkodzie w ich wzbogaceniu
się, lud wiejski ogromnie cenił go
i był mu wdzięczny. O. Tadeusz
cieszy się wielkim szacunkiem i
chociaż minęły długie lata, gdy
pracował poza tą parafią, ludzie nie
zapominają o nim. Ma on zresztą
bardzo serdeczne i przyjazne
podejście do prostych ludzi, czym
sobie wszystkich ujmuje.
Gdy po 6 latach pracy o. Tadeusz
został przeniesiony do Salwadoru,
w miejscowej gazetce umieszczono
następujące słowa:
“Prosty, wiejski lud naszej
parafii stracił najważniejszego
swojego obrońcę, który walczył po
24

jego stronie przeciw złodziejom
cudzej ziemi w naszym rejonie.
O. Tadeusz w myśl wytycznych
Episkopatu Brazylii uświadamiał,
pouczał i animował małorolnych
chłopów, by się jednoczyli w
Związku Zawodowym Rolników, by
korzystali z pomocy diecezjalnego
adwokata w obronie swoich praw.

O. Tadeusz nie nawoływał do
rewolucji, jak go oskarżano, lecz
niósł ludowi słowo Boże oraz słowo
odwagi i otuchy. Czynił to w imieniu
Kościoła, któremu służy jako kapłan
i misjonarz.”
Pracę wśród ludu na wioskach
o. Tadeusz uwiecznił poprzez
budowę
pięknych
kościołów
i kaplic. Zapisał się też jako
dobroczyńca okolic Juazeiro, gdyż
jego staraniem dokonano niełatwej
pracy inżynieryjnej, jakim było
sprowadzenie wody źródlanej z
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góry (ponad 3 km) do kilku wiosek
znajdujących się u podnóża pasma
górskiego. Już od 40 lat ludzie
dziękują Bogu i błogosławią o.
Tadeusza za wodę bieżącą, jaką
posiadają w swoich domach.
O. Tadeusz pracował również
w Salwadorze, będąc proboszczem
parafii Zmartwychwstania Pańskiego
w dzielnicy Ondina. Organizował
życie wspólnot kościelnych w
centrum parafii oraz w dzielnicach
nędzy należącej do niej.

Przez długie lata o. Tadeusz
był
misjonarzem
ludowym;

był zresztą pierwszym ojcem z
Wiceprowincji, który zajął się
głoszeniem misji ludowych w stylu
redemptorystowskim.
Pragnąc
zdobyć doświadczenie misjonarskie
w brazylijskiej rzeczywistości, o.
Tadeusz przez kilka lat angażował
się w głoszenie Misji świętych
wraz z ojcami innych brazylijskich
prowincji (São Paulo, Goiás, itd.). O
jednej, bardzo szczególnej Misji w
stanie Pará (na północy Brazylii) o.
Tadeusz tak pisał:
Misja
Święta
została
przeprowadzona w miesiącach maju
i czerwcu 1987 roku. Jedna z parafii
objętych misjami rozmieszczona
jest na 52 wyspach u ujścia rzeki
Amazonki (parafia São José).
Wszelki transport odbywał się
łodziami motorowymi lub zwykłymi
łódkami. Dlatego też wszystkie
procesje misyjne organizowaliśmy
łodziami od jednej wyspy do
drugiej. Jest to rejon, w którym nie
ma zamków w drzwiach domów,
ponieważ mieszkańcy są tak biedni,
że nie mają w domu nic, co mogłoby
zainteresować złodzieja. Jest to
Brazylia zupełnie inna od innych
części kraju.
Uczestniczyłem więc w Misjach
świętych w diecezji Abaetetuba w
stanie Pará, położonej w znacznej
odległości od Belém, stolicy Pará.
Prace prowadziliśmy wraz z ojcami
z Prowincji Goiás. Oprócz parafii:
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Abaetetuba,
przeprowadziliśmy
Misję świętą we wspominanej
parafii São José (na 52 wyspach)
oraz w parafii Tailandia, gdzie
mogliśmy zobaczyć z bliska
straszliwą
dewastację
puszczy
amazońskiej prowadzoną bez żadnej
kontroli władz państwowych. Wielcy
latyfundyści chodzą w obstawie
prywatnej ochrony, która dysponuje
bronią o wiele lepszą niż wojsko
i policja. Życie ludzkie nic tam nie
jest warte; z jakiegokolwiek powodu,
na rozkaz możnowładców, giną
niewinni ludzie. Dla tego ludu tylko
wiara i ufność Bogu przynosi jeszcze
ulgę i nadzieję.
Przygotowując
się
do
organizowania Misji świętych w
Bahii o. Tadeusz, w 1988 roku,
przez cztery miesiące pracował u
boku redemptorystowskiej Ekipy
Misyjnej z Araraquara, w stanie São
Paulo. W kwietniu i w maju tego
samego roku głosił Misje święte w
stanie Parana z ojcami z São Paulo
oraz z misjonarzami z Prowincji
Campo Grande.
Po
zdobyciu
dobrego
doświadczenia misyjnego, o. Tadeusz
nalegał, by utworzyć Ekipę Misyjną
w Bahii. Pod koniec 1988 roku
powstała pierwsza, prowizoryczna
Ekipa Misyjna. Prowizoryczna,
ponieważ ojcowie należący do
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niej mieli inne zobowiązania
duszpasterskie i dlatego nie byli
wolni do przyjmowania prac
misyjnych. Druga, definitywna
Ekipa Misyjna utworzona została po
trzymiesięcznym Kursie Misyjnym
dla kilkudziesięciu współbraci na
początku 1993 roku. Złożona ona
była z 5 młodych ojców. Rozpoczął
się wtedy „złoty okres” Misji
naszej Wiceprowincji. O. Tadeusz
przez wiele lat stał na czele Ekipy
Misyjnej. Przeprowadzono w tym
okresie wiele wspaniałych prac
misyjnych w diecezji Floresta, w
stanie Pernambuco, której pasterzem
był o. bp Czesław Stanula CSsR.
Wspominając zaledwie niektóre
sektory prac apostolskich o.
Tadeusza, dziękujemy Bogu za
jego owocną posługę kapłańską i
misyjną. On to w tych 46 latach
pracy misyjnej i duszpasterskiej
w naszej Wiceprowincji Bahia ma
ogromny wkład w dzieło apostolskie
redemptorystów w tym rejonie kraju,
za co wznosimy dziękczynienie
Bogu, obchodząc złoty jubileusz
jego święceń kapłańskich. Życzymy
mu wiele zdrowia i sił do dalszej
pracy dla ubogiego i opuszczonego
ludu na brazylijskiej ziemi.
Współbracia z Bahii
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IV PIELGRZYMKA „RÓŻAŃCA MĘŻCZYZN”
DO SANKTUARIUM DOBREGO JEZUSA
Słowo wstępne
Sanktuarium Dobrego Jezusa z
Groty pulsuje żywotnością dzięki
natchnieniu Ducha Świętego, który

bezustannie wzbudza w Kościele
nowe sposoby kontaktowania się z
Bogiem.
W
Sanktuarium
Dobrego
Jezusa pojawiają się więc różne
pielgrzymki i wchodzą do kalendarza
sanktuaryjnego coraz to nowe
uroczystości jako echo dynamizmu
Kościoła.
Sanktuarium, do którego od
300 lat, na początku sierpnia,
pielgrzymowali wierni na odpust
Dobrego Jezusa, w latach 50-tych XX
wieku ubogaciło się pięknym świętem
i wielkimi pielgrzymkami do Matki
Bożej Bolesnej („Osamotnionej”),
które odbywają się w połowie
września.
Przed ponad 40 laty powstały
Pielgrzymki Rolników, które na

początku lipca każdego roku gromadzą
tysiące pielgrzymów. Mają od
dawna swoje pielgrzymki zrzeszenia
kościelne Apostolstwo Modlitwy
i Legion Maryi, które to przez
pokolenia podtrzymują religijność
ludu, mobilizując ludzi świeckich do
pracy ewangelizacyjnej w rodzinach i
wspólnotach kościelnych.
Przed ponad 30 laty powstały
pielgrzymki organizacji kościelnej
noszącej nazwę „Duszpasterstwa
Dzieci”, które ma za zadanie troszczyć
się o życie i zdrowie dzieci z ubogich
rodzin. Pielgrzymki te gromadzą
kilka tysięcy wolontariuszy, którzy
zaangażowani są w tę piękną posługę
ubogim.

Wzrasta z każdym rokiem
uczestnictwo
pielgrzymów
na
święto Patronki Brazylii Matki
Bożej Aparecida (12 października).
Wierni, którzy ze względu na
odległość około 2 tysięcy kilometrów
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nie mogą odbyć pielgrzymki do
Narodowego Sanktuarium w stanie
São Paulo, czczą Patronkę Brazylii w
naszym Sanktuarium. Każdego roku
kilkanaście tysięcy pielgrzymów
uczestniczy w tej uroczystości.
Pielgrzymki
„Różańca
Mężczyzn”
Przed kilku laty rozpoczęły
się pielgrzymki opatrznościowego
Ruchu
Kościelnego
„Różańca
Mężczyzn”. W 2015 roku, w sobotę
i niedzielę drugiego tygodnia maja,
odbyła się pierwsza pielgrzymka
„Różańca Mężczyzn”, w której
uczestniczyło około 80 mężczyzn. W
roku następnym przybyło już prawie
800 uczestników zrzeszonych w
„Różańcu Mężczyzn”. W 2017 roku
było już ponad 2 tysiące pielgrzymów,
a w tym roku (2018) było ich już
ponad 4 tysiące. Ponieważ ten ruch

pielgrzymkowy zatacza coraz szersze
kręgi, wszystko na to wskazuje,
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że pielgrzymki te gromadzić będą
uczestników również z innych stanów
brazylijskich i być może, że kiedyś
będzie to pielgrzymka krajowa.
IV Pielgrzymka „Różańca
Mężczyzn”
Dnia 12 maja 2018 roku (sobota)
miała miejsce IV Pielgrzymka
„Różańca Mężczyzn”, której temat
był następujący: „Z Maryją jesteśmy
miłującymi się braćmi wychodzącymi
z miłością na spotkanie bliźnich.”
Wśród uczestników pielgrzymki,
ożywionych miłością Maryi Matki
Dobrego Jezusa, byli nie tylko
mieszkańcy naszego stanu Bahia,
ale też pielgrzymi z innych rejonów
naszego kraju.
Już w piątek wieczorem, dnia
11 maja, ulicami miasta odbył się
przemarsz pielgrzymów z modlitwą
różańcową na ustach. Do modlących
się mężczyzn, dzięki
dobremu nagłośnieniu,
dołączyło
się
bardzo wielu innych
pielgrzymów,
którzy
przybyli do Sanktuarium
nawet nie wiedząc o
pielgrzymce mężczyzn.
Następnego
dnia
Grota Dobrego Jezusa
otwarta była już o
godzinie 4:30, aby
pielgrzymi,
którzy
przyjeżdżali wcześnie rano, mogli
spokojnie pomodlić się do Dobrego
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Jezusa. Od tego czasu, przez cały
dzień, pielgrzymi mieli okazję
skorzystać z Sakramentu Pojednania.
O godzinie 6:00 odprawiona
została uroczysta Msza święta
transmitowana na całą Brazylię przez
redemptorystowską TV Aparecida.
Celebracja ta odbyła się w Grocie u
stóp Cudownego Wizerunku Dobrego
Jezusa. Wiadomo było, że wielka
liczba pielgrzymów nie będzie mogła
wejść do Groty, dlatego na placu
sanktuaryjnym przygotowano krzesła
i telebim, dzięki któremu pielgrzymi
mogli uczestniczyć w Eucharystii.
Po nabożeństwie pielgrzymi mogli
zjeść śniadanie przygotowane
i zaoferowane darmowo przez
miejscową grupę „Różańca
Mężczyzn” i ich rodziny.
Bogaty
program
pielgrzymkowy,
z
konferencjami i dzieleniem
się
poszczególnych
grup
„Różańca Mężczyzn” swoimi
doświadczeniami, miał miejsce
w obszernej Grocie Matki Bożej
Bolesnej. Czynnie uczestniczył
w tym spotkaniu ks. bp João
Cardoso, ordynariusz miejscowej
diecezji, księża-pielgrzymi, którzy
przybyli ze swoimi parafianami oraz
ojcowie redemptoryści z sanktuarium
i z tutejszych parafii. W południe
pielgrzymi mieli możność zjeść
obiad przygotowany również przez
miejscowych parafian, za drobną,
symboliczną opłatą.

O godzinie 14:00 w Grocie Matki
Bożej Bolesnej pielgrzymi odmówili
uroczysty różaniec, po którym
odbyła się wielka procesja ulicami
miasta. Mężczyźni nieśli wielki krzyż
(około 10 m), odmawiając różaniec
i śpiewając pieśni religijne. Procesja
zakończyła
się
nabożeństwem
na placu sanktuaryjnym. W ten
sposób zakończył się program
pielgrzymkowy. Po nabożeństwie
końcowym ustalono, że w 2019 roku
pielgrzymka „Różańca Mężczyzn”
odbędzie się 11 maja. Liczymy, że
weźmie w niej udział jeszcze więcej
uczestników.

Większość
pielgrzymów
pozostała na niedzielę, aby dopełnić
innych praktyk religijnych, jak
wyjście na wzgórze sanktuaryjne,
odwiedzenie innych grot, itp.
Na bazie artykułu br. kl. Manoel
Novaes CSsR
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REDEMPTORYSTOWSKIE MISJE
ŚWIĘTE – ACAJUTIBA-BA
Ekipa
Misyjna
naszej
Wiceprowincji,
korzystając
z
pomocy innych ojców, przez cały rok
prowadzi Misje święte tak w naszym
stanie Bahia, jak również w innych
stanach. Okres od połowy lipca
do końca października to obsługa
niezliczonej liczby pielgrzymów
w Sanktuarium Dobrego Jezusa.
Jest to „misja nieustanna”, bardzo
pracowita i wymagająca wiele
poświęcenia
i
duszpasterskiej
miłości do ubogiego ludu.
W dniach od 18 kwietnia do 13
maja Ekipa Misyjna przeprowadziła
Misję świętą w parafii Acajutiba,
odległej 180 km od Salwadoru. Ze
względu na niewielką (w naszych
brazylijskich warunkach) odległość

praca ta przygotowana była w miarę
dobrze. Misjonarze kilka miesięcy
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przed Misją świętą odwiedzili
wszystkie wspólnoty kościelne,
żeby zapoznać się z rzeczywistością,
w której żyją parafianie. Miesiąc
przed właściwą Misją świętą odbyło

się przygotowanie świeckich z
parafii do pracy ewangelizacyjnej w
rodzinach poszczególnych wspólnot
i ustalenie dni, w
których misjonarze
będą tam pracować.
Koordynatorem
tej Misji świętej był
o. Adilson Ferreira
Moreira, pracujący
w
sektorze
misyjnym od kilku
lat.
Misję
świętą
przeprowadzili
ojcowie: Adilson Ferreira, Adam
Mazur, Jarosław Gruźdź, Tadeusz
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Pawlik, Gildevan Rocha, Roque
Silva Alves
(wiceprowincjał),
br. Domingos Barreto, diakon
stały Paulo Gabriel i 3 Świeckie
Misjonarki
Najświętszego
Odkupiciela; dwie z Salwadoru i
jedna z Senhor do Bonfim.
Parafia ta nie jest duża (jak na
tutejsze warunki), dlatego można było

poświęcić wystarczającą ilość czasu
na posługę misyjną. W załączeniu
zamieszczamy schematyczną mapkę
wiosek i miasteczek, w których
przeprowadzona została Misja
święta.
W
tabelce
obok
mapki
wyszczególnione są wszystkie
miejscowości
według
etapów
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misji. Wspólnoty kościelne miały
całościowy
program
misyjny
dostosowany
do
miejscowych
warunków i możliwości.

W mieście Acajutiba (kościół
parafialny i dzielnica Cruzeiro)
oraz w trzech małych miasteczkach
(Souza Brito, Boa Vista, Saturnino
Menezes) Misja święta trwała 10
dni.
Procesja
światła
z
odnowieniem
wiary
i
przyrzeczeń chrztu świętego
była bardzo uroczysta i
głęboko przeżywana przez
wiernych. Na zakończenie
Misji świętej, w niedzielę
wieczorem
(13
maja),
przybyli wierni z wiosek
i miasteczek, w których
Misja święta była głoszona
wcześniej. Dlatego plac kościelny
wypełnił się kilkutysięczną rzeszą
odnowionego
duchowo
ludu
Bożego.
W
parafii
Acajutiba
32

redemptoryści z Bahii głosili
już Misję świętą przed 20 laty,
był już więc najwyższy czas,
żeby przeprowadzić nową pracę
ewangelizacyjną według schematu
redemptorystów w Brazylii.
Na marginesie
Ojcowie z naszej Ekipy
Misyjnej wzięli czynny udział w
misjach popularnych w diecezji
Pesqueira w stanie Pernambuco,
przeprowadzonej w związku z
obchodami setnej rocznicy jej
ustanowienia.
Ordynariuszem
diecezji jest obecnie o. bp José
Luiz Ferreira Salles CSsR, który
w swojej Prowincji São Paulo był
misjonarzem ludowym. Jednym
z naszych misjonarzy biorących
udział w tej misji był o. Gildevan

Rocha, wyświęcony na kapłana w
ubiegłym roku właśnie przez o. bpa
José Luiza.
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41. PIELGRZYMKA ROLNIKÓW DO DOBREGO
JEZUSA Z GROTY
LIST - ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ
Wierność zobowiązaniu obrony życia
Jeżeli lud zamilknie – wyschną źródła i rzeki
Kochani
Pielgrzymi
41.
Pielgrzymki Rolników do Dobrego
Jezusa z Groty zaangażowani w różne
sektory duszpasterskie, zrzeszenia,
grupy formacyje i modlitewne w
swoich wspólnotach kościelnych!
Angażując
się
w
życie
naszych wspólnot na wioskach
i w miasteczkach, postrzegamy
ogrom wyzwań, które stają przed

nami. Wszyscy ożywieni jesteśmy
nadzieją płynącą z naszej wiary, że
zbudujemy nasz „Wspólny Dom”,
gdzie panuje zgoda, braterstwo i
sprawiedliwość.
Z tą nadzieją zgromadzimy się
kolejny raz, w dniach od 6 do 8

lipca b. r., u stóp Dobrego Jezusa,
aby z Jego błogosławieństwem
nabrać nowych sił do walki o lepsze
jutro dla wszystkich, którzy jeszcze
dzisiaj cierpią z powodu panoszącej
się niesprawiedliwości.
Jesteśmy córkami i synami
tego samego Ojca, zjednoczeni w
walce o prawdziwą wolność dzieci
Bożych i o transformację społeczną.
Dlatego zapraszamy
wszystkich
do
Dobrego
Jezusa,
aby
jeszcze
raz
zamanifestować
naszą
wiarę
i
zaczerpnąć nowych
sił w walce o
prawdziwy pokój i
sprawiedliwość.
Odnowimy nasze
zobowiązania, że nie
ustaniemy w walce
o poszanowanie każdego człowieka
i stworzonej przez Boga natury:
ziemi, źródeł, rzek, które są dobrem
wspólnym całej społeczności i do
których wszyscy powinni mieć
prawo. Nasze pielgrzymki na
przestrzeni ponad 40 lat są wyrazem
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wiary i zaufania Bogu, który stworzył
ziemię, wodę i wszystkie inne
bogactwa, oddając je w posiadanie
swoim dzieciom. Odczytujemy to,
jako znak Jego miłości i troski, aby
wszyscy mogli cieszyć się „godnym
życiem”.
Idziemy do Dobrego Jezusa,
gdyż w naszym kraju jest wiele
niesprawiedliwości i agresji, których
doświadczają najubożsi. Są oni
bezbronni wobec panoszącego
się bezprawia, tak w
wymiarze społecznym,
jak w stosunku do
degradacji naturalnego
środowiska.
Wszyscy
mają
prawo do ziemi, do
wody, do godnego
mieszkania, do pracy,
do bezpieczeństwa, do
zdrowia, do nauki, do
życia w środowisku
sprzyjającym zdrowiu,
do
wolności,
do
wypoczynku, itd.
W ostatnich latach tradycyjne
wspólnoty rolnicze, a także ludy
tubylcze, w wielu rejonach Brazylii,
atakowane były systematycznie przez
możnowładców, odbierających im
bezprawnie ziemię i pozbywając ich
przestrzeni życiowej. Jest to również
agresja na normalne życie i zwyczaje
uświęcone
wielopokoleniową
tradycją. Coraz bardziej niepokojące
34

są liczne konflikty o dostęp do wody.
W związku z degradacją środowiska
naturalnego i karczowaniem resztek
lasów sytuacja staje się coraz
bardziej dramatyczna.
Życiodajna dla kilkudziesięciu
milionów ludzi rzeka św. Franciszka
(2.830 km długości) w ostatnich
dziesiątkach lat utraciła 1/3
poprzedniego naturalnego stanu
wody, gdyż wiele z jej dopływów
stało się rzekami okresowymi (z

wodą płynąca przez kilka miesięcy
w roku) albo zupełnie wyschło.
W niektórych rejonach świata,
jak na Bliskim Wschodze i w Afryce
konflikty z powodu niedostatecznej
ilości wody stają się coraz częstsze.
Spowodowane są one wzrostem
demograficznym i niekontrolowaną
złą
dystrybucją
wody
oraz
niedostateczną ilością opadów
deszczu.
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W Brazylii również obecna jest
ta problematyka, spowodowana
często względami ekonomicznymi, a
mianowicie wzrostem ilości wielkich
gospodarstw rolnych. Ze względu
na suchy klimat i brak deszczu,
ziemia jest tam nawadniana wodą z
rzeki. Jako przykład tego zjawiska
może posłużyć niedawny konflikt
zaistniały w mieście Correntina,
należącym do diecezji Bom Jesus
da Lapa, gdzie jeden „fazendeiro”
(właściciel wielkiego gospodarstwa
rolnego) zużywa każdego dnia 100
razy więcej wody z rzeki Corrente,
niż cała ludność 30-tysięcznego
miasta Correntina, która z tego
powodu cierpi niedostatek wody.
Powstają
również
wielkie
„Projekty” rządowe, polegające na
irygacji tysięcy hektarów naturalnie

żyznej ziemi w celu uprawy warzyw
i owoców tropikalnych. W powiecie
Bom Jesus da Lapa powstał tego
rodzaju „Projekt” i od kilkudziesięciu

lat
dobrze
prosperuje,
gwarantując
pracę
i
utrzymanie
setkom rodzin.
Ponieważ wodę
czerpie
ze
wspomnianej
rzeki Corrente,
w związku z
mnożeniem się
wielkich gospodarstw rolnych w
górnym biegu rzeki, „Projekt” ten
już cierpi na niedostatek wody.
„Projekty” rządowe polegające
na irrygacji przynoszą dochody
zwłaszcza bogatym i często dzieje
się to z krzywdą dla ubogich
rolników. I tak w rejonie Baixio
de Irecê (w północno-zachodniej
części stanu Bahia)
powstaje
kolejny
irygacyjny „Projekt”
rządowy, czerpiący
wodę z obumierającej
rzeki św. Franciszka.
W związku z tym
760 rodzin musiało
opuścić
swoje
gospodarstwa.
Wiele
jest
innych przykładów
gdzie mniejszość, jaką stanowią
możnowładcy, w celu wzbogacenia
się, nie ogląda się na negatywne
skutki, jakie ich działalność pociąga
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za sobą, a mianowicie na krzywdę
wyrządzaną ubogiej ludności i
agresję na środowisko naturalne.
Według Listy Konfliktów w
Rejonach Wiejskich z 2017 roku,
sporządzonej przez Duszpasterską
Komisję Obrony Rolników, w
ostatnich 14 latach miało miejsce 70
zabójstw (w stanie Bahia było ich 10)
w związku z agresją możnowładców,
chcących
zagarnąć
ziemie
pracującym tam mieszkańcom.
Wśród nich byli rodowici Indianie
oraz „quilombolas”, mieszkańcy

wiosek założonych przez dawnych
niewolników, którzy wybierając
wolność uciekli z plantacji trzciny
cukrowej, kawy, itp. i osiedlali się
w niedostępnej dżungli. Wśród
ofiar byli również bezrolni („semterra”) poszukujący kawałka ziemi,
żeby pracować. Duża część ofiar
(40%) zginęła w wyniku „masakry”
dokonanej przez zorganizowane
36

gangi
będące
na
usługach
możnowładców.
Gdy chodzi o śmiertelne ofiary
przemocy miejskiej, to w Brazylii
statystyki są przerażające. Według
tekstu
przygotowanego
przez
Konferencję Biskupów Brazylijskich
na Kampanię Braterstwa w Wielkim
Poście 2018 roku, chociaż ludność
Brazylii stanowi w skali światowej
niecałe 3%, to odpowiedzialna jest
ona za 13% zabójstw na świecie.
W 2014 roku Brazylia, według
oficjalnych statystyk państwowych
(IPEA),
osiągnęła
szczyt liczby zabójstw, a
mianowicie 59.627 ofiar
śmiertelnych.
Według
statystyk z 2016 roku w
Brazylii co godzinę ginie
od broni palnej 5 osób, a
w ciągu dnia ginie w ten
sposób 123 osoby.
Zdaliśmy
sobie
sprawę,
że
znane
wszystkim
zabójstwo
Marielle Franco było
zaplanowane, podobnie jak wiele
innych
czynów
kryminalnych.
Marielle została zamordowana
dlatego, że zaangażowana była w
walkę o przestrzeganie praw każdego
człowieka, a konkretnie oddawała się
działalności w obronie pogardzanych
i wyzyskiwanych kobiet. Widzimy
więc jaka jest sytuacja polityczna
w Brazylii, jak traci zaufanie partia
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rządząca, w której pokładaliśmy
tyle nadziei. Zdajemy sobie również
sprawę, jak funkcjonuje w kraju
władza sądownicza, która powinna
pełnić
funkcję
przestrzegania
sprawiedliwości.
Według danych statystycznych
Duszpasterskiej Komisji Obrony
Rolników, z 1.904 morderstw
popełnionych w ostatnich 32 latach,
zaledwie 113 było
osądzonych i tylko
31
mordercom
wymierzono
karę.
Brak
sprawiedliwości,
b e z k a r n o ś ć
w
stosunku
do
zabójców,
łatwość uzyskania
zezwolenia
na
noszenie
broni,
p r z y w i l e j e
klasy
rządzącej,
koncentracja
ziemi w rękach
m o ż n o w ł a d c ó w,
niekontrolowana
agresja na środowisko naturalne
ze szkodą dla flory i fauny,
interpretacja prawa na korzyść
bogatych, nie przyczyniają się
do ograniczenia panoszącej się
przemocy. Dlatego tegoroczna
Kampania Braterstwa apeluje do
wszystkich, aby przyczynili się do
ograniczenia rozbojów, kradzieży,

deptania praw przysługujących
każdemu człowiekowi, abyśmy
mogli budować społeczność opartą
na zasadach Ewangelii: „Wszyscy
jesteście braćmi” (Mt 23,8).
Ten temat Kampanii Braterstwa
skłania nas do refleksji nad
niesprawiedliwością, która woła o
pomstę do nieba i mobilizuje nas
do zajęcia profetycznej postawy
zobowiązującej
nas do budowania
sprawiedliwej
i
braterskiej
społeczności
ludzkiej.
Aby
mogły
być wprowadzone
efektywne zmiany
na korzyść ubogich,
konieczne
jest
zdecydowane
działanie. Wierzymy,
że walcząc w imię
ewangelicznej
miłości bliźniego i z
błogosławieństwem
Dobrego
Jezusa,
przyczynimy się do wprowadzenia
polityki, która oparta będzie na
sprawiedliwości
społecznej
i
poszanowaniu każdego człowieka,
wprowadzając w życie społeczności
pokój i braterstwo.
Jest bardzo wiele do zrobienia:
tak od dawna oczekiwana efektywna
reforma
rolna,
demarkacja
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terytoriów
wydzielonych
dla
tradycyjnych
grup
etnicznych
(Indian), zwrot skrzywdzonym
rolnikom ziemi zagarniętej przez
możnowładców, a przy tym troska o
zachowanie środowiska naturalnego,
życiodajnych źródeł, rzek i stawów.
Jako wierzący i praktykujący,
pokładamy ufność w Dobrym
Jezusie, który przyszedł na ziemię, „
aby wszyscy mieli życie i mieli je w
obfitości” (J 10,10).
Kościół w Brazylii w 2018 roku
obchodzi Rok Laikatu, którego
tematem jest: „Świeccy chrześcijanie
włączeni w organizm Kościoła, który

za przykładem Jezusa Chrystusa
wychodzi na spotkanie biednych i
potrzebujących pomocy, powołani
są aby być solą ziemi i światłem
świata” (Mt 5,13-14). Kościół – Lud
Boży liczy na efektywną obecność i
działalność świeckich, świadomych,
że powołani są do kontynuowania

38

misji Jezusa Chrystusa. Ojciec
Święty Franciszek w ten sposób
postrzega obecność świeckich w
Kościele: „Wolę widzieć Kościół
napotykający na wiele trudności,
poraniony i ubłocony, niż Kościół
chory z powodu wygodnictwa i
zamknięcia się w trosce o swoje
rzekome
bezpieczeństwo”.
Zainspirowani profetyczną postawą
Papieża Franciszka, jako katolicy
świeccy, zaproszeni jesteśmy do
odnowy
naszych
zobowiązań
chrześcijańskich, abyśmy stali się
„solą ziemi i światłem świata”.
41. Pielgrzymka Rolników
zaprasza nas do ożywienia
wiary, by u stóp Dobrego
Jezusa nabrać nowych
sił do kontynuowania
naszej pracy dla dobra
wszystkich nas.
D z i ę k i
błogosławieństwu
Dobrego Jezusa i jego
Matki Bolesnej, wpatrzeni
w piękno rzeki św.
Franciszka, spodziewamy
się, że ta pielgrzymka będzie
jeszcze jednym „Zesłaniem Ducha
Świętego”, który udziela mocy i
wytrwałości.
Duszpasterska Komisja Obrony
Rolników
Salwador-BA, Czerwiec 2018 r.
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ŚWIĘTO DOBREGO JEZUSA
W BOM JESUS DA LAPA - 2018
Obchody odpustowe
święta Dobrego Jezusa
w Bom Jesus da
Lapa rozpoczęły się
procesją samochodową
już dnia 25 lipca,
we wspomnienie św.
Krzysztofa,
patrona
kierowców. Wizerunek
Dobrego
Jezusa
obwożony był po całym
mieście, zatrzymując się
przed trzema kościołami
parafialnymi, w tym
przed katedrą w budowie.
Temat
tegorocznego
święta
nawiązywał do przeżywanego w
Brazylii Roku Świeckich. Brzmiał
on
następująco:
„Chrześcijanie
świeccy, uczniowie Dobrego Jezusa,

misjonarze Kościoła wychodzącego
naprzeciw”.

Dnia
28
lipca
rozpoczęła
się
tradycyjna
nowenna
przygotowawcza
do święta ze swoim
nabożeństwem
centralnym o godzinie
19:00, w czasie którego
rozważane
były
tematy
pogłębiające
rolę
świeckich
we
współczesnym
Kościele i świecie. Jako
kaznodzieje zaproszeni
zostali następujący księża biskupi:
- ks. bp João Santos Cardoso z
Bom Jesus da Lapa – Bahia (28.07 i
5.08);
- ks. bp Vitor Agnaldo de Menezes
z Propriá – Sergipe (29-30.07);
- ks. bp José Moreira da
Silva z Januária – Minas Gerais
(31.07-1.08);
- ks. bp Carlos Alberto dos
Santos z Itabuna – Bahia (2.08);
- ks. bp Carlos Alberto
Breis Pereira z Juazeiro – Bahia
(3-4.08).
Cieszyliśmy
się
też
z
obencości
naszego
współbrata, o. bpa Czeława
Stanuli,
emerytowanego
biskupa z Itabuny oraz ks. abpa
Francisco Chimoio, ordynariusza
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diecezji Maputu w Mozambiku,
przewodniczącego
Konferencji
Biskupów Mozambiku.
Codziennie
nabożeństwu
nowennowemu przewodniczył ks.
bp João Santos Cardoso
z diecezji Bom Jesus da
Lapa. W całej nowennie
uszestniczył
również
o. bp Czesław Stanula.
Inni biskupi jedynie w
dniach, kiedy głosili
kazania. Codziennie Msze
święte o godzinie 6:30 i
11:00 sprawowali księża
biskupi. Najczęściej dwaj
wyżej wymienieni. Natomiast ks.
abp Francisco z Mozambiku przybył
w przeddzień święta i uczestniczył
w samym święcie, tak we Mszy
świętej odpustowej, jak i w procesji.
Praktycznie wszystko mu się w
Lapie podobało. Celem jego wizyty

w Brazylii było podpatrzenie, jak
redemptoryści pracują w sanktuariach
i zaproszenie ich do objęcia
40

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
w jego diecezji.
W
pracy,
zwłaszcza
w
konfesjonale,
pomagali
nam
współbracia z Ekipy Misyjnej z

naszej Wiceprowincji, którzy bedą
z nami aż do końca października,
a także współbracia z Prowincji
Rio de Janeiro i São Paulo oraz
Wiceprowincji Recife, a ponadto
księża diecezjalni z naszej diecezji i
kapłani pielgrzymi.
Już
od
pierwszych
dni
napływały tysiące
pielgrzymów. Było
ich tak dużo, że
nie wytrzymywały
tego tak miejska
sieć energetyczna
jak i wodociągowa.
Najgorsze
było
to, że w ostatni
dzień
nowenny
nabożeństwo
nie
mogło
być
transmitowane na całą Brazylię
przez TV Rede Vida, bo brakło
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jednej fazy. W dzień świąteczny
administracja sanktuarium zapobiegła
nieprzwidzianym
okolicznościom
sprowadzając
samochód
z
generatoram prądu.

Skoro mowa o transmisjach
telewizyjnych
to
trzeba
tu
zaznaczyć, że przez TV Rede Vida
transmitowane były nabożeństwo
nowennowe siódmego i ósmego
dnia oraz Msza święta odpustowa.
Redemptorystowska TV
Aparecida transmitowała
procesję odpustową i jej
zakończenie. Natomiast
internetowa TV Bom
Jesus
transmitowała
całą nowennę i święto
odpustowe.
Również
rozgłośnie radiowe z
Bom Jesus da Lapa
i
Itabuny
oraz
z
innych
miejscowości
transmitowały celebracje z Lapy.
Wsród nich było też obsługiwane
przez nas diecezjalne Radio Bom
Jesus.
Święto
Dobrego
Jezusa

celebrowane
jest
w
dzień
Przemienienia Pańskiego. Główne
celebracje świąteczne to Msza święta o
godzinie 7:00 na placu sanktuaryjnym
i Procesja z Wizerunkiem Dobrego
Jezusa o godzinie 17:00 z katedry
do sanktuarium, długości prawie
2 km. Wiernych było tak dużo, że
nie mieścili się nie tylko na placu
sanktuaryjnym, ale też na placu
przylegającym do sanktuarium (Praça
da Bandeira).
Mszy
świętej
odpustowej
przewodniczył ks. bp João Santos
Cardoso. On też wygłosił homilię.
Koncelebrowali o. bp Czesław
Stanula i ks. abp Francisco Chimoio
oraz liczni redemptoryści i kapłani
pielgrzymi. Kazanie na nabożeństwie
kończącym obchody świąteczne
wygłosił o. Sebastião, redemptorysta

z Campina Grande – Paraiba.
Pracy było dużo, ale radości z
wypełnionego dzieła jeszcze więcej.
o. Mirosław Juruś CSsR
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RYS HISTORYCZNY DUSZPASTERSTWA
PARAFIALNEGO WICEPROWINCJI BAHIA
Wstęp
Dzieło
ewangelizacyjne
Wiceprowincji Bahia koncentruje się
przede wszystkim na priorytetach,
jakimi
są:
głoszenie
Misji
Ludowych i obsługa powierzonych
nam Sanktuariów (Bom Jesus
da Lapa, Arraial d’Ajuda - Porto
Seguro). Priorytetem jest również
duszpasterstwo
powołaniowe
i
formacja seminaryjna.
Duszpasterstwo
parafialne,
chociaż
nie
figuruje
wśród
najważniejszych
priorytetów
Wiceprowincji, w praktyce absorbuje
bardzo wielu współbraci. Dzieje
się tak dlatego, że zwyczajne
duszpasterstwo
parafialne
w
diecezjach stanu Bahia nie dociera
do
wszystkich
mieszkańców,
którzy przez to pozostają zupełnie
pozbawieni opieki Kościoła.
W posłudze duszpasterskiej
i misyjnej Wiceprowincji Bahia,
liczącej już 46 lat, redemptoryści
pracowali w licznych i bardzo
rozległych parafiach misyjnych
oraz w dzielnicach peryferyjnych
Salwadoru, które nie należały do
żadnej parafii i nie miały żadnego
kontaktu z Kościołem.
1. Parafia Bom Jesus da Lapa w
czasach, gdy nasza Misja objęła nad
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nią pieczę, obejmowała cały wielki
powiat Bom Jesus da Lapa, po obu
stronach rzeki św. Franciszka. Po
kilkunastu latach wydzielono z niego
terytorium i utworzono dwa nowe
powiaty (Serra do Ramalho i Sítio do
Mato), w których ustanowione zostały
parafie. Dlatego rejon obsługiwany
przez redemptorystów znacznie się
zmniejszył, ale z biegiem lat bardzo

się zaludnił i w szybkim tempie
mnożyły się nowe wioski. Podobny
wzrost miał miejsce w samym
mieście Bom Jesus da Lapa, w którym
powstawały nowe dzielnice. Doszło
do tego, że parafia Bom Jesus da Lapa
liczyła 15 wspólnot kościelnych w
mieście i ponad sto wiosek. Dopiero
w 2016 roku parafia ta została
podzielona na trzy oddzielne parafie,
z których jedną oddano kapłanom
diecezjalnym, a dwie pozostały pod

Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 116 Kwiecień - Sierpień 2018 r.

opieką redemptorystów (parafia
katedralna i św. Jana Chrzciciela).
2. Parafia św. Józefa w mieście
Una
W odpowiedzi na prośbę ks.
biskupa z Itabuny, prowadziliśmy
przez 2 lata (1986 i 1987)
duszpasterstwo
parafialne
w
mieście Una i w należących do niej
kilkudziesięciu wioskach. Praca
ta, bardzo potrzebna ze względu
na brak kapłana oraz opuszczenie
religijne ludu, niestety nie mogła
być kontynuowana z powodu nagłej
śmierci proboszcza o. Waldemara
Gałązki i braku innych ojców, którzy
mogliby go zastąpić. Utrzymywał
się kontakt wiernych tamtejszej
parafii z nami poprzez pielgrzymki
do Sanktuarium i przez Misje święte
przeprowadzone przez nas w 1997
roku.
3. Parafia Senhor do Bonfim
Przez 19 lat (1991-2010)
redemptoryści obsługiwali odległą o
około 400 km od Salwadoru katedralną
parafię miejską Senhor do Bonfim, z
licznymi wioskami. Duszpasterstwo
prowadzone było wzorowo, ale
redemptoryści nie czując się
powołanymi do pracy w katedrach,
nosili się z zamiarem oddania parafii
klerowi diecezjalnemu, mając na
uwadze, że Zgromadzenie posłane
jest do najbardziej opuszczonych.
Ponieważ ks. bp Jairo Matos usilnie

nalegał (prosił wiceprowincjała
dosłownie na
klęczkach), żeby
redemptoryści kontynuowali pracę
duszpasterską w parafii, dlatego
dopiero po jego śmierci, gdy nastał
nowy pasterz diecezji, oddano parafię
klerowi diecezjalnemu. W Senhor do
Bonfim redemptoryści przeprowadzili
dwie wielkie Misje święte. Praca
ta
zaowocowała
powołaniami.
Posiadamy
dwóch
ojców
brazylijskich, którzy tam odkryli
powołanie do redemptorystów.
4. Parafie: Ducha Świętego
w Vale Verde i Matki Bożej
Wspomożycielki w Arraial d’Ajuda
Redemptoryści, obejmując w
lutym 1999 roku placówkę w Arraial
d’Ajuda (Porto Seguro), oprócz

starodawnego Sanktuarium Matki
Bożej Wspomożycieli, podjęli się
pracy duszpasterskiej w parafii Ducha
Świętego, z siedzibą w wiosce Vale
Verde, do której wówczas należało
miasteczko Arraial d’Ajuda ze swym
Sanktuarium. Wioska Vale Verde,
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jak i inne okoliczne miejscowości,
założona została przez jezuitów
ewangelizujących Indian od XVI
wieku.
Parafia
Ducha
Świętego
została ustanowiona w 1795 roku i
przeżywała okres wielkiego rozwoju,
jako ośrodek ewangelizacyjny. Z
czasem jezuicka misja podupadła.
Jako ślad dawnej świetności
pozostała zabytkowa kaplica z
dwoma pękniętymi dzwonami i
tradycyjnym odpustem ku czci Ducha
Świętego. Przez długi czas nie miała
miejscowych duszpasterzy. Do 1998
roku obsługiwana była przez ojców
kapucynów z Porto Seguro, a od
1999 roku przez redemptorystów z
odległego 20 km Arraial d’Ajuda. Do
parafii należało około 15 wspólnot
kościelnych w miasteczku Arraial
d’Ajuda i na wioskach. Przybycie
redemptorystów i ich zaangażowanie
duszpasterskie dało Sanktuarium
Matki Bożej Wspomożycielki i parafii
wielki impuls ewangelizacyjny.
Wybudowano też szereg kaplic na
wioskach i w Arraial d’Ajuda.
W 2006 roku ks. bp José Edson
Santana z Eunápolis podzielił
parafię Vale Verde, ustanawiając
osobną parafię w miasteczku
Arraial d’Ajuda. Redemptoryści, z
wyjątkiem krótkiego okresu pobytu
kapłana diecezjalnego w Vale Verde,
obsługują obecnie obydwie parafie.
W Arraial d’Ajuda, mieszkająca
od pokoleń ludność, zachowuje
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dawne tradycje religijne i społeczne
mimo, że większość społeczności
to ludność napływowa „z całego
świata”, zwabiona „złotymi” plażami,

pięknem naturalnym okolicy i ruchem
turystycznym.
Uświęcone tradycją modlitwy
i pieśni rozbrzmiewają nadal w
Sanktuarium. Starodawne bractwa
religijne św. Benedykta, św. Błażeja
i św. Sebastiana obchodzą bardzo
uroczyście dni swoich patronów.
5.
Parafia
Matki
Bożej
Miłosierdzia – Itabuna
Kilka tygodni po odejściu z parafii
Senhor do Bonfim, redemptoryści
z Bahii, na prośbę o. bpa Czesława
Stanuli
CSsR,
ordynariusza
diecezji Itabuna, podjęli się pracy
duszpasterskiej w parafii Matki
Bożej Miłosierdzia, w niezwykle
problematycznej
peryferyjnej
dzielnicy Maria Pinheiro. Przez 7 lat
(2010-2017) prowadzili tam trudną
pionierską pracę ewangelizacyjną
i społeczną. Z powodu braku
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6.
Parafia
Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w dzielnicy Tororo – Salwador
Ojcowie i seminarzyści ze
Wspólnoty
Powołaniowej
św.
Klemensa i z Seminarium św. Alfonsa
w dzielnicy Barris obsługiwali małą
parafię bez kapłana w sąsiedniej
dzielnicy Tororó, w centrum
Salwadoru. Wiceprowincja Bahia
nigdy nie objęła oficjalnie tej parafii.
Arcybiskup kard. Avelar Vilela nigdy
też o to nie zabiegał. Zadowolony był
jednak, że parafia była pod opieką
redemptorystów. W ten sposób praca
duszpasterska prowadzona tam była
przez 10 lat (1983-1993).

miało miejsce w dzielnicy nędzy
Malvinas (obecnie Bairro da Paz).
Nasi ojcowie i klerycy dokonali tam
wielkiego dzieła ewangelizacyjnego
w środowisku bardzo trudnym i nawet
niebezpiecznym, wśród tysięcy ludzi,
którzy dopiero co bezprawnie zajęli
podmiejski teren, klecąc szałasy i
lepianki budowane w ciągu jednego
dnia. Redemptoryści stając w obronie
nędzarzy, których władze miejskie
chciały wyrzucić, zdołali założyć
6 wspólnot kościelnych, budując z
dykty pierwsze kaplice, tak nędzne
jak wszystkie otaczające je szałasy,
które jednak stały się miejscem
ewangelizacji. Było to w 1988
roku, kiedy ojcowie z seminarium
(Pawlik i Piątek) z kilku dzielnymi,
zwłaszcza
polskimi,
klerykami
(Grzywaczem, Niemcem i Mamalą)
rozpoczęli pionierską i ryzykowną
pracę. Z czasem wybudowano piękne
murowane kaplice i władze kościelne
ustanowiły tam parafię powierzoną
kapłanowi diecezjalnemu. Gdyby
nie redemptoryści, dzielnica byłaby
podmiejskim
terenem,
gdzie
duszpasterstwo katolickie dotarłoby
z wielkim opóźnieniem i gdzie
grasowałyby wszelkiego rodzaju
sekty.

7. Dzielnica nędzy Malvinas w
Salwadorze
Inne
rozległe
pole
pracy
duszpasterskiej prowadzonej przez
redemptorystów
w
Salwadorze

8. Peryferyjna dzielnica Pituaçu
w Salwadorze
Dzielnica Pituaçu położona jest
około 15 km od centrum miasta
w pobliżu błękitnego Atlantyku.

wystarczającej liczby współbraci
parafia ta została oddana innym
kapłanom na początku stycznia 2018
roku.
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Powstała ona „na dziko”, przez
zajmowanie podmiejskich terenów
przez biedotę. Z upływem czasu w
dzielnicy tej, ze względu na piękną
konfigurację geograficzną, wielu
bogatych wybudowało luksusowe
domy, które kontrastują z ogólnym
ubóstwem otoczenia.
Podobnie jak większość peryferii
Salwadoru,
dzielnica
Pituaçu
była zupełnie poza zasięgiem
duszpasterstwa
parafialnego.
Mieszkała tam jednak grupa
osób religijnych odczuwających
potrzebę duszpasterskiej opieki. Ta
właśnie grupa weszła w kontakt z o.
Tadeuszem Pawlikiem, wychowawcą
seminaryjnym naszych kleryków
w dzielnicy Barris, w centrum
Salwadoru, prosząc o odprawienie
Mszy świętej w dzielnicy Pituaçu.
Miało to miejsce pod koniec lat
osiemdziesiątych.
Skontaktowanie się mieszkańców
dzielnicy z o. Tadeuszem Pawlikiem
okazało
się
opatrznościowym
zrządzeniem Bożym, bo ma on
specjalny charyzmat do posługi
najbardziej opuszczonym, jakimi bez
wątpienia byli mieszkańcy dzielnicy
Pituaçu. Dlatego odwiedzał on coraz
częściej dzielnicę, odprawiając Mszę
świętą dla kilkunastu, a potem dla
kilkudziesięciu wiernych w ciasnej
salce, przewidzianej na zaczątek
pracy duszpasterskiej.
Tak pod kierownictwem o.
Pawlika zaczęła się formować
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wspólnota kościelna. Dzięki pomocy
finansowej Archidiecezji Salwador
zdołano wybudować kościół z
obszernymi salami katechetycznymi.
W 1993 roku w dzielnicy odbyła się
Redemptorystowska Misja święta,
która dała impuls duszpasterski
wspólnocie Matki Bożej Gromnicznej
i innym wspólnotom peryferyjnym.
W porównaniu z pierwszymi,
chwiejnymi krokami duszpasterskimi,
dzisiaj wspólnota Pituaçu jest
żywotna, a to dzięki redemptorystom,
ojcom i klerykom, którzy przez 30
lat zdołali dokonać bardzo wiele.
Obecnie duszpasterzem dzielnicy jest
o. João Batista, były wiceprowincjał,
który jest również wychowawcą
postulantów.
9. Parafia św. Jana Chrzciciela Bom Jesus da Lapa
Piękny
kościół
św.
Jana
Chrzciciela wybudowany został w
latach osiemdziesiątych przez o.
Tadeusza Słabego w nowej wówczas
dzielnicy, która zaludniała się w
szybkim tempie, podobnie jak inne
dzielnice miasta.
Ponieważ dawna parafia Bom
Jesus da Lapa była już zbyt wielka,
gdyż posiadała 15 wspólnot w
mieście i ponad 100 wiosek, ks.
bp João Santos Cardoso dekretem
z 10 maja 2016 roku dokonał jej
podziału, ustanawiając dwie nowe
parafie: Matki Bożej Łaskawej, którą
powierzył kapłanom diecezjalnym
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i św. Jana Chrzciciela, oddaną
redemptorystom, której pierwszym
proboszczem został o. Adam
Rąpała. Dotychczasowa parafia
Dobrego Jezusa obejmuje centrum
miasta z katedrą w budowie, której
budowniczym jest jej proboszcz o.
Wiesław Groń. W obrebie tej parafii
znajduje się Sanktuarium Dobrego
Jezusa oraz 3 inne wspólnoty.
Nie
obsługuje
ona
wspólnot
wiejskich, które powierzone zostały
duszpasterzom
dwóch
nowych
parafii.

Parafia św. Jana Chrzciciela
posiada 7 filii w mieście, z których
jedna, pod wezwaniem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, z pięknym
kościoła wybudowanym przez ś.p. o.
Franciszka Delugę, może w niedalekiej
przyszłości stać się osobną parafią.
Wspólnoty kościelne na wioskach
podzielone zostały „sprawiedliwie”,
stąd redemptorystowskiej parafii
przydzielono 61 wiosek.
Parafia św. Jana Chrzciciela
ze swoim proboszczem o. Rąpałą
i wikariuszami (o. Sérgio Queiroz

i Lécio da Silva) rozpoczęła
swoje życie parafialne z wielkim
entuzjazmem,
radością
i
dyspozycyjnością.
Ustanowione
i udoskonalone zostały różnego
rodzaju
sektory
duszpasterskie,
zrzeszenia kościelne i nabożeństwa
w dni powszednie, jak Nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
Adoracja Najświętszego Sakramentu,
tygodniowe spotkanie „Różańca
Mężczyzn”, spotkania modlitewne
Odnowy w Duchu Świętym i inne.
Dnia 14 czerwca 2018 roku
parafia św. Jana Chrzciciela z wielką
radością obchodziła drugą rocznicę
swojego
istnienia.
Uroczystej
koncelebrowanej
Eucharystii
dziękczynnej przewodniczył ks. bp
João, dziękując redemptorystom i
parafianom za ogromny wkład w
ożywienie życia religijnego w nowej
parafii.
Po Mszy świetej wspólnota
parafialna dzieliła się z ks. biskupem i
ojcami tortem dwumetrowej długości.
o. Marcos da Silva CSsR
(na bazie artykułu – Redakcja)
10. Parafia Zmartwychwstania
Pańskiego w Salwadorze
Celowo
pozostawiliśmy
na
koniec bardzo szczególną parafię
obsługiwaną już przez 42 lata w
dzielnicy Ondina w Salwadorze, bo
jest i ona szczególnym przykładem
pełnej poświęcenia działalności
ewangelizacyjnej w środowisku

Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 116 Kwiecień - Sierpień 2018 r.

47

wielkomiejskim, ale też naznaczonym
problematyką
społeczną,
gdyż
posiada bardzo ubogie dzielnice
peryferyjne.
Parafia ta została powierzona
redemptorystom polskim w lutym
1976 roku. Wcześniej, przez kilka
lat,
duszpasterstwo
prowadzili
tam redemptoryści holenderscy z
Wiceprowincji Recife. Jest to parafia
typowo miejska, w skład której
wchodzi 6 wspólnot kościelnych
filialnych. Każda z nich posiada już
albo kościół albo kaplicę lub centrum
wspólnotowe na potrzeby katechezy,
kultu, itd.
Wspólnoty
kościelne
są
następujące:
Kościół
parafialny
Zmartwychwstania Pańskiego w
centrum dzielnicy Ondina;
- Wspólnota Serca Maryi w

peryferyjnej dzielnicy Corte Grande;
- Wspólnota Serca Jezusowego
w peryferyjnej dzielnicy Baixa de
Alegria;
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- Sanktuarium Matki Bożej
Wychowawczyni z obszerną kaplicą
szkoły sióstr (Instytutu Społecznego
Bahii);
- Wspólnota Matki Bożej
Patronki Nawigatorów w peryferyjnej
dzielnicy Alto da Sereia;
- Zabytkowy kościół św. Łazarza,
który jest tradycyjnym, bardzo
uczęszczanym Sanktuarium św.
Łazarza i św. Rocha.
Oprócz
tych
wspólnot
posiadających już wystarczającą
strukturę, na terenie parafii znajduje
się powstająca dopiero peryferyjna
dzielnica Vila Matos, niedysponująca
jeszcze żadną kaplicą ani centrum
wspólnotowym.
W parafii tej duszpasterze
napotykali na wiele wyzwań i
trudności. Jest ona bowiem bardzo
zróżnicowana
pod
względem
społecznym,
ekonomicznym
i
kulturowym. Każda ze wspólnot
kościelnych ma swoją odrębną
rzeczywistość, z właściwymi sobie
problemami i potrzebami.
Ogólnie,
każda
wspólnota
przeżywa indyferentyzm religijny.
Chociaż lud Bahii posiada „duszę
religijną”, to w odniesieniu do
Kościoła katolickiego nie przekłada
się to na praktykę swojej wiary.
Lud poszukuje „sacrum” (wymiaru
nadprzyrodzonego), stąd krzewi
się niezliczona ilość sekt, religii i
wierzeń. Społeczeństwo w większości
ochrzczone w Kościele katolickim
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nie uczestniczy w życiu Kościoła,
nie przystępuje do sakramentów
świętych, nie jest zainteresowane
formowaniem wspólnoty wierzących.
Również nie obchodzi je akcja
społeczna, promocyjna, prowadzona
przez Kościół. Wszystko to stanowi
wielkie wyzwanie duszpasterskie,
gdyż sytuacja wydaje się prawie
beznadziejna.
W
większych
wspólnotach
religijnych, jak w kościele parafialnym
czy też w Sanktuarium św. Łazarza i
św. Rocha, sytuacja religijna wydaje
się znacznie lepsza. Natomiast
w
dzielnicach
peryferyjnych,
rozrzuconych
na
wzgórzach
nadmorskich, ewangelizacja wydaje
się utopijna, bez przyszłości.
Sytuację pogarsza fakt, że
społeczność, w której żyjemy i
pracujemy, jest skorumpowana, jest
w niej wiele przemocy, lenistwa i
wyżycia się za wszelką cenę. Stąd
nasza działalność duszpasterska
w tych dzielnicach wydaje się
„syzyfową”, bezskuteczną pracą.
Ale jak powiada mądre tutejsze
przysłowie,
„nadzieja
umiera
ostatnia”; niech żywi nie tracą
nadziei.
Dlatego
redemptoryści
nie snują wyszukanych idei i
opinii niemających nic wspólnego
z
konkretną
rzeczywistością,
lecz przystępują i kontynuują
systematyczną i cierpliwą działalność
ewangelizacyjną.
Wszędzie, ale chyba w szczególny

sposób w Brazylii, sprawą kluczową
jest
serdeczne,
przyjacielskie
podejście do każdego człowieka.
Dlatego działalność redemptorystów,
ewangeliczny posiew, wykonują z
„miłością duszpasterską”.
Parafia
Zmartwychwstania
Pańskiego posiada szereg grup
kościelnych i duszpasterskich. W
każdej wspólnocie prowadzona jest
katecheza, która jest duszpasterskim
priorytetem. Na czołówkę naszej
działalności w parafii wybija się
duszpasterstwo
młodzieżowe,
poczynając od nastolatków, aż po
duszpasterstwo
uniwersyteckie.
Wszystkie wspólnoty i poszczególne
rodzaje
duszpasterstwa
liczą
na
systematyczną
obecność
duszpasterzy.

Redemptoryści
prowadzą
kształcenie i formację wiernych
poprzez organizowanie różnego
rodzaju kursów w centrum parafii i we
wspólnotach peryferyjnych, jak kurs
biblijny, kurs formacji liderów, kurs
liturgiczny, śpiewu kościelnego, itp.
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W ciągu roku odwiedzają chorych,
zwłaszcza w Adwencie i w Wielkim
Poście.

Oprócz
licznych
celebracji,
zebrań,
spotkań
w
parafii,
duszpasterze
uczestniczą
w
zebraniach dekanatu i archidiecezji.
Wiele energii, mądrości i poświęcenia
wymaga
prowadzenie
spraw
administracyjnych i ekonomicznych,
zwłaszcza
niekończących
się
remontów i budów.
Rok
temu
Parafia
Zmartwychwstania
Pańskiego
dotknięta
została
wielkim
nieszczęściem, a mianowicie nagłym
i
niespodziewanym
odejściem
o. Zdzisława Kamińskiego do
wieczności, który był wikariuszem
parafii.
O.
Krzysztof
Przychocki,
który jest proboszczem, z powodu
rocznej
nieobecności
drugiego
wikariusza o. Andrzeja Skocznia,
pozostał sam na parafii i dopiero
po kilku miesiącach otrzymał do
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pomocy brazylijskiego współbrata
o. Gerarda Camargo. Pracuje też
w parafii kleryk redemptorysta br.
Ednei Galvão, który po ukończeniu
studiów seminaryjnych odbywa
bardzo owocną pracę duszpasterską.
I tak np. pod koniec ubiegłego roku
przygotował on 19 osób do posługi
kościelnej jako Nadzwyczajnych
Szafarzy
Eucharystii.
Piękna
uroczystość
oficjalnego
ich
ustanowienia miała miejsce w
grudniu 2017 roku. Pełnią oni swoją
posługę tak w kościele parafialnym,
jak i w kaplicach filialnych.
Od stycznia b.r., po powrocie
z Polski, pracuje w parafii o.

Andrzej Skoczeń, dlatego dzieło
ewangelizacyjne parafii prowadzone
jest z większym entuzjazmem.
Na wielkie uznanie zasługuje
dynamiczna działalność proboszcza,
o.
Krzysztofa
Przychockiego,
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bardzo cenionego i kochanego przez
wszystkich.
Mieliśmy
już
sposobność
pisania wiele o duszpasterstwie
w tej parafii prowadzonej przez
charyzmatycznych
misjonarzy.
Dwóch z nich, pełniąc pracę kapłańską
w
parafii
Zmartwychwstania
Pańskiego, powołanych zostało do
posługi biskupiej, a mianowicie o. bp
Czesław Stanula (w 1989 r.) i o. bp
Marek Piątek (w 2011 r.).
Parafia Ondina to również
wielkie pole pracy społecznej i
administracyjnej. Zapisał się w tym
sektorze przede wszystkim ś.p. o.
Łukasz Kocik, budowniczy kościoła
i centrum parafialnego oraz wielu
innych, którzy przez lata prowadzili
prace nad wykończeniem centrum
parafialnego z kościołem.
Prowadzone są również prace
nad innymi obiektami kościelnymi,
a mianowicie w ostatnich latach
dokonano
reformy
kościoła
św. Łazarza. Świątynia została
odrestaurowana, kilka razy malowana
(gdyż ze względu na bliskość
Atlantyku i „zasolony” morski wiatr,
trzeba dość często wykonywać tę
pracę). Dlatego kościół św. Łazarza
jest jednym z najlepiej utrzymanych
obiektów historycznych Salwadoru.
W
mieszkaniach
wspólnoty
redemptorystów
usytuowanych
na
chórze
i
w
bocznych
przybudówkach kościelnych, chociaż

uchodzących za „niemożliwe do
reform w Salwadorze”, również
przeprowadzono ulepszenia.
Na szczególną uwagę zasługują
gruntowne
remonty
kościoła
parafialnego. Warto przypomnieć, że
kościół w tej parafii stanowi jedną
z czterech kondygnacji gmachu
Centrum Parafialnego. Centrum, na
innych piętrach, dysponuje wielkimi
salami i mniejszymi, przeznaczonymi
na różnego rodzaju spotkania,
katechezę, itp. Centrum parafialne

zostało odmalowane od zewnątrz i od
wewnątrz. Fasada budynku została
obłożona nową ceramiką. Założono
nowy system klimatyzacji, itd.
Najważniejszym dziełem była jednak
budowa wymarzonej od wielu lat
windy, która jest dziełem proboszcza,
o Krzysztofa Przychockiego.
Na podstawie sprawozdań
parafialnych
Redakcja
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ŚWIĘTY ALFONS PISARZ POPULARNY I MARYJNY
Święty Alfons Liguori założyciel
Zgromadzenia Redemptorystów był
misjonarzem bardzo inteligentnym
i praktycznym, dlatego w trosce
o
uświadomienie
religijne i o wzrost
duchowy ludu Bożego
napisał ponad 100
publikacji książkowych
na tematy teologiczne
i o duchowości. Jego
dzieła przetłumaczone
są na przynajmniej 61
języków i doczekały
się licznych wydań.
Wymownym
echem jego synowskiej
miłości
do
Matki
Najświętszej są również liczne
pieśni maryjne, które zostały
przetłumaczone na wiele języków (w
tym na język polski, np. „Sei pura,
sei pia” – Tyś czysta, tyś święta).
Wiadomo bowiem, że św. Alfons
był poetą, malarzem, muzykiem –
kompozytorem Jeszcze dzisiaj, mimo
upływu stuleci, jego pieśni i hymny
religijne śpiewane są we Włoszech i
w innych krajach, gdyż ze względu
na swoją głębię duchową i piękno
melodii nie tracą na wartości.
Św. Alfons naznaczył życie
Kościoła
głęboką
pobożnością
maryjną, dlatego uważany jest
powszechnie za kwalifikowanego
mistrza w mariologii (teologii
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maryjnej). Dzięki swojemu zmysłowi
praktycznemu, połączył on głęboką
wiedzę teologiczną odnośnie roli
Maryi w dziele Odkupienia z
serdeczną, dziecięcą
p o b o ż n o ś c i ą
ludową. Zresztą całe
życie św. Alfonsa
naznaczone
było
głęboką, uzasadnioną
teologiczne czcią Matki
Jezusa
Chrystusa.
Doświadczył
on
obecności
Maryi
w
swoim
życiu,
której
zawdzięczał
uzdrowienie z różnych
chorób, a która objawiła
się mu kilkakrotnie. Odczuwał on
matczyną obecność Maryi w swoim
życiu, wyznając, że „Wszelkie
dobro, którego doświadczyłem w
moim życiu zawdzięczam Maryi:
moje nawrócenie, moje święte
powołanie i tyle innych łask. Maryjo!
Wszystko to otrzymałem przez Twoje
wstawiennictwo. Wiesz moja Matko,
że pragnę, abyś była kochana przez
wszystkich, jak na to zasługujesz,
dlatego
dołożyłem
wszelkich
starań, aby głosić Twoją chwałę, tak
publicznie, jak prywatnie, zachęcając
wszystkich
do
pielęgnowania
tego zbawiennego nabożeństwa”
(Modlitwa
w
„Uwielbieniach
Maryi”).
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„Uwielbienia Maryi”
Św. Alfons pozostawił nam
wiekopomne dzieło, drogocenną perłę
mariologii: „Uwielbienia Maryi”.
Pierwsza publikacja tego dzieła
ukazała się w dwóch tomach w 1750
roku, a było ono owocem 16-letnich
badań i poszukiwań wszystkiego, co
pisarze katoliccy, zwłaszcza święci,
powiedzieli o Matce Najświętszej.
Jego zamierzeniem było wydanie
książki dostępnej dla wszystkich,
„aby wierni, czytając ją, zapalili się do
miłości Maryi Matki Jezusa i naszej
Matki. Równocześnie pragnął dać do
ręki kapłanom pomoc duszpasterską,
aby poprzez swoje przepowiadanie
szerzyli nabożeństwo do Matki Bożej”
(Wstęp do „Uwielbień Maryi”).
Dzieło „Uwielbienia Maryi”
to prawdziwy bestseller w całej
literaturze maryjnej. Doczekało
się ono 1.100 wydań w licznych
językach. Jest ono opatrznościowym
i szczególnym dziełem modlitewnej
i kontemplatywnej teologii, które
ukazało się w chrześcijańskim
świecie chylącemu się wówczas
ku upadkowi (por. E. Böminghaus,
pisarz katolicki).
„Uwielbienia Maryi” są wspaniałą
pomocą duszpasterską i teologiczną
dla szerzenia kultu maryjnego wśród
ludu. W dziele tym św. Alfons „chcąc
dowartościować pobożność ludową,
zdołał dać tej pobożności solidne
podstawy teologiczne. Alfonsowa
metoda jawi się, jako przykład

dla
dzisiejszych
duszpasterzy
i katechetów, którzy starają się
wypracować popularną duchowość
maryjną w naszych czasach” (S. de
Fiores, teolog).
Inne teksty mariologiczne św.
Alfonsa
W swojej publikacji „Rozważania
Adwentowe” ukazuje Maryję, jako
niewiastę wybraną przez Boga Ojca,
który według swojego zbawczego
planu, dał ludziom swojego Syna,
jako Zbawiciela. Ponieważ nastała
już pełnia czasu, Jesus przyniesie
nam godność dzieci Bożych (por.
Gl 4, 4-5). A Maryja, jako pokorna
służebnica Pana, daje swoje „tak” woli
Bożej, aby być Matką Zbawiciela.
W
„Rozważaniach
Męki
Pańskiej”, św. Alfons podkreśla, że
Jezus Chrystus jako Syn Boży jest
Odkupicielem, Maryja natomiast
zajmuje miejsce dane Jej w Ewangelii:
Obok krzyża Jezusa stała Matka.
Odnowiła ona swoje „tak” woli Bożej,
by stać się Matką Kościoła, gdy Jezus
z wysokości krzyża powierzał Jej tę
godność (por. J 19, 25-27).
Św. Alfons podkreśla niezwykłą
rolę Maryi, którą miała do spełnienia
w godzinach męki i śmierci Jezusa,
naszego jedynego Zbawiciela, gdyż
to On dokonuje Odkupienia. Maryja
natomiast ma swoje miejsce, u stóp
krzyża, aby dać swoje „tak” woli
Bożej.
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W „Nowennie do Ducha
Świętego” św. Alfons dostrzega
obecność Maryi w gronie Apostołów,
trwającą na modlitwie razem z
pierwszą wspólnotą chrześcijańską
(por. Dz 1, 12-14). Ona najwięcej
wie o Duchu Świętym, gdyż to On
„obdarzył duszę Maryi niezwykłymi
darami” i godnością Matki Bożej.
Maryja jest świetlanym przykładem
modlitwy. Św. Alfons dostrzega
zawsze Jej matczyną obecność w
dziele odkupienia ludzkości, gdyż
Bóg, który w swoich niezbadanych
wyrokach wybrał Maryję na Matkę
swojego Syna – Odkupiciela
ludzkości i na Matkę Kościoła,
ustanowił Ją „nadzieją i ucieczką
wszystkich odkupionych”.
W
książce
„Nawiedzenia
Najświętszego
Sakramentu
i
Maryi Niepokalanej” św. Alfons
napisał i zaoferował nam bardzo
piękne modlitwy maryjne. W jednej
z tych modlitw pisze: Maryja jest
jak ta Wieża Dawidowa, o której

mówi Duch Święty w natchnionych
Pieśniach. Wokół tej Wieży budowane
są warownie, uzbrojone w tysiąc tarcz
i wszelkiego rodzaju broń dzielnych
wojowników (Pnp 4, 4). Ty jesteś
Najświętsza Dziewico, jak mówi
św. Ignacy Męczennik, niezawodną
tarczą dla wszystkich, którzy walczą.
A jakże liczne są zasadzki moich
nieprzyjaciół, aby mnie pozbawić
łaski Bożej i Twojej macierzyńskiej
opieki, moja ukochana Pani! Ale
Ty jesteś moją siłą; nigdy nie
pozostawiasz bez pomocy tych,
którzy w Tobie pokładają nadzieję.
Dlatego św. Efrem nazywa Cię
obrończynią wszystkich, którzy w
Tobie pokładają nadzieję. Broń mnie,
Matko moja, gdyż Tobie zaufałem; w
Tobie pokładam całą moją nadzieję.
Maryjo, Maryjo, Twoje imię jest moją
obroną”.
Za A12, O. Eugênio Bisinoto CSsR
wolne tłumaczenie Redakcji

ŚWIĘTY ALFONS „CAŁY MARYJNY”
Święty Alfons Liguori był
przekonany, że droga, która prowadzi
do utraty wiary bierze często swój
początek w zaniedbaniu i oziębieniu
nabożeństwa do Matki Najświętszej.
A w procesie odwrotnym powrót do
Jezusa rozpoczyna się przez dziecięcą
miłość do Maryi. Dlatego ten wielki
54

czciciel Maryi szerzył wszędzie i przy
każdej okazji miłość do Matki Jezusa
Chrystusa, tak wśród zwyczajnych
wiernych, jak w szczególny sposób
wśród kapłanów. Dla nich to św. Alfons
przygotował cały arsenał „Materiału
kaznodziejskiego
dla
szerzenia
dziecięcej czci Matki Bożej”. Zresztą
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Kościół zawsze głosił, że kult Maryi
„ma szczególną wartość w ‘Ekonomii
Zbawienia’. Ona jest Pośredniczką
Łask, Współodkupicielką, dlatego
jest Matką, Wspomożycielką i
Królową”. Jak to wyraził Ojciec
Święty Jan Paweł II: „Alfons był
‘Cały Maryjny’ od początku do końca
swojego życia”1.
Każdy z nas powinien
być
również
„Cały
Maryjny”,
odczuwając
Jej
obecność
w
naszych
zwyczajnych,
codziennych zajęciach.
Nigdy nie powinniśmy
o
Niej
zapominać.
Zwłaszcza wtedy, gdy
mamy
nieszczęście
oddalić się od Boga.
Pamiętajmy, że „do Jezusa zawsze
idzie się i powraca przez Maryję”2.
Ona prowadzi do swojego Syna
szybko i skutecznie.
Św. Alfons
przeszedł
do
wieczności w bardzo podeszłym
wieku, a Bóg pozwolił, że ostatnie
lata jego ziemskiej wędrówki
były naznaczone oczyszczającym
cierpieniem. Jedną z udręk, którą
przeżywał, była utrata wzroku. Nasz
Święty przeznaczał długie godziny na
modlitwę, a od czasu do czasu prosił,
żeby mu czytano jakąś pobożną
książkę. Opowiadają, że pewnego
razu, wzruszony treścią książki, którą
mu czytano, zapytał czytającego: Kto
tak pięknie pisze o czci i dziecięcej

miłości do Maryi? - To z książki
noszącej tytuł „Uwielbienia Maryi”
o. Alfonsa Liguoriego - usłyszał
odpowiedź. Staruszek zakrył twarz
dłońmi, ofiarując Bogu cierpienie
z powodu zaniku pamięci3, ale
równocześnie przeżywając głęboką
radość, że zostawił dla potomności
tak piękne świadectwo
synowskiej miłości do
Matki Najświętszej. Miał
tę wielką pociechę wśród
tylu udręczeń, które
przeżywał.
Z Maryją dążymy
szybciej i w sposób
bardziej doskonały do
nadprzyrodzonych celów,
które mamy osiągnąć.
Te o l o g i c z n a
wiedza św. Alfonsa i jego osobiste
doświadczenie zrodziły w nim
przeświadczenie, że nasze życie
duchowe i jego budowę w duszach
naszych bliźnich można osiągnąć
według
zamierzonego
planu
Bożego. Zbawcze dzieło Jezusa
Chrystusa staje się naszym udziałem
przez pośrednictwo Maryi. Ona
nam przyniosła Jezusa, który jest
Drogą, Prawdą i Życiem – i przez
Nią odnajdujemy łatwiejszą drogę
powrotu do samego Boga.
Jak nauczał nas św. Alfons wszelkie dobro, jakie otrzymujemy
od Boga, staje się naszym udziałem
przez ręce Maryi4. Przytacza on
znane nauczanie św. Bernarda:
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„Jest wolą Boga, że wszelkie dobro
otrzymujemy przez ręce Maryi. Ona
jest naszą Orędowniczką w niebie;
wszystko czego potrzebujemy Bóg
nam udziela przez wstawiennictwo
Maryi. Co więcej, Maryja, nasza czuła
Matka wyprzedza nasze modlitwy,
chroni nas od niebezpieczeństw i
inspiruje nas, dodaje nam hartu ducha
w chwilach zwątpienia.
Gdy uciekamy się do
Maryi, Ona przychodzi
nam zawsze z pomocą
w trudnych momentach
naszego życia. Maryja
towarzyszy nam w
pracy ewangelizacyjnej,
duszpasterskiej
i
misyjnej.
Ona
sprawia,
że
nasze
przepowiadanie, czasem
bardzo niezdarne, odbije
się pozytywnym echem w sercach
wiernych. Doświadczyli tego liczni
święci: Z Maryją dotarliśmy szybciej
i łatwiej do zamierzonego celu.
Zadaniem
pośrednika
jest
połączyć lub skontaktować dwie
osoby oddalone. Jezus Chrystus jest
jedynym i doskonałym Pośrednikiem
między Bogiem i ludźmi (por. 1Tym
2, 5), ponieważ będąc prawdziwym
Bogiem i Człowiekiem, złożył
Ofiarę o nieskończonej wartości –
śmierć na krzyżu – dla odkupienia i
usprawiedliwienia ludzkości przed
Bogiem (por. S. Tomasz III, 26, art.
2).
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Fakt, że Jezus Chrystus jest
jedynym doskonałym pośrednikiem
nie stoi na przeszkodzie, żeby pełnili
również tę funkcję aniołowie i święci,
a w szczególny, wyjątkowy sposób
Maryja, Matka Boża.
„Matczyne
wstawiennictwo
Maryi za wiernymi w żaden sposób
nie ujmuje blasku ani nie umniejsza
jedynego pośrednictwa
Jezusa
Chrystusa,
ale nawet pokazuje
jego skuteczność. A
to dlatego, że całe
współdziałanie Maryi w
dziele odkupienia ludzi
nie jest powodowanie
żadną
wewnętrzną
koniecznością,
lecz
Bożym upodobaniem,
co
jest
owocem
nieskończonych zasług
Jezusa Chrystusa”5. Maryja, jako
Matka duchowa ludzi, jest powołana
w szczególny sposób, aby być
Pośredniczką, gdyż Ona zanosi do
Pana nasze modlitwy, nasze dobre
uczynki i uzyskuje dla nas łaski i dary
Boże. „Modlitwy świętych to prośby
sług, ale modlitwy Maryi są prośbami
Matki”. Maryja dokonuje poprawy
naszych próśb, gdyż nie zawsze są
one odpowiednio ukierunkowane,
aby zostały wysłuchane.
Ona będąc Matką Bożą, posiada
szczególny sposób odniesienia do
Trójcy Przenajświętszej, a będąc
zarazem Matką ludzi, posiada według
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zrządzenia Bożego zadanie otoczenia
ich matczyną, troskliwą miłością6.
Ileż to już razy spotkaliśmy Maryję
na naszej drodze życiowej! W ilu
trudnych sytuacjach życiowych
wyszła nam Ona na spotkanie, oferując
nam swoją pomoc; swoją pociechę!
Gdzie bylibyśmy obecnie, gdyby Ona
nie podała nam ręki, zwłaszcza w
okolicznościach szczególnych, kiedy
ważyły się losy naszego życia?
„Dlaczego
wstawiennictwo
Maryi do Boga jest tak skuteczne?”
- zapytuje św. Alfons. I odpowiada:
„Modlitwy świętych, to modlitwy
sług. Natomiast modlitwy Maryi to
modlitwy Matki. Stąd ich skuteczność;
a ponieważ Jezus miłuje bez miary
swoją Matkę, Ona nigdy nie prosi
bezskutecznie”. I jako argument,
św. Alfons przytacza opis wesela w
Kanie Galilejskiej, kiedy to Jezus
dokonuje swojego pierwszego cudu,
jako odpowiedź na prośbę Matki:
„Brakowało wina, stąd konsternacja
nowożeńców. Nikt nie zwrócił się z
prośbą do Maryi, aby wstawiła się
do Jej Syna. Ale Jej matczyne serce
wczuło się w kłopotliwą sytuację
nowożeńców.
Kochające
serce
Matki, które otacza współczuciem
potrzebujących, skłoniło Maryję
do kierowania osobistej prośby do
swojego Syna”. I św. Alfons kończy
rozważanie: „Jeżeli Maryja uczyniła
to, chociaż nikt jej o to nie prosił,
o ile bardziej wstawia się za tymi,

którzy zwracają się do Niej ze swoimi
prośbami”.
Prośmy św. Alfonsa Liguoriego,
aby nam wyjednał łaskę dziecięcej
miłości do Matki Bożej, jaką on
żywił do Niej za swojego ziemskiego
życia i niech zawsze nas pobudza do
praktykowania i szerzenia czci Maryi
w przekonaniu, że z Nią uzyskamy
łatwiej i lepiej to, czego sami nigdy
nie moglibyśmy dokonać, tak w
wymiarze naszego zaangażowania
apostolskiego, jak i w sferze osobistej,
w drodze do zjednoczenia z Jej Synem
Jezusem Chrystusem.
za: Informator Prowincji São
Paulo, nr 260, Maj 2018
wolne tłumaczenie Redakcji
Przypisy
1). Ojciec Święty Jan Paweł II, List
Apostolski Spiritus Domini, na dwustulecie
śmierci św. Alfonsa Marii Liguorego, 1
sierpnia 1987 r.
2). O. Ramos CSsR, Wstęp do
hiszpańskiego wydania Uwielbień Maryi
(Wyd. Perpétuo Socorro, Madrid, 1941).
Jest tam mowa o dobrze znanym wówczas
wydarzeniu. Cytuje ją również o. Flavio
Castro CSsR, w portugalskiej wersji tej
książki, wydanej przez Editora Santuário).
3). Por. Św. Alfons Maria Liguori,
Uwielbienia Maryi, s. 3-4.
4). Sobór Watykański II, Konstytucja
Dogmatyczna Lumen Gentium, nr 60.
5). Por. Sobór Watykański II, Konstytucja
Dogmatyczna Lumen Gentium, nr 62; Ojciec
Święty Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris
Mater, 2 kwietnia 1987, nr 40.
6). Św. Alfons Maria Liguori, Krótkie
kazania, 48.
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HISTORIA POLONII BRAZYLIJSKIEJ
Pierwsi polscy mieszkańcy
Pierwsi polscy imigranci pojawili
się w Brazylii na początku drugiej
połowy XIX wieku. Pierwsze
zorganizowane grupy pojawiły się w
1869 roku w stanach Santa Catarina i
Parana. Od 1875 roku Polacy zaczęli
przybywać do stanu Rio Grande do
Sul. Jednym z przywódców polskiej
społeczności
był w tym
czasie Edmund
Saporski.
Jednakże
największa fala
imigrantów
miała dopiero nadejść. W 1890 roku
zaczyna się gorączka brazylijska.
Do 1914 roku do Brazylii przybyło
104.196 osób pochodzących z
ziem polskich. Uważa się ich za
wychodźców, ponieważ emigrowali
do Brazylii bez polskich dokumentów.
Początki
Od samego początku polscy
imigranci zakładali polskie osady,
jak Orle, Warta i inne. Organizowali
się
w
lokalne
społeczności,
gdzie tworzyli szkoły, budowali
kościoły. Z czasem zakładano grupy
muzyczne, taneczne i teatralne.
Społeczność żyła po polsku, powoli
adaptując się do brazylijskości.
Do 1938 roku imigranci zawierali
58

małżeństwa
głównie
pomiędzy
sobą. Podstawowym językiem był
język polski, a polskie tradycje i styl
bycia były kultywowane. W 1929
roku mieszkało w Brazylii około
230 tysięcy Polaków. Osiedlili się
oni głównie w stanie Parana (120
tysięcy), w stanie Rio Grande do Sul
(80
tysięcy),
w stanie Santa
Catarina
(20
tysięcy) i w
stanie
São
Paulo
(5
tysięcy). Około 95% ogółu
imigracji polskiej osiadło na
roli, a pozostali reprezentowali
ludność rzemieślniczo-robotniczą.
Inteligencja stanowiła znikomy
procent. W 1920 roku powstał Związek
Polskich Towarzystw Kultura, a
rok później utworzono Związek
Polskich Szkół Katolickich Oświata.
Stowarzyszenia te zorganizowały
szkolnictwo polskie, liczące 113
szkół, do których uczęszczało około
6 tysięcy dzieci. Ponadto działały
związki nauczycielskie, zrzeszenia
rolnicze i liczne organizacje
sportowe, zgrupowane w Związku
Towarzystw Sportowych. Polską
prasę reprezentował bezpartyjny
tygodnik „Gazeta Polska”, założony
przez Karola Szulca w 1892 roku
oraz pismo – również tygodnik –
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„Lud”. W okresie międzywojennym
zaczęło wychodzić jeszcze kilka
pism polonijnych, poświęconych
głównie szerzeniu oświaty. Istniały
również kluby sportowe takie jak
Junak Kurytyba i Sokół Porto Alegre.
Nacjonalizacja
W
1938
roku
prezydent
Getúlio Vargas rozpoczął proces
nacjonalizacji. Zamykane były szkoły,
w których językiem wykładowym
był język inny niż portugalski,
zakazywano
używać
języków
imigrantów. Spowodowało to wielkie
szkody, a kolejne pokolenia polskich
imigrantów
utraciły
kontakt z Polską.

Okres powojenny
Po wojnie w Polsce spadło
zainteresowanie sprawami Polonii,
także brazylijskiej. W Brazylii Polska
była postrzegana jako kraj zniszczony
wojną, nieinteresujący się diasporą.
Przedstawiciele Polonii dalej tracili
kontakt z Polską, zanikł zwyczaj
czytania po polsku i zainteresowania
biegiem wydarzeń w Polsce.

Odrodzenie świadomości
Rok 1978 przyniósł zmiany, gdyż
wybór polskiego papieża odrodził
w
Brazylijczykach
polskiego
pochodzenia zainteresowanie krajem.
W tym okresie powstał w Polsce
Związek Zawodowy Solidarność,
dzięki czemu Polska pojawiła się w
mediach.
Imigranci dzisiaj
W 1990 roku powołany został
Braspol – Centralna Reprezentacja
Wspólnoty
Brazylijsko-Polskiej
w Brazylii, który ma za zadanie
odrodzenie poczucia polskości w
potomkach
polskich
imigrantów.
Polskie

społeczności zaczęły się organizować.
Rozpoczęto promowanie odtwarzania
polskich tradycji. Obecnie odprawia
się Msze po polsku, powstają grupy
taneczne i muzyczne, organizuje
się spotkania pomiędzy Polakami
z różnych regionów, połączone z
degustacją polskich potraw.
za: www3.tchr.org
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