
1Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 117  Wrzesień – Grudzień 2018 r.

NOTICIÁRIO

BIULETYN
INFORMACYJNY

WICEPROWINCJI REDEMPTORYSTÓW
BAHIA - BRAZYLIA

Nr 117

Wrzesień  Grudzień 2018 r. 



2 Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 117  Wrzesień – Grudzień 2018 r.

Av. Manoel Novais, 1586 - Consolação 
Bom Jesus da Lapa - BA  - CEP: 47600-000 

Fone: (77) 3481-2333
    E-mail: grafi cabj_mr@hotmail.com

Dyrekcja wydania:   O. Adam Tadeusz Rapala, CSsR 
Okladka:   Hernandes Reis 
Szata grafi czna artykulów:  O. Franciszek Micek, CSsR/Hernandes Reis

Adres Redakcji:
NOTICIÁRIO
Cx. Postal 05 - 47.600-000 - Bom Jesus da Lapa - Bahia - Brazylia
adresy e-mail: cssrba@terra.com.br       fr_micek@hotmail.com

Kompozycja, druk i wykonczenie:



3Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 117  Wrzesień – Grudzień 2018 r.

Ach ubogi złobie – Cóż já widzę w tobie?
Droższy widok niż ma niebo – w maleńkiej Osobie!

Obfitości łask od Bożej Dzieciny 
za przyczyną Maryi naszym Czytelnikom

życzą Redemptoryści z Brazylii
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W radosnym nastroju Narodzenia 
Pana Jezusa pragniemy, na łamach 
Biuletynu „Noticiario”, podzielić 
się wiadomościami z naszej 
Wiceprowincji w Brazylii.

A wiadomości jest sporo, gdyż w 
międzyczasie przeżywaliśmy wiele 
wydarzeń podniosłych i ważnych dla 
naszej brazylijskiej Misji.

Wydarzeniem centralnym 
była IX Kapituła Wiceprowincji 
Bahia, w czasie której dokonaliśmy 
podsumowania naszej działalności 
apostolskiej w ostatnim czteroleciu 
(2015-2018) i wybraliśmy nowy 
Zarząd Wiceprowincji.

Przeżywaliśmy radość święceń 
kapłańskich dwóch naszych 
brazylijskich współbraci. Święcenia 
otrzymali w swoich parafiach 
rodzinnych, jak to jest u nas w 
zwyczaju.

W naszym Zgromadzeniu 
prowadzona jest restrukturyzacja 
polegająca na połączeniu prowincji i 
wiceprowincji. Nasza Wiceprowincja 
ma stanowić wspólną jednostkę 
z Prowincjami São Paulo i Rio 
de Janeiro. Dlatego w Biuletynie 
umieszczamy ich rys historyczny.

Znajdujemy też w Biuletynie 
echa odwiedzin naszego współbrata 
o. Marcosa da Silvy CSsR w Polsce.

Zasadniczą część niniejszej 
publikacji stanowią artykuły o pracy 

apostolskiej niektórych wspólnot 
zakonnych, a mianowicie:

- bł. Kaspra Stanggassingera 
w Bom Jesus da Lapa (Małe 
Seminarium, parafia św. Jana 
Chrzciciela i Wiceprowincjalne 
Duszpasterstwo Powołaniowe);

- św. Alfonsa w Salwadorze 
(Redemptorystowskie Centrum 
Misyjna);

- bł. Piotra Dondersa (budowa 
katedry w Bom Jesus da Lapa);

- Sanktuarium Dobrego Jezusa 
(uroczystości religijne, praca 
administracyjna i charytatywna).

Ponieważ nasz Biuletyn Noticiario 
obchodzi czterdziestolecie swojego 
istnienia, dlatego zamieszczamy jego 
krótki rys historyczny.

Ostatnie strony niniejszego 
Biuletynu zarezerwowaliśmy na 
umieszczenie wspomnień ś.p. o. 
Tadeusza Słabego odnośnie jego 
podróży do Brazylii i początkowych 
wrażeń w spotkaniu z nową 
rzeczywistością.

Czytelników, którzy mają dostęp 
do internetu, zachęcany do czytania 
Biuletynu na stronie internetowej 
Prowincji Warszawskiej: redemptor.
pl w sektorze: Misje Zagraniczne.

Niech Nowonarodzony Jezus i 
Maryja błogosławią nam w Nowym 
Roku 2019!

Od Redakcji
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W dniach od 5 do 9 listopada 
2018 roku w mieście Salwador w 
Brazylii odbyła się IX Kapituła 
Wiceprowincji Redemptorystów 
z Bahia. Uczestnicy wybrali nowy 
zarząd, który został zatwierdzony 
przez Przełożonego Generalnego 
Zgromadzenia. Przedstawicielem 
Przełożonego Prowincji 
Warszawskiej był o. Mieczysław 
Babraj CSsR, który uczestniczył w 
obradach.

Przełożonym Wiceprowincji na 
następne cztery lata został 
ponownie wybrany o. Roque 
Silva Alves CSsR, zaś jego 
wikariuszem jest o. Krzysztof 
Przychocki CSsR. Drugim 
konsultorem zwyczajnym 
kapitularze wybrali o. 
Antonio Rosivaldo Mota 
CSsR. Nadzwyczajnymi 
konsultorami są: o. Adam 
Rąpała CSsR i o. Adilson 
Ferreira de Oliveira CSsR.

Pierwsza część kapituły 
została poświęcona analizie 
sprawozdań przedstawionych przez 
Przełożonego Wiceprowincji, 
przełożonych wspólnot oraz 
odpowiedzialnych za sekretariaty. W 
drugiej zaś części dokonano wyboru 
przełożonego, konsultorów oraz 
wybrano priorytety na najbliższe lata.

Będzie nimi w dalszym ciągu 
praca wśród biednych i opuszczonych, 
zarówno na peryferiach wielkich 
metropolii, jak i małych miasteczek 
oraz wiosek. Skupiać się będziemy 
także na pracy formacyjnej wśród 
młodzieży i świeckich. Pozostaje 
wśród naszych priorytetów praca 
duszpasterska wśród Indian, 
Brazylijczyków afrykańskiego 
pochodzenia oraz wśród rolników i 
wspólnot wiejskich.

W czasie kapituły dużo czasu 

poświęcono na zaprezentowanie 
postanowień ze spotkania 
przełożonych Ameryki Południowej 
i Karaibów poświęconego 
restrukturyzacji naszego 
Zgromadzenia. Od 2022 roku nasza 
jednostka połączy się z prowincjami: 
São Paulo i Rio de Janeiro. W 

IX KAPITUŁA WICEPROWINCJI BAHIA
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przyszłości będzie to jedna z 
największych prowincji naszego 
Zgromadzenia pod względem liczby 
członków.

Wiceprowincja Bahia liczy 
obecnie 46 redemptorystów: 2 
biskupów, 34 kapłanów, 2 braci, 
1 kleryk po ślubach wieczystych 
i 7 kleryków po 
ślubach czasowych. Do 
Wiceprowincji należy 
aktualnie 19 Polaków (2 
biskupów i 17 kapłanów). 
O. Mirosław Juruś CSsR 
formalnie przynależy do 
Prowincji Warszawskiej, 
jednak od 2004 roku 
z wielkim oddaniem 
posługuje w Wiceprowincji. Jeden 
z Brazylijczyków, o. Gilson da 
Silva CSsR, pracuje w Surinamie w 
miejscu, gdzie żył i pracował bł. Piotr 
Donders. Zaś o. Krzysztof Dworak 
CSsR pełni posługę duszpasterską 

w Portugalii w ramach współpracy 
Unii Redemptorystów Brazylii 
(URB) z Prowincją Lizbońską. Z 
kolei o. Krzysztof Mamala CSsR 
przygotowuje w Rzymie obronę 
swojej pracy doktorskiej.

Nasza jednostka posiada trzy 
wspólnoty w Bom Jesus da Lapa, 
cztery w Salvadorze i jedną wspólnotę 
w Porto Seguro – Arraial d’Ajuda.

o. Stanisław Wilczek CSsR, 
Brazylia

Na marginesie
Kapituła odbyła się w 

Archidiecezjalnym Centrum 
Formacyjnym w Salwadorze, 
położonym nad błękitnym 
Atlantykiem.

Rozpoczęliśmy ją dniem 
skupienia z konferencjami o. biskupa 

Czesława Stanuli, który będąc 
emerytowanym ordynariuszem 
diecezji Itabuna zamieszkał w 
naszym klasztorze im. św. Alfonsa w 
Salwadorze, jako członek wspólnoty 
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zakonnej. O. bp Czesław jest jednym 
z założycieli Misji Redemptorystów 
w Bahii, dlatego w ciągu 28 lat swojej 

posługi biskupiej zawsze utrzymywał 
bliski kontakt z Wiceprowincją. Jego 
konferencje były bardzo aktualne, 
serdeczne i wygłoszone z 
właściwym mu entuzjazmem.

W jednej z celebracji 
Eucharystycznej w dniach 
kapituły dziękowaliśmy Bogu 
za dar kapłaństwa o. Tadeusza 
Mazurkiewicza, z okazji złotego 
jubileuszu jego święceń. O. 
Tadeusz jest również jednym z 
założycieli naszej Misji w Bahii.

W innym dniu trzech 
brazylijskich neoprezbiterów 
przewodniczyło uroczystej 
Mszy świętej dziękując Bogu 
razem z całą Wiceprowincją za dar 
powołania zakonnego i kapłaństwa. 
Są to ojcowie: Gildevan Rocha, 
Alessando Ferreira i Ednei Galvão. 

W ostatnim dniu kapituły 
Eucharystii przewodniczyli ojcowie 
nowego Zarządu Wiceprowincji.

Bardzo pracowite dni kapituły 
upłynęły w radosnym klimacie, kiedy 
to w trosce o jak najlepsze pełnienie 
naszej misji ewangelizacyjnej, 
dokonaliśmy ewaluacji naszej pracy 
apostolskiej w minionych czterech 
latach, planując zarazem naszą 
działalność misyjną w następnym 
czteroleciu, jako Świadkowie 
Odkupiciela solidarni dla misji w 
poranionym świecie.

Wszystko to ma nas przygotować 
do nowej sytuacji, jaką będzie 
scalenie trzech jednostek 
Zgromadzenia; dwóch najstarszych 
w Brazylii Prowincji São Paulo i Rio 

de Janeiro oraz naszej, najmłodszej 
Wiceprowincji Bahia.

Redakcja
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„Wypłyń na głębokie wody”. 
Takie hasło obrałem w związku z 
moimi święceniami kapłańskimi. Jest 
to polecenie, które Jezus Chrystus 
kieruje do mnie w chwili, gdy przez 
przyjęcie sakramentu prezbiteratu 
podejmuję się, na całe życie, pełnić 
wiernie posługę kapłańską.

Z pomocą łaski Bożej, wpatrzony 
w świetlany przykład naszego 
Założyciela św. Alfonsa, chcę 
zarzucić moje „sieci” wychodząc na 
spotkanie tylu naszych braci i sióstr 
biednych, opuszczonych religijnie 
i materialnie, wyrzuconych na 
margines społeczeństwa.

Moje święcenia kapłańskie 
miały miejsce dnia 29 września 
b.r. w kościele parafialnym w 
mieście Paratinga-BA. Parafia ta, 
pod wezwaniem św. Antoniego, to 
pierwsza w tym rejonie stanu Bahia 
ustanowiona przed trzystu laty. Miasto 
posiada bogatą historię i chwalebne 
tradycje religijne i kulturowe. Przez 
200 lat, Sanktuarium Dobrego Jezusa 
z Groty, oddalone 80 km, należało do 
tej parafii. Dopiero na początku XX 
wiku powstała parafia Bom Jesus da 
Lapa.

Przed moimi święceniami 
kapłańskimi, ojcowie i seminarzyści 
redemptoryści przeprowadzili triduum 
przygotowawcze we wspólnotach 

kościelnych miejskich i w większych 
wspólnotach wiejskich. Nie mogła 
być objęta cała parafia, gdyż należą do 
niej dziesiątki wiosek. Praca misyjna 

przeprowadzona została tylko w 
siedmiu najważniejszych wspólnotach 
kościelnych. Na rozpoczęcie triduum, 
dnia 25 września, odprawiona została 
w kościele parafialnym Msza święta 
z błogosławieństwem i „rozesłaniem” 
misjonarzy. 

Celem triduum było 
przygotowanie wiernych, przez 
kazania, homilie i modlitwę do 
wielkiego wydarzenia, jakim były 
święcenia kapłańskie, tak bardzo 
rzadkie w naszym mieście. Triduum 
miało przede wszystkim wymiar 

DIAKON ALESSANDRO FERREIRA MOREREIRA CSSR
OTRZYMAŁ ŚWIĘCENIA KAPŁŃSKIE
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powołaniowy, skierowany do 
rodzin, a zwłaszcza do młodzieży. 
Misjonarze w ciągu dnia odwiedzali 

szkoły, spotykając się z dziećmi i 
młodzieżą, odwiedzali też rodziny, 
osoby obłożnie chore, itd. Zasadnicza 
celebracja odbywała się w godzinach 
wieczornych.

Osiemnaście osób zaangażowało 
się w przeprowadzenie triduum, a 
mianowicie czterech ojców, dwóch 
diakonów, cztery siostry zakonne, 
jeden brat zakonny, jeden kleryk 
(po piątym roku), jeden postulant 
oraz pięciu aspirantów z naszego 
seminarium w Lapie.

Liturgia święceń kapłańskich, 
ze względu na bardzo liczne 
uczestnictwo wiernych, odbyła 
się przed kościołem parafialnym. 
Przewodniczył jej mój były 
wychowawca seminaryjny, o. biskup 
Vicente Ferreira CSsR, sufragan 
Archidiecezji Belo Horizonte-MG.

W homilii podczas Eucharystii 

o. bp Vicente wyjaśnił w prostych 
słowach poszczególne części liturgii 
święceń i ich znaczenie. Następnie 
zwrócił się do mnie wyszczególniając 
najważniejsze aspekty mojej posługi 
kapłańskiej, wielkość Chrystusowego 
Kapłaństwa, którego staję się 
uczestnikiem oraz trudności, na jakie 
napotkam w mojej posłudze ludowi 
Bożemu. Jako redemptorysta, posłany 

jestem do najbardziej opuszczonych, 
zwłaszcza ubogich, których 
nasze Zgromadzenie ma otoczyć 
duszpasterską troską i ewangeliczną 
miłością.
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Na zakończenie tego krótkiego 
opisu moich święceń kapłańskich 
pragnę złożyć serdeczne 
podziękowanie Bogu, za dar życia, 
za łaskę Chrztu, przez który stałem 
się dzieckiem Bożym, za otoczenie 
mnie troską na ścieżkach życia, 
które doprowadziły mnie do tej 
radosnej, wymarzonej i wymodlonej 
chwili święceń kapłańskich. Wraz 
z Maryją chcę wyśpiewać radosny 
hymn „Magnificat”, bo Bóg spojrzał 
na moją małość i dokonał we mnie 
wielkiego dzieła – powołując mnie do 
Chrystusowego Kapłaństwa. 

Jestem wdzięczny Bogu za 
mojego tatusia, który już odszedł 
do wieczności, moją mamusię i 
rodzeństwo. 

Na ręce Wiceprowincjała 
o. Roque, składam serdeczne 
podziękowanie Zgromadzeniu 
Redemptorystów, które mnie przyjęło 

i doprowadziło do kapłaństwa.
W szczególny sposób dziękuję 

moim wychowawcom seminaryjnym, 
a byli to ojcowie: Zdzisław Kamiński, 
João Batista Nascimento, Lécio 
da Silva, Luiz Gonzaga – magister 
nowicjatu i ojcowie z Prowincji Rio 
de Janeiro: Dalton Barros oraz bp 
Vicente, który z naszego seminarium 
w Belo Horizonte powołany został do 
posługi biskupiej i dzisiaj wyświęcił 
mnie na kapłana. 

Wielkie podziękowanie i wyrazy 
szacunku kieruję do Sióstr Zwiastunek 
Miłości Bożej, gdyż przy ich pomocy 

nabrałem pewności 
powołania do 
Zgromadzenia i do 
kapłaństwa.

W y r a ż a m 
w d z i ę c z n o ś ć 
w s z y s t k i m 
osobom, dzięki 
którym mogłem 
realizować moje 
powołanie zakonne 
i kapłańskie.

Niech Dobry 
Jezus wszystkim nam błogosławi, 
a Jego i nasza Matka Nieustającej 
Pomocy niech otoczy nas swoją 
niezawodną opieką. Za wszystko 
niech Bóg będzie uwielbiony!

o. Alessandro Ferreira Moreira CSsR
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Wszelkie powołanie jest darem 
Bożym: „Nie wyście Mnie wybrali, 
ale Ja was wybrałem” (J 15,16). 
Te słowa Pana Jezusa utwierdzały 

mnie w pewności, że moja droga 
powołaniowa do kapłaństwa jest w 
planach Bożych. Gdy miałem około 
14 lat, budziła się w moim sercu 
świadomość, że powinienem zostać 
kapłanem, ale też nie opuszczał mnie 
pociąg do założenia własnej rodziny. 
Trudność w powzięciu decyzji tkwiła 
w moim wrodzonym charakterze, 
a mianowicie, że z natury jestem 
nieśmiały, nawet trochę bojaźliwy. 
Gdy skończyłem szkołę średnią, 
zacząłem pracować i snuć bardziej 
zdecydowanie plany na przyszłość. 
W pewnym okresie czasu już nawet 
zamierzałem zarzucić całkowicie 
zamiar pójścia drogą powołania i 

założyć rodzinę. 
Ponieważ jednak byłem 

młodzieńcem przeżywającym 
głęboko moją wiarę, dlatego po 
powrocie z pracy o ósmej lub 
dziewiątej wieczór, odmawiałem 
różaniec i odczytywałem urywek 
Pisma świętego, modląc się 

codziennie o światło Ducha Świętego 
do odkrycia mojej drogi życiowej.

Po kilku latach, w roku 
2007, odbyłem pielgrzymkę do 
Sanktuarium Dobrego Jezusa w Bom 
Jesus da Lapa i uczestniczyłem we 

DIAKON EDNEI DOS SANTOS GALVÃO CSSR  
WYŚWIĘCONY NA KAPŁANA

„Kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z 
powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je” (Mk 8, 35).
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Mszy świętej odprawianej przez o. 
Franciszka Micka o godzinie 9:00 
w grocie Matki Bożej Bolesnej. 
Po Mszy świętej o. Franciszek 
skierował do młodych pielgrzymów 
apel i zaproszenie do pójścia drogą 
powołania: „Dobry Jezus potrzebuje 
młodych misjonarzy! Jeżeli znajduje 
się tu jakiś młodzieniec, odczuwający 
powołanie do kapłaństwa, niech 
się do nas zgłosi”. Uważałem, że 
zaproszenie to było skierowane do 
mnie i po Mszy świętej spotkałem 
się z o. Franciszkiem, który wyjaśnił 
mi, w jaki sposób mogę kroczyć 
drogą powołaniową w Zgromadzeniu 
Redemptorystów. W ciągu następnego 
roku (2008) korzystałem orientacji 
duszpasterza powołaniowego i w 
roku 2009 wstąpiłem, jako aspirant 
do Wspólnoty Powołaniowej im. bł. 
Kaspra Stanggassingera w Bom Jesus 
da Lapa. W ten sposób rozpoczęło 
się moje przygotowanie do życia 
zakonnego w Zgromadzeniu i droga 
do kapłaństwa. Drogę tę przebyłem 
w ciągu 9 lat i 8 miesięcy. W tym 
czasie studiowałem, modliłem się, 
przeżywałem chwile radości i smutku. 
Dziś stanąłem przed Panem z sercem 
przepełnionym wdzięcznością, że 
doprowadził mnie On do kapłaństwa. 
Jak to dobrze, że zaufałem Jego 
miłosierdziu!

W pierwszym liście do 
Koryntian św. Paweł mówi: „ 

Bóg wybrał to, co słabe w oczach 
świata, aby zawstydzić tych, którzy 
uważają się za silnych” (por. 1Kor 
1,27). Niedowierzałem sobie, że 
potrafię odbyć studia filozoficzne i 
teologiczne, że ze względu na moją 
wrodzoną nieśmiałość potrafię pełnić 
funkcje kapłańskie, być dzielnym 

misjonarzem… Ale pewnego 
wieczoru w czasie modlitwy czytając 
Ewangelię, uderzyły mnie słowa 
Jezusa: „Kto chce zachować swoje 
życie, straci je; a kto straci swe życie 
z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa 
je” (Mk 8, 35). To Duch Święty dał mi 
zrozumieć dogłębnie sens tych słów 
i one napełniły mnie siłą duchową, 
by obrać powołanie zakonne 
i kapłańskie, przezwyciężając 
piętrzące się trudności. Dziękuję 
Bogu, moim kochanym rodzicom, 
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wspólnocie kościelnej, do której 
należałem, że podjąłem decyzję 
poszukiwania drogi powołaniowej. 
Wyrażam głęboką wdzięczność 
Wiceprowincji Redemptorystów 
w Bahii, że mnie przygarnęła i 
doprowadziła do kapłaństwa. 

Jestem szczęśliwy, bo jestem 
przekonany, że przy Bożej pomocy 
dołożę wszelkich starań, aby 
każdego dnia żyć według tego, czego 
nauczyłem się w pierwszych dniach 
mojego pobytu w Seminarium: „Kto 
chce wstąpić do Redemptorystów, 
niech będzie zdecydowany stać się 
świętym; w przeciwnym razie, lepiej 
niech nie wstępuje”, jak to mawiał św. 
Alfons do ówczesnych kandydatów.

Wierna odpowiedź na 
Boże powołanie, to gwarancja 
szczęśliwej przyszłości, chociaż 
życie naznaczone będzie nie tylko 
radością, ale i cierpieniem. Właśnie 
to przeświadczenie animowało 
wszystkich tych, którzy oddali swoje 
życie w służbie budowania Królestwa 
Bożego.

TRIDUUM PRZYGOTOWAWCZE
I ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE

W dniu 20 października 2018 roku 
otrzymałem święcenia kapłańskie 
z rąk o. biskupa Czesława Stanuli, 
emerytowanego ordynariusza 
diecezji Itabuna. Uroczystość odbyła 

się w miejskiej hali sportowej w 
Elísio Medrado-BA, gdyż niewielki 
kościół nie mógłby pomieścić 
bardzo licznych wiernych z miasta i 
okolicznych wiosek. 

W ramach przygotowania 
parafianie odbyli szereg spotkań, aby 
zagwarantować jak najlepsze warunki 
dla tak wielkiej i niespotykanej w tej 
parafii uroczystości. Zadbano zatem 
o piękny wystrój wewnętrzny hali 
sportowej i przygotowano skromne, 
ale serdeczne przyjęcie dla wszystkich 
uczestników po zakończonej 
uroczystości liturgicznej.

Parafia przygotowała się też 

duchowo. Ojcowie redemptoryści 
z ekipy misyjnej, inni kapłani oraz 
misjonarze świeccy przeprowadzili 
triduum („rekolekcje”) powołaniowe, 
dla wszystkich, parafian, ale w 
szczególny sposób adresowane do 
młodzieży. Triduum rozpoczęło się 
wieczorem dnia 16 października, 
kiedy to misjonarze po uroczystej 
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Eucharystii w kościele parafialnym 
otrzymali od proboszcza specjalne 
błogosławieństwo i zostali posłani 
do poszczególnych wspólnot 
kościelnych. 

Triduum przeprowadzili trzej 
ojcowie redemptoryści, dwóch 
kapłanów diecezjalnych, jeden brat 
redemptorysta, dwóch diakonów 
stałych, jeden kleryk redemptorysta 
i cztery świeckie misjonarki 
Najświętszego Odkupiciela. Praca 
wykonana była w stylu Misji 
redemptorystowskiej, a więc były 
nabożeństwa, procesje pokutne o 
świcie, odwiedziny osób obłożnie 
chorych, spotkania z nastolatkami w 
szkołach.

Parafianie byli urzeczeni pracą 
ewangelizacyjną misjonarzy, pełną 
prostoty i szczerości. Proboszcz parafii 

ks. Fausto (który nawiasem mówiąc 
był u nas w małym seminarium pod 
koniec lat siedemdziesiątych) był 
bardzo szczęśliwy, gdyż dzięki pracy 
misjonarzy parafia ożyła religijnie 

i przygotowała się duchowo do 
uroczystości święceń. 

W sobotę, dnia 20 października, 
miały zatem miejsce moje święcenia 
kapłańskie w parafii Elísio 
Medrado. Celebracja odbyła się pod 
przewodnictwem o. bpa Czesława 
Stanuli i koncelebrowana przez 
grono kapłanów redemptorystów i 
diecezjalnych. Uczestniczyło dwóch 
diakonów stałych oraz znajome 
siostry zakonne z Salwadoru. Hala 
sportowa wypełniła się wiernymi. 
Wśród najbliższych osób z rodziny 
odczuwaliśmy brak mojego tatusia, 
który przed dwoma laty odszedł do 
wieczności.

Przepiękna uroczystość 
przygotowana została przez liczne 
grono kobiet i mężczyzn dobrej 
woli. Uroczystość ta nie miała nic 

nadzwyczajnego, ale była 
urzekająca w swej prostocie, 
serdeczności i radości.

W niedzielę, dnia 21 
października, o godzinie 10.00 
odprawiłem prymicyjną Mszę 
świętą w kościele parafialnym 
p.w. św. Antoniego. 
Koncelebrowało Eucharystię 
kilku współbraci i kapłanów 

diecezjalnych. Za wszystko Bogu 
niech będą dzięki!

o. Ednei dos Santos Galvão CSsR
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Konferencja Redemptorystów 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów na 
zebraniu w Trindade-GO w Brazylii 
15 sierpnia 2018 roku zaproponowała 
nową strukturę jednostek 
zgromadzenia w regionie. Dwie 
spośród dotychczasowych jednostek 
– Wiceprowincje Bahia 
(Brazylia) i Resistencia 
(Argentyna) zostały 
założone przez polskich 
redemptorystów i należą do 
Prowincji Warszawskiej. 
Prezentujemy owoce 
spotkania na naszej stronie, 
mając także świadomość, 
że podobne spotkanie 
dla Europy odbędzie się 
w październiku b.r. w 
Bratysławie i w 2019 
roku zostaną w całym Zgromadzeniu 
podjęte decyzje o konkretnych 
zewnętrznych kształtach jego 
restrukturyzacji.

„Odnowa, która porusza i 
zmienia serce, ale nie jest zdolna 
poruszyć i zmienić także struktur, nie 
prowadzi do rzeczywistej i trwałej 
zmiany. (…) Wymaga ona takiego 
otwarcia umysłowego, aby wyobrazić 
sobie sposoby profetycznej i 
charyzmatycznej sequeli [pójścia 
za Chrystusem], przeżywanej w 

odpowiednich schematach, dotąd, 
być może, nieznanych” – to słowa 
z dokumentu „Nowe wino w nowe 
bukłaki” przedstawionego przez 
Kongregację ds. Instytutów Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń 
Życia Apostolskiego (n. 3), które 

stały się mottem spotkania 
Konferencji w Brazylii.

Bazując na kryteriach 
przedstawionych przez 
XXV Kapitułę Generalną 
w 2016 roku i zgodnie z 
planem działania Zarządu 
Generalnego, odpowiednia 
komisja konferencji 
zaproponowała trzy wersje 
restrukturyzacji jednostek, 
biorąc pod uwagę różnice 
geograficzne, językowe i 

kulturowe w regionie.
Ostatecznie przegłosowano 

następujący układ, przy 51 głosach za 
i 2 wstrzymujących się.

– Porto Alegre, Campo Grande, 
Resistencia, Paragwaj, Buenos Aires i 
Chile (włącznie z Urugwajem);

– Boliwia, Peru Północ, Peru 
Południe i Quito;

– São Paulo, Rio de Janeiro i 
Bahia;

– Goiás, Fortaleza, Recife – 
Belém i Macapá;

AMERYKA ŁACIŃSKA I KARAIBY
Nowe wino w nowe bukłaki
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– Manaus, Wenezuela i Kolumbia 
(włącznie z Surinamem);

– Ameryka Środkowa, San Juan i 
Haiti (włącznie z Kubą);

– Meksyk i Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej

Zebranie Ogólne Konferencji 
przyjęło dodatkowo Dyrektorium 
współpracy redemptorystów ze 
świeckimi w tym regionie świata. 
Podjęło także następujące decyzje.

1. W trakcie procesu łączenia 
jednostek, bez konsultacji z 
Koordynatorem Konferencji i jego 
Radą, nie będą zakładane nowe 
placówki ani zaciągane zobowiązania 
duszpasterskie i finansowe, które 
mogłyby narazić projekt na ryzyko.

2. Zebranie Konferencji 
zaproponowało 8 priorytetów 
misyjnych, zaś każda jednostka w 
czasie swoich kapituł lub zebrań 
wybierze na następne 4 lata 
przynajmniej trzy spośród nich, 
zgodnie z miejscowymi warunkami.

3. W pierwszym roku każdego 
czterolecia jednostki konferencji będą 
przedstawiały plan pracy misyjno-
duszpasterskiej zgodny z planem 
apostolskim konferencji. Plan taki 
zostanie przesłany do Koordynatora 
Konferencji i Rady Generalnej 
Zgromadzenia do akceptacji.

4. Zebranie Ogólne zatwierdziło 
trzy nowicjaty konferencji z 
możliwością rozszerzenia ich zgodnie 

z liczbą nowicjuszy. W 2019 roku 
sprawa ta zostanie przygotowana, a 
w 2020 roku wprowadzona w życie. 
Nowicjusze mają się uczyć języka 
hiszpańskiego i portugalskiego.

5. Ponadto konferencja tak 
zmodyfikowała nr 37 swojego statutu, 
aby brat zakonny mógł być członkiem 
jej rady.

Po propozycjach zmian 
dokonanych przez Zebranie Ogólne 
Konferencji tekst został zwrócony do 
przygotowującej je komisji ds. planu 
apostolskiego i restrukturyzacji, która 
opracuje je całościowo i roześle do 
zebrań i kapituł poszczególnych 
jednostek. Rezultaty zostaną 
zebrane w jeden dokument, który 
zostanie ostatecznie przedstawiony 
do zatwierdzenia przez Zebranie 
Konferencji i Zarząd Generalny w 
2019 roku.

Plan ten zawiera szczegółowe 
kroki, które zostaną podjęte w okresie 
przejściowym, aby utworzyć nowe 
jednostki w 2022 roku. Bardzo 
ważny jest także proces wewnętrznej 
restrukturyzacji jednostek i 
wypracowanie nowego prawa.

Ten sam Duch, który spoczął 
na Jezusie i który zainspirował św. 
Alfonsa do założenia Zgromadzenia 
Redemptorystów, wzbudza 
odwagę i misjonarską gorliwość 
w wielu współbraciach, by pójść 
do zranionego świata. Ten sam 
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Duch oświecał nas w tych dniach 
i będzie nam towarzyszył, byśmy 
mogli odpowiedzieć z kreatywną 
wiernością, jako świadkowie 
Odkupiciela z odnowionymi sercami, 
umysłami i strukturami dla misji.

Niech Jezus, Najświętszy 
Odkupiciel, Matka Nieustającej 
Pomocy, św. Alfons, nasi 

błogosławieni i godni czci męczennicy 
oraz bł. Maria Celeste Crostarosa, 
wspierają nas w dalekiej żegludze i 
zarzucaniu sieci w posłuszeństwie 
Słowu Pana.

o. Rogério Gomes CSsR -
Radny Generalny

opracowała Redakcja -
za Redemptor.pl.

Wstęp
W związku z decyzją łączenia 

prowincji i wiceprowincji 
Zgromadzenia i utworzenia nowych 
jednostek, pragniemy przybliżyć 
naszym Czytelnikom rys historyczny 
Prowincji São Paulo i Rio de Janeiro, 
z którymi Wiceprowincja Bahia ma 
stanowić jedną całość.

REDEMPTORYSTOWSKA 
PROWINCJA SÃO PAULO

Redemptorystowska Prowincja 
São Paulo założona została przez 
niemieckich redemptorystów z 
Bawarii w 1894 roku, na usilną prośbę 
arcybiskupa z São Paulo (Joaquim 
Arcoverde) i z Goiás (Eduardo Duarte 
Silva).

Pierwsza grupa, licząca 14 
misjonarzy, których przełożonym 
był o. Gebardo Wiggermann, po 
przybyciu do Brazylii w październiku 

1894 roku została podzielona na dwie 
odrębne grupy; 8 z nich udało się na 
północ, gdzie dali początek żywotnej 
Prowincji Goiás, a pozostałych 6 
objęło duszpasterstwo w narodowym 
Sanktuarium Aparecida. Od tego 
czasu historia Redemptorystów w 
Brazylii wiąże się z wspaniałymi 
dziejami Sanktuarium Patronki 
Brazylii – Matki Bożej Aparecida.

Redemptoryści niemieccy z 
Aparecidy, mimo, że liczyli zawsze 
na dopływ misjonarzy z Europy 
(wszystkich redemptorystów 
niemieckich do Brazylii przybyło 
ponad 70), to jednak zaraz na 
początku swojej obecności w 
Brazylii założyli Małe Seminarium 
(„Juwenat”) i licząc na powołania z 
rodzin pochodzenia europejskiego 
(zwłaszcza Niemców, Włochów) po 
kilkunastu latach cieszyli się licznymi 
brazylijskimi ojcami i braćmi. Z 
czasem duszpasterstwo powołaniowe 

OD ROKU 2022 - NOWA JEDNOSTKA ZGROMADZENIA
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i praca seminaryjna rozrosły się 
ogromnie, dzięki czemu Prowincja ta 
jest jedną z najbardziej żywotnych w 
naszym Zgromadzeniu.

Prowincja São Paulo rozrosła się i 
dała początek Prowincji Porto Alegre 
(na południu kraju). Dzięki pełnej 
poświęcenia pracy redemptorystów 
Sanktuarium Matki Bożej Aparecida 
nabrało wielkiej żywotności.

Do rozsławienia Sanktuarium 
przyczyniły się Misje święte, którymi 
redemptoryści „przeorali” Brazylię 
wzdłuż i wszerz. Na wszystkie Misje, 
prowadzone już od ponad 120 lat, 
tamtejsi redemptoryści biorą kopie 
figury Matki Bożej Aparecida. Stały 
się też bardzo popularne peregrynacje 
Patronki Brazylii.

Od 1951 roku redemptoryści 
prowadzą Radio Aparecida, a od 2005 
roku Telewizję Aparecida, obejmujące 
cały ogromny kraj. Wydawnictwa, 
Internet i inne środki masowej 
komunikacji, służą do prowadzenia 
wielkiego dzieła apostolskiego 
redemptorystów.

Redemptoryści z São Paulo 
wypracowali niezwykle praktyczny 
i skuteczny sposób prowadzenia 
Misji świętej, przyjęty potem 
przez redemptorystów z innych 
prowincji brazylijskich, a nawet 
przez inne zakony i zgromadzenia. 
Nasza Wiceprowincja nauczyła się 
prowadzić pracę misyjną od ojców z 
Prowincji São Paulo.

Największe Sanktuarium Maryjne 
świata – Aparecida – przyjmuje 12 
milionów pielgrzymów rocznie. W 
nabożeństwach wewnątrz zbudowanej 
przez redemptorystów bazyliki Matki 
Bożej Aparecida może uczestniczyć 
30 tysięcy wiernych, Cały teren 
zabudowany liczy 143.000 m². Plac 
sanktuaryjny mieści 300 tysięcy 
uczestników nabożeństw. Aparecida to 
największe centrum ewangelizacyjne 
w Brazylii.

Redemptoryści z Prowincji 
São Paulo w trosce o jak najlepiej 
prowadzone dzieło ewangelizacyjne 
posługują się wszelkimi dostępnymi 
metodami i zdobyczami technicznymi, 
by wyjść do ludu Bożego, 
zwłaszcza do tego opuszczonego 
materialnie i religijnie. W ten sposób 
urzeczywistniają wielkie marzenie św. 
Alfonsa naszego Założyciela.

Dane z Histórico Provincial “In 
illo tempore”

REDEMPTORYSTOWSKA 
PROWINCJA RIO DE JANEIRO

Redemptoryści holenderscy 
przybyli do Brazylii wcześniej niż 
niemieccy, bo już w maju 1893 roku. 
Dnia 20 stycznia 1894 roku otwarli 
oficjalnie pierwszą redemptorystowską 
placówkę w Brazylii, w mieście Juiz 
de Fora w stanie Minas Gerais. Byli 
to ojcowie: Matias Tulkers, Francisco 
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Xavier, Pedro Beks i bracia zakonni: 
Filipe, Doroteu e Gregório, który był 
architektem. 

Korzystając z hojnej pomocy 
personalnej Prowincji Amsterdam 
w niedługim czasie redemptoryści 
założyli inne placówki, a mianowicie 
w Belo Horizonte-MG (1902), w Rio 
de Janeiro-RJ (1904), w Curvelo-
MG (1906) i w Campos-RJ (1923). 
Wszędzie tam bracia zakonni - 
architekci budowali wspaniałe 
kościoły i klasztory. 

W Holandii nie brakowało ojców i 

braci ożywionych duchem misyjnym, 
pragnących pracować w Brazylii, 
dlatego redemptoryści holenderscy 
zakładali również placówki w innych 
stanach brazylijskich, a mianowicie w 
Garanhuns-PE (1947), w Salwadorze-
BA (1948), w São José da Mata-PB e 
w Campina Grande-PB (1952).

Ojcowie holenderscy pierwszą 

Misję świętą głosili w mieście 
Mariana-MG w Wielkim Poście w 
1896 roku. Od tego czasu bardzo 
wielu ojców zaangażowało się w 
głoszenie Misji świętych w stanach 
Minas Gerais (MG), Espírito Santo 
(ES), Bahia (BA), Pernambuco (PE) i 
Paraiba (PB).

Od 1911 roku redemptoryści 
holenderscy współpracowali z ojcami 
z Prowincji São Paulo, dzięki czemu 
Redemptorystowskie Misje święte 
objęły wiele brazylijskich stanów. 
Prowincja Rio de Janeiro dała 
początek Wiceprowincji Recife (PE).

Ze względu na obfitość 
„gotowych” misjonarzy z Holandii, 
prowincja Rio de Janeiro dość późno 
(dopiero po 30 latach) zaczęła pracę 
powołaniową i seminaryjną. Według 
ich mentalności i uprzedzenia, 
Brazylijczycy nie nadawali się do 
kapłaństwa.

Potem jednak przekonali się o 
konieczności werbowania powołań 
miejscowych, zorganizowali wielkie 
seminaria i przekonali się, że błędne 
było ich uprzedzenie odnośnie 
powołań brazylijskich.

Prowincja ta przeżyła bolesny 
okres swojej historii, a był on echem 
kryzysu posoborowego, jaki opanował 
macierzystą Prowincję Amsterdam. 
Jedna trzecie redemptorystów 
Prowincji Rio de Janeiro wystąpiła. Nie 
mieli już przez wiele lat seminarium, 
gdyż wydawało im się niepotrzebne, 
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w myśl holenderskiej błędnej 
interpretacji Soboru Watykańskiego 
II o „kapłaństwie wiernych” i 
zbyteczności wyświęconych 
kapłanów.

Duch Święty jednak czuwał 
nad tą, tak bardzo zasłużoną dla 
Kościoła Prowincją. Dwaj młodzi 
ojcowie brazylijscy (Dalton Barros 
i José Augusto), którzy ukończyli, 
uwieńczone doktoratem, studia w 
Europie, wróciwszy do Brazylii, 
zmobilizowali wokół siebie wielu 
innych ojców pragnących odnowy 
Prowincji, rozpoczynając działalność 
apostolską według autentycznych 
wskazań Soboru. Wznowili 
duszpasterstwo powołaniowe, otwarli 
seminaria, na nowo, rozpoczęli 
głosić Misje święte. W ten sposób 
Prowincja została uratowana i 
odżyła w autentycznym duchu 
redemptorystowskim.

Obecnie Prowincja ta jest 
dynamiczna, ożywiona entuzjazmem 
misyjnym, prowadzi już seminaria. 
W Wyższym Seminarium Prowincji 
Rio de Janeiro w Belo Horizonte nasi 
klerycy z Bahii (sześciu) i z innych 
jednostek Zgromadzenia odbywają 
studia teologiczne.

WICEPROWINCJA BAHIA

Nasza Wiceprowincja, według 
podjętych decyzji, stanowić będzie 
w nowej strukturze Zgromadzenia 

wspólną Jednostkę razem z obydwoma 
powyższymi Prowincjami, starszymi 
od niej o 80 lat.

Za złączeniem wszystkich trzech 
jednostek przemawiało geograficzne 
„sąsiedztwo”, chociaż w grę wchodzą 
tysiące kilometrów.

My, redemptoryści z Bahii, 
cieszymy się i żywimy wielkie 
nadzieje na przyszłość, gdyż 
spodziewamy się, że ich żywotność 
duszpasterska i misyjna wzmocni 
również działalność ewangelizacyjną 
w naszych Sanktuariach, Parafiach, 
w naszej działalności misyjnej, 
powołaniowej, wychowawczej, itd.

Prowincja São Paulo była od 
początku naszej Misji w Bahii ostoją; 
zaopiekowała się grupą polskich 
misjonarzy. W ich klasztorach 
uczyliśmy się języka portugalskiego 
i czyniliśmy wśród nich pierwsze 
kroki w pracy duszpasterskiej i 
misyjnej. Ojcowie z São Paulo głosili 
przez wiele lat kazania w okresie 
pielgrzymkowym Dobrego Jezusa; oni 
uczyli nas prowadzić duszpasterstwo 
powołaniowe i otwarli bramy swoich 
seminariów dla naszych kandydatów. 
Oni wdrażali nas w głoszenie Misji 
świętych. Bez ich pomocy, Misja 
(Regia) w Bahii nie potrafiłaby 
rozpocząć z takim entuzjazmem i 
skutecznością pracy apostolskiej i 
dojść do rangi Wiceprowincji.

Z Prowincją Rio de Janeiro, chociaż 
usytuowana jest ona w bezpośrednim 
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sąsiedztwie, nie utrzymywaliśmy 
tak bliskich kontaktów. Mieliśmy 
kontakty dobrosąsiedzkie, ale trudne 
czasy kryzysowe, jakie przeżywała 
tamtejsza Prowincja, nie sprzyjały 
współpracy misyjnej i duszpasterskiej.

Mamy wrażenie, że współbracia 
z obydwóch Prowincji również są 
zadowoleni, że Bahia będzie razem 
z nimi, gdyż mamy bardzo dobrą 
opinię wśród redemptorystów w 
Brazylii. Cenią nas za dobrą pracę 
parafialną i sanktuaryjną, za głoszenie 
Misji świętych, za duszpasterstwo 

powołaniowe, za domy seminaryjne, 
które prowadzimy, itd.

Jak wiadomo, proces łączenia 
się jednostek zaplanowany jest na 
4 lata. Wybraliśmy nowy Zarząd 
Wiceprowincji, który do 2022 roku 
ma doprowadzić naszą Jednostkę do 
scalenia z Prowincjami São Paulo i 
Rio de Janeiro.

Oby Duch Święty prowadził 
Zgromadzenie w tym szczególnym 
okresie swojej historii!

Redakcja

O. Marcos da Silva 
Santos CSsR, brazylijski 
misjonarz redemptorysta 
pod koniec września 
2018 roku odwiedził 
Polskę.

Jak do tego doszło?
Był to rok 2004. 

Młodzieniec Marcos 
poznał redemptorystów 
podczas misji ludowych 
prowadzonych przez 
naszą ekipę misyjną w 
jego parafii, w liczącej 180 tysiecy 
mieszkańców peryferyjnej dzielnicy 
Salwadoru - Cajazeiras. W jego 
wspólnocie misje głosił o. Tadeusz 
Pawlik CSsR. Marcos wszedł w 

kontakt z naszym 
D u s z p a s t e r s t w e m 
Powołaniowym i po 
jakimś czasie wstąpił 
do naszego seminarium. 
Formację seminaryjną 
odbył w Bom Jesus 
da Lapa, następnie w 
Salwadorze, nowicjat 
obył w Campina 
Grande-PB, a studia 
teologiczne ukończył 
w Belo Horizonte-MG. 

Wyświęcony został na kapłana w jego 
rodzinnej parafii w 2015 roku. Obecnie 
jest wychowawcą w seminarium w 
Bom Jesus da Lapa i duszpasterzem 
powołaniowym.

POZNACIE ICH PO OWOCACH
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Pisze o. Marcos: „Motywem 
mojego pobytu w Europie i w Polsce 
był kurs duchowości alfonsiańskiej, 
jaki odbył się we Włoszech pod koniec 

sierpnia i na początku września 2018 
roku. W kursie tym, prowadzonym 
w języku hiszpańskim, uczestniczyło 
26 redemptorystów z Ameryki 
Południowej, z następujących krajów: 
Republika Dominikany, San Salvador, 
Chile, Kolumbia, Paragwaj, Argentyna 
i Brazylia. Były to trzy tygodnie 
rekolekcji ‘w drodze’, albo lepiej 
mówiąc ‘w historii’. Odwiedziliśmy 
Rzym, Tivoli, Scifelli, Frosinone, 
Monte Cassino, Muro Lucano, 
Deliceto, Pompeje, Scala, Santa 
Agata dos Godos, Ciorani, Neapol 
i Pagani. Przeszliśmy śladami św. 
Alfonsa Marii Liguorego, św. Gerarda 
Majelli, św. Klemensa Hofbauera i bł. 
Januarego Sarnellego.”

W Polsce o. Marcos da Silva 
Santos zwiedził Warszawę (w tym 
Centrum Formacji Misyjnej), Kraków, 
Częstochowę, Wadowice, Bielsko - 

Białą, Tuchów, Lubaszową, Zamość 
i Desznicę (miejsce zamieszkanie 
rodziny o. Józefa).

Warto było siać ziarno wśród 
tubylczej młodzieży w Brazylii, 
bo obecnie już sami Brazylijczycy 
zapraszają i przygotowują innych 
Brazylijczyków do pracy misyjnej! 
I tak spełniają się słowa Pisma 
Świętego: „Ja siałem, Apollos 
podlewał, lecz Bóg dał wzrost”. Nic 
nie znaczy ten, który sieje ani ten, 
który podlewa, jedynie Ten, który 
daje wzrost – Bóg” (por. 1 Kor 3,6-7). 

Bóg zapłać wszystkim 
dobroczyńcom i ofiarodawcom na 

rzecz Misji Zagranicznych, a w sposób 
szczególny dla członków Patronatu 
Misyjnego. 

Szczęść Wam Boże i niech Matka 
Nieustającej Pomocy zawsze wstawia 
się za Wami.

o. Józef Grzywacz CSsR
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ECHA PRACY APOSTOLSKIEJ NASZYCH PLACÓWEK

1. WSPÓLNOTA BŁ. KASPRA STANGGASSINERA CSSR
W BOM JESUS DA LAPA

Dom wspólnoty znajduje 
się na dawnym gospodarstwie 
sanktuaryjnym („Consolação” – 
Matka Boża Pocieszenia) w odległości 
około 1,5 km od Sanktuarium Dobrego 
Jezusa.

Wspólnotę im. bł. Kaspra 
Stanggassingera w Bom Jesus da 
Lapa stanowią o. Adam Rąpała 
(rektor wspólnoty, ekonom 
wiceprowincjalny i proboszcz parafii 
św. Jana Chrzciciela) oraz o. Marcos 
da Silva (wychowawca aspirantów, 
wiceprowincjalny duszpasterz 
powołaniowy, opiekun ugrupowania 
„młodzież redemptorystowska”).

WSPÓLNOTA POWOŁANIOWA

Aspiranci (po ukończeniu szkoły 
średniej) przygotowujący się przez 

jeden rok do złożenia egzaminu 
wstępnego na Uniwersytet Katolicki 
w Salwadorze, wchodzą w rytm 
życia seminaryjnego, otrzymując 
podstawową formację religijną i 
powołaniową w duchu naszego 
Zgromadzenia. Są to chłopcy, 
którzy już przynajmniej przez rok 
utrzymywali kontakt z naszym 
duszpasterstwem powołaniowym, 

odbyli korespondencyjny kurs 
powołaniowy, uczestniczyli w 
spotkaniach i zaaprobowani zostali na 
selekcyjnym stażu powołaniowym.

W ostatnich 4 latach liczba 
aspirantów była następująca: 2015 – 6, 
2016 – 4, 2017 – 4 i 2018 – 5. 

Z 17 aspirantów, którzy należeli 
do naszej wspólnoty, czterech studiuje 
filozofię (postulanci), a pięciu, 
którzy w tym roku zdali egzamin na 
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uniwersytet w Salwadorze, w lutym 
przyszłego roku rozpocznie 3-letnie 
studia filozoficzne.

Wszyscy aspiranci mieli już 
praktykę religijnego zaangażowania 
w swoich parafiach (katecheza, 
grupy młodzieżowe, itp.), dlatego 
uczestniczą czynnie w duszpasterstwie 
w naszych wspólnotach kościelnych.

O. Adam Rąpała, proboszcz parafii 
św. Jana Chrzciciela, dla obsługi 
rozległej parafii ma do dyspozycji 
dwóch innych ojców mieszkających 
w domu zakonnym w dzielnicy 
Amaralina. Są to o. Lécio Silva i o. 
Sérgio Queiroz.

DUSZPASTERSTWO 
PARAFIALNE

Parafia św. Jana Chrzciciela 
ustanowiona w 2016 roku posiada 
w mieście dwa piękne kościoły, 
a mianowicie kościół św. Jana i 
kościół Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w dzielnicy Lagoa Grande, w 
których to wspólnotach duszpasterstwo 
jest już dobrze zorganizowane. Z 
ustanowieniem parafii i powierzeniem 
jej redemptorystom wprowadzane 
są również liczne ulepszenia (nowe 
nagłośnienie, klimatyzacja), ku 
radości parafian, którzy „zachwyceni 
są” duszpasterstwem nowych ojców.

Trzecią miejską wspólnotą 
kościelną jest dzielnica Maravilha 
(Wspólnota Matki Bożej Aparecida) 

z nową obszerną kaplicą, w której 
również prowadzona jest intensywna 
praca duszpasterska i administracyjna.

Do parafii tej należy 57 wiosek, 
bardzo odległych, w których 
zasadniczo wikariusz o. Sergio 
prowadzi pionierską pracę formowania 
wspólnot kościelnych. Przygotowuje 
on umiejące czytać osoby świeckie do 
prowadzenia katechezy, odprawiania 
niedzielnego nabożeństwa bez 
kapłana, do zorganizowania kursów 
przygotowawczych do chrztu 

dziecka (dla rodziców i chrzestnych), 
przygotowanie narzeczonych do ślubu 
kościelnego. One też, jako liderzy 
wspólnot, otaczają troską najuboższe 
rodziny, chorych i samotnych. W 
imieniu wspólnoty domagają się od 
władz powiatowych polepszenia 
warunków życiowych wioski, jak 
naprawy dróg, budowy szkoły, 
zapewnienia opieki lekarskiej (w 
punktach sanitarnych obsługiwanych 
przez objazdowego lekarza). 
Ojcowie obsługujący cały rejon 
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interweniują, gdy powstają konflikty 
na tle własności ziemi. Mieszka w 
tym rejonie wiele rodzin wyrzuconych 
przed kilkunastu laty ze swojej ziemi 
przez możnowładców. Rodziny te nie 
posiadają podstawowych środków do 
życia. Wioski odwiedzane są przez 
kapłana zasadniczo raz w miesiącu.

W sprawozdaniu na IX Kapitułę 
ojcowie piszą:

„Naszą pracę duszpasterską 
prowadzimy w zranionym świecie, 
jak tego doświadczamy na co dzień. 
W parafii św. Jana Chrzciciela, 
którą obsługujemy od dwóch lat, 

napotykamy wiele osób młodych i 
dorosłych ciepiących na depresję; 
nastolatków, którzy wchodzą na 
drogę autodestrukcji (narkotyki, 
prostytucja); rozbite rodziny przez 
alkoholizm, niewierność małżeńską, 
różnicę religii spowodowaną 
przejściem członków rodziny do sekt 
protestanckich. 

Wszystko to stanowi wielkie 
wyzwanie dla nas redemptorystów i 
mobilizuje nas do szukania sposobów 
duszpasterskich, aby ‘leczyć rany’ 
powierzonego nam ludu Bożego”.

DUSZPASTERSTWO POWOŁANIOWE
R e d e m p t o r y s t o w s k i e 

Duszpasterstwo Młodzieżowe i 
Powołaniowe to jeszcze jeden wymiar 
naszej misyjnej działalności. Jako 
członkowie misyjnego Zgromadzenia, 
zdajemy sobie sprawę, że jest ono 
nieodzowne do istnienia naszej 
rodziny zakonnej i do kontynuowania 
dzieła ewangelizacyjnego, 
prowadzonego przez duchowych 
synów św. Alfonsa od ponad 280 lat.

Mamy zresztą zobowiązanie 
wobec młodzieży, która potrzebuje 
naszej pomocy do odkrycia swojego 
powołania, ale w szczególny sposób 
wobec tych chłopców, którzy 
odczuwają chęć poświęcenia się 
Bogu i ludowi Bożemu, jako kapłani 

lub zakonnicy.
Żyjemy w szczególnych czasach 

nowej mentalności młodego 
pokolenia; innego spojrzenia 
na rzeczywistość. Dlatego 
nasza praca powołaniowa musi 
podejmować nowe wyzwania, aby 
odpowiednio werbować, orientować 
i selekcjonować kandydatów do 
naszego Zgromadzenia.

Aby duszpasterstwo powołaniowe 
mogło być skuteczne, musimy 
poszerzać naszą mentalność i ciągle 
udoskonalać sposób prowadzenia 
pracy ewangelizacyjnej.

W ostatnich trzech latach (2016-
2018) duszpasterzem powołaniowym 
Wiceprowincji był o. Marcos Silva 
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CSsR, wychowawca aspirantów w 
Bom Jesus da Lapa. Współpracował 
z nim w tym sektorze mieszkający 
w Salwadorze br. kl. Valdeneir Brito 
CSsR.

Ponieważ nastał czas informatyki 
i praktycznie wszyscy zgłaszający 
się chłopcy mają dostęp do internetu, 
dlatego do werbowania i orientowania 
kandydatów wykorzystujemy 
whatsaap, facebook, e-mail oraz 
diecezjalne Radio Bom Jesus. Są to 
podstawowe narzędzia naszej pracy i 
okazują się skuteczne.

Zgłaszającym się do nas licznym 
chłopcom, zainteresowanym sprawą 
powołania i chcącym zapoznać się z 
redemptorystami, posyłamy materiał 
informacyjny odnośnie powołania 
oraz naszego Zgromadzenia. 
Zachęcamy ich do utrzymywania 
bliższego kontaktu z naszym 
duszpasterstwem powołaniowym, ale 
większość z nich nigdy więcej się nie 
kontaktuje.

Uważamy więc za kandydatów 
tych, którzy utrzymują żywą łączność 
z naszym duszpasterstwem. Dla nich 
to wypracowaliśmy następujący 
proces przygotowania do wstąpienia 
do Seminarium:

a). Pierwszy kontakt i wpisanie 
na listę kandydatów. Dokonuje się 
ono na różne sposoby, a mianowicie 
Misje święte głoszone przez 
redemptorystów, praca duszpasterska 
w naszych parafiach i sanktuariach, 

e-mail, whatsaap, bezpośrednie 
spotkanie z redemptorystami, środki 
społecznego komunikowania. 
Wówczas chłopiec wchodzi w kontakt 
z duszpasterzem powołaniowym, 

dając mu swoje dane osobowe, 
zostaje wpisany na listę kandydatów i 
otrzymuje informacje odnośnie swojej 
drogi powołaniowej orientowanej 
przez redemptorystów.

b). Spotkania powołaniowe. 
W naszej Wiceprowincji urządzamy 
zasadniczo dwa spotkania w 
pierwszym semestrze (od lutego 
do czerwca) i jedno w drugim 
(grudzień) w Bom Jesus da Lapa 
lub w Salwadorze. W spotkaniu 
powołaniowym w drugim semestrze 
uczestniczą kandydaci, którzy weszli 
w kontakt z naszym duszpasterstwem 
powołaniowym w czasie pielgrzymki 
do Dobrego Jezusa.

Spotkania powołaniowe 
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odbywają się od piątku do 
niedzieli, a ich zadaniem jest 
zaznajomienie kandydatów z naszym 
Zgromadzeniem, z jego działalnością 
misyjną i duszpasterską. Jest ono 
dobrą okazją, aby poznać motywacje, 
jakie młodzieniec posiada, planując 
wstąpienie do seminarium, bo od tego 
zależy czy zostanie przyjęty, czy nie. 

c). Wstępny staż powołaniowy, 
to pięciodniowe spotkanie dla 
kandydatów, którzy kończyli lub 
kończą szkołę średnią. Różni się ono 
od zwyczajnych spotkań, gdyż: 

- Tematyka odnośnie naszego 
Zgromadzenia jest bardziej rozwinięta 
i szczegółowa;

- Dla kandydata stanowi ono 
dobrą okazję do głębszego poznania 
samego siebie, a dla prowadzących 
spotkanie, do bliższego poznania 
uczestników.

- Rozmowy indywidualne z 
każdym z kandydatów w celu poznania 
ich osobowości, środowiska, w którym 
się wychowali i wzrastali (rodzina, 
szkoła, wspólnota kościelna).

- W czasie tego spotkania 
korzystamy zwykle z fachowej 
pomocy psychologa.

Wstępny staż powołaniowy 
odbywa się w czerwcu (pod koniec 
pierwszego semestru).

d). Selekcyjny Staż 
Powołaniowy. Kandydaci, którzy 
zdaniem ekipy ojców prowadzących 
spotkanie (Wiceprowincjał, 

wychowawcy seminaryjni, 
duszpasterz powołaniowy) zostali 
uznani za wskazanych, otrzymują 
zaproszenie do uczestnictwa w 
Selekcyjnym Stażu Powołaniowym, 
który ma miejsce od 26 do 31 grudnia. 
Zaaprobowani kandydaci, rozpoczną 
w lutym następnego roku wstępny 
rok dla aspirantów we Wspólnocie 
Powołaniowej im. bł. Kaspra w Bom 
Jesus da Lapa.

e). Orientacja powołaniowa 
kandydatów dokonuje się 
przez Korespondencyjne 
Kursy Powołaniowe. W okresie 
przygotowania do wstąpienia do 
seminarium, kandydaci odbywają 
dwa kursy korespondencyjne: 
ogólny Kurs Powołaniowy (dziesięć 



28 Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 117  Wrzesień – Grudzień 2018 r.

lekcji) i redemptorystowski Kurs 
Powołaniowy (sześć lekcji) przez 
tradycyjną pocztę lub najczęściej 
przez e-mail. 

f). Odwiedziny rodzin. W miarę 
możliwości duszpasterz powołaniowy 
odwiedza rodziny kandydatów, gdyż 
jest to bardzo ważne, aby się spotkać 
z rodzicami i wyjaśnić im, jaką drogę 
ich syn ma do przebycia, aby doszedł 
do celu. Spotkanie z miejscowym 
proboszczem i innymi osobami z 
parafii również jest bardzo wskazane.

Niestety w naszych misyjnych 
warunkach odwiedziny takie nie 
zawsze się odbywają, ze względu na 
wielkie odległości.

Młodzież naszych czasów żyje 
i wzrasta w „zranionym świecie”, 
dlatego wielu z chłopców, którzy 
zgłaszają się z chęcią wstąpienia do 
naszego seminarium, naznaczonych 
jest piętnem tragicznej historii 
swojej rodziny, rozwodu rodziców, 
alkoholizmu i niezgody w rodzinie, 
skrajnego ubóstwa.

g). Sprawy ekonomiczne 
Duszpasterstwa Powołaniowego. 

W bogatej historii naszej pracy 
powołaniowej bywały okresy, kiedy 
istniały (zorganizowane przez o. Józefa 
Grzywacza) Redemptorystowskie 
Kluby Powołaniowe. Powstały one 
przy naszych parafiach, ale także w 
parafiach, w których głosiliśmy Misje 
święte. Zrzeszały one grupy nawet po 

kilkaset osób, które miały za zadanie 
modlić się o powołania, zatroszczyć 
się o dziewczęta i chłopców mających 
znaki powołania i drobną ofiarą 
pieniężną wspierać w każdym miesiącu 
redemptorystowskie duszpasterstwo 
powołaniowe. Funkcjonowały one 
dobrze w miarę, jak duszpasterz 
powołaniowy utrzymywał z nimi 
bliski kontakt przez spotkania, dni 
skupienia, zorganizowane modlitwy o 
powołania, itp. Dzięki nim Sekretariat 
Powołaniowy przez wiele lat był 
samowystarczalny ekonomicznie. 
Niestety, w późniejszych latach, z 
nastaniem brazylijskich duszpasterzy 
powołaniowych, akcja ta nie została 
podtrzymana i dlatego koszty 
działalności powołaniowej pokrywane 
są przez ekonoma Wiceprowincji.

Zakończenie
Nasze duszpasterstwo 

powołaniowe stanowiło zawsze 
priorytet, gdyż powołania miejscowe 
to być lub nie naszej Wiceprowincji. 
Nigdy nie zostało ono zaniechane. 
Dzięki temu cieszymy się, że przybywa 
współbraci brazylijskich, którzy biorą 
na siebie odpowiedzialność za dzieło 
misyjne i duszpasterskie w naszej 
Wiceprowincji.

Na podstawie Sprawozdania na 
IX Kapitułę Wiceprowincji

Redakcja
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Wstęp
Redempto rys towska 

wspólnota zakonna im św. 
Alfonsa w Salwadorze 
prowadzi Wiceprowincjalne 
Centrum Misyjne, dlatego 
każdy ze współbraci 
zaangażowany jest w jego 
działalność. Nasza wspólnota 
obsługuje również klasztor 
Sióstr Karmelitanek w dzielnicy 
Brotas, gdzie codziennie odprawiamy 
Mszę świętą w publicznej kaplicy 
Karmelu, a od czasu do czasu głosimy 
siostrom konferencje ascetyczne i 
pełnimy posługę w konfesjonale. W 
miarę możliwości służymy pomocą 
duszpasterską innym domom 
zakonnym i parafiom miejskim.

Jednym z podstawowych zadań 
Centrum Misyjnego jest prowadzenie 
różnego rodzaju kursów formacyjnych 
dla osób świeckich. Dom św. Alfonsa 
usytuowany w centrum miasta 
otwarty jest również dla gości, 
którzy potrzebują zatrzymać się w 
Salwadorze, zwłaszcza dla współbraci 
z innych klasztorów w Bahii. Z naszej 
gościnności korzystają również inne 
osoby związane ze Zgromadzeniem. 
W minionym czteroleciu (2015-
2018) gościliśmy w naszym domu 
około 350 osób (księża diecezjalni, 

siostry zakonne, współbraci 
z naszej Wiceprowincji z 
innych rejonów Brazylii i z 
innych krajów), starając się 
przyjmować wszystkich z 
życzliwością. 

Do naszej furty 
przychodzi codziennie 
bardzo wiele osób ubogich, 
bezdomnych, wyrzuconych 

poza nawias społeczeństwa, prosząc o 
jałmużnę. Staramy się pomagać im w 
miarę naszych możliwości, pomni na 
słowa Jezusa: „Byłem głodny i daliście 
mi jeść”.

W ostatnich miesiącach (od 
kwietnia b.r.) w naszym domu 
przeprowadzane są remonty. 
Najważniejszym dziełem jest budowa 
windy, która usprawni funkcjonowanie 
naszego (pięciopiętrowego) domu. 
Ułatwi to przyjmowanie współbraci 
chorych i w podeszłym wieku, itd., 
ale też uczestniczących w kursach 
formacyjnych osób świeckich, gdyż 
sala wykładowa znajduje się na 
czwartym piętrze. 

Z remontem związane są 
niedogodności, hałas, kurz, obecność 
pracowników. Prace te zaplanowane 
były na trzy miesiące, ale pojawiły się 
dodatkowe trudności, jak konieczność 
zmiany instalacji elektrycznej. 

2. WSPÓLNOTA ŚW. ALFONSA W SALWADORZE

REDEMPTORYSTOWSKIE CENTRUM MISYJNE
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Staramy się znosić z cierpliwością 
niedogodności z tym związanie, z 
nadzieją, że dom stanie się jeszcze 
bardziej użyteczny dla nas, dla naszych 
gości i dla świeckich uczestniczących 
w kursach formacyjnych.

1. Słowo o. bpa Czesława Stanuli 
CSsR członka Wspólnoty św. Alfonsa 
w Salwadorze

Dniu 10 kwietnia 2017 roku, kiedy 
to ukończyłem moją posługę biskupią, 
stałem się członkiem Wspólnoty św. 
Alfonsa w Salwadorze.

Posługę biskupią pełniłem przez 28 
lat, a mianowicie 7 lat, jako ordynariusz 
diecezji Floresta w stanie Pernambuco 
i pozostałe 21 lat, jako ordynariusz 
diecezji Itabuna-BA. 
Z chwilą przyjęcia 
przez Ojca Świętego 
rezygnacji (w związku 
z ukończeniem 75 lat 
życia), skierowałem 
list do Zarządu 
Wiceprowincji Bahia 
z prośbą o możliwość 
powrotu do wspólnoty 
redemptorystów w 
Bahii. Otrzymałem 
słowną odpowiedź 
W i c e p r o w i n c j a ł a 
o. Roque Silvy z 
oświadczeniem w 
imieniu Zarządu, że Wiceprowincja z 
radością mnie przyjmuje do swojego 
grona. Wzorowałem się na naszym 
Założycielu św. Alfonsie, który po 

ukończeniu swojej posługi biskupiej 
powrócił do wspólnoty zakonnej. 
Stosownie do niepisanego, lecz 
praktykowanego w Zgromadzeniu 
przywileju, mogłem wybrać sobie 
wspólnotę, do której będę należał. 
Obrałem dom św. Alfonsa w 
Salwadorze, a ponieważ w domu 
tym zaplanowane były remonty, 
przygotowano kosztem Wiceprowincji 
skromne, ale funkcjonalne 
pomieszczenie, do którego kupiłem 
najważniejsze meble. 

I tak dnia 10 kwietnia 2017 roku 
wyjechałem na stałe z Itabuny, aby 
zamieszkać wśród współbraci w 
Salwadorze.

Jako redemptorysta, staram 
się włączać w życie 
wspólnoty zakonnej, 
angażując się w 
prace prowadzone 
rzez współbraci, a 
mianowicie:

• N a 
prośbę proboszcza 
parafii o. Krzysztofa 
Przychockiego i za zgodą 
rektora domu o. Tadeusza 
Pawlika, udzielam 
pomocy duszpasterskiej 
w redemptorystowskiej 
parafii w dzielnicy 
Ondina. W kościele 

parafialnym odprawiam nowennę do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
we środy o godzinie 7:00. Natomiast 
w szkolnej kaplicy Społecznego 
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Instytutu (dla kilku tysięcy uczniów) 
prowadzonego przez siostry zakonne, 
odprawiam Msze święte w soboty 
o godzinie 17:00 i w niedziele o 
godzinie 8:00, czasem z chrztem 
dziecka. W tym roku odprawiłem w tej 
kaplicy ceremonie wielkotygodniowe 
„Triduum Sacrum”.

• W razie potrzeby odprawiam 
Mszę świętą dla Sióstr przy szkole im. 
Wniebowzięcia Matki Bożej w naszej 
dzielnicy Barris.

• Jestem zapraszany z 
konferencjami dla grup duszpasterskich 
parafii Zmartwychwstania Pańskiego 
w dzielnicy Ondina, a mianowicie 
dla Apostolstwa Modlitwy, 
Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii 
i innych.

•  Podobnie jestem do 
dyspozycji, gdy chodzi o prowadzenie 
konferencji i wykładów dla świeckich 
uczestników kursów formacyjnych 
w naszym Centrum Misyjnym lub w 
parafiach Wiceprowincji.

• Przeprowadziłem już 
dwie serie rekolekcje dla księży 
diecezjalnych, a mianowicie w diecezji 
Camaçari i w diecezji Ilhéus.

• Każdego roku pełnię przez 
wiele dni posługę duszpasterską w 
Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty 
w Bom Jesus da Lapa, spowiadając 
pielgrzymów, odprawiając Msze 
święte i głosząc kazania. Również w 
tym roku, na zaproszenie o. Zbigniewa 
Małolepszego, przez dwa dni głosiłem 
kazania nowennowe w Sanktuarium 

Matki Bożej Wspomożycielki w 
Arraial d’Ajuda.

• Ponadto codziennie 
przygotowuję krótki tekst 
katechetyczny i rozsylam go do 
znajomych z WhatsApp. Cieszy się to 
dobrą akceptacją. 

Oby Bóg nam nadal błogosławił, 
gdyż wszystko, co czynimy, 
realizowane jest na Jego chwałę i na 
pożytek ludu Bożego.

Oddany w Jezusie i Maryi
O. bp. Czesław Stanula CSsR
Emerytowany ordynariusz diecezji 

Itabuna-BA

2. Schemat działalności Centrum 
Misyjnego

Działalność apostolska 
Redemptorystowskiego Centrum 
Misyjnego jest bardzo rozległa i 
różnorodna. W krótkim artykule 
można tylko przedstawić zarys 
najważniejszych dokonań ojców 
prowadzących Centrum Misyjne. W 
latach 2015-2018 przeprowadzone 
zostały następujące kursy formacyjne.

2.1. Kursy w domu św. Alfonsa:
• Kurs misjologii – 

duszpasterskie nawrócenie (2015)
• Kurs o Społecznej Nauce 

Kościoła (2015)
• Kurs ewangelicznego 

przepowiadania świeckich szafarzy 
słowa Bożego (2015, 2016, 2017, 
2018)

• Kurs posługi liturgicznej w 
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Kościele (2015, 2016)
• Kurs „Ja wierzę” odnoście 

fundamentalnych prawd wiary (2015, 
2016)

• Kurs o profetycznym 
wymiarze życia chrześcijańskiego

• Formacyjne studium o 
Eucharystii (2015)

• Kurs Mariologiczny (2016, 
2017, 2018)

• Dwuletnie przygotowanie 
świeckich do współpracy w głoszeniu 
redemptorystowskich Misji 
świętych, otwarty dla osób 
zakonnych i diakonów stałych 
(2016, 2017)

• Misyjny Kurs dla 
współbraci redemptorystów 
i dla świeckich misjonarzy 
Najświętszego Odkupiciela 
(2018)

• Kurs śpiewu liturgicznego i 
kościelnego (2018)

• Kurs „Redemptor” dla 
przyszłych świckich misjonarzy 
Najświętszego Odkupiciela (2015, 
2016, 2017)

• Kurs języka angielskiego 
(2015, 2016)

• Kurs języka hiszpańskiego 
(2018). 

2.2. Formacyjne kursy 
wyjazdowe:

• Kurs misyjny w pięciu 
odległych (do 300 km) parafiach; 

• Kursy dla liderów wspólnot 
kościelnych w dwóch parafiach; 

• Kurs formacji biblijnej w 
czterech parafiach; 

• Kurs Mariologiczny w dwóch 
parafiach;

• Kurs dla nowych 
nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii 
w jednej parafii.

2.3. Redemptorystowskie Misje 
Święte 

Współbracia przeprowadzili w 
tym okresie 19 wielkich, trwających 

zwykle cały miesiąc Misji 
świętych. Niektóre z nich, w 
zależności od ilości wspólnot 
kościelnych w mieście i na 
wioskach, wymagały pracy 
przez półtora miesiąca. 
Najdalsze misje święte zostały 
przeprowadzone w stanie 
Goias, w parafiach oddalonych 

ponad 1.500 km od Salwadoru.

2.4. Świeccy Misjonarze 
Najświętszego Odkupiciela

Owocem pracy formacyjnej 
dokonywanej przez Centrum 
Misyjne są dziesiątki osób świeckich 
zaangażowanych w dzieło misyjne 
Wiceprowincji Bahia.

Posiada ona obecnie następujące 
grupy: 

• Grupa św. Alfonsa – Salwador 
(od 1993)

• Grupa bł. Januarego Sarnellego 
(od 2018) – Ondina Salwador

• Grupa św. Gerarda Majelli – 
Feira de Santana (od 1993)
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• Grupa św. Klemensa 
Hofbauera – Senhor do Bonfim (od 
1995)

• Grupa św. Jana Neumanna – 
Jequié (od 2016)

• Grupa w parafii Cruz das 
Almas (początkująca, od 2017) 

Wszystkich Świeckich Misjonarzy 
Najświętszego Odkupiciela jest 
obecnie 75 (18 mężczyzn i 57 kobiet). 
Dziesiątki innych, byłych misjonarzy 
i misjonarek, którzy ze względu na 
podeszły wiek i stan zdrowia już nie 
biorą czynnego udziału w pracach 
misyjnych, ożywionych duchowością 
naszego Zgromadzenia solidaryzują 
się z naszym dziełem misyjnym przez 
modlitwę i serdeczną przyjaźń. Wiedzą 
oni o naszej pracy dzięki informatorom 
wiceprowincjalnym Noticiário i Axé 
da Bahia.

Na podstawie Sprawozdania na IX 
Kapitułę Wiceprowincji

Redakcja

1. Rys historyczny
Dnia 28 grudnia 2003 roku 

ustanowiona została nowa wspólnota 
redemptorystów - klasztor im. bł. 
Piotra Dondersa w Bom Jesus da 
Lapa. Oddzielone wówczas zostało 
duszpasterstwo parafialne od 
duszpasterstwa sanktuaryjnego. O. 
Wiesław Groń został proboszczem 
i przełożonym. Ponieważ diecezja 
(ustanowiona w 1962 roku nie 

posiadała kościoła katedralnego, 
dlatego sanktuaryjna Grota Dobrego 
Jezusa praktycznie pełniła funkcję 
katedry. Nowy proboszcz z całym 
entuzjazmem rozpoczął wstępne 
prace do rozpoczęcia budowy 
katedry. Patronką katedry jest Matka 
Boża Szkaplerzna, gdyż w czasie 
ustanowienia diecezji tuż przy 
sanktuarium znajdowała się niewielka 
kaplica pod Jej wezwaniem. W Rzymie 

3. WSPÓLNOTA BŁ. PIOTRA DONDERSA
W BOM JESUS DA LAPA

BUDOWA KATEDRY W BOM JESUS DA LAPA



34 Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 117  Wrzesień – Grudzień 2018 r.

uważali, że grota-jaskinia nie może 
być katedrą i tak gliniana kaplica stała 
się oficjalnie kościołem katedralnym. 
Po kilku latach, ze względu na zły 
stan, kaplicę rozebrano, a piękną 
figurę Patronki przeniesiono do Groty 
i ustawiono ją „prowizorycznie” przy 
bocznej ścianie, gdzie stała przez bez 
mała 40 lat. Wraz z oddzieleniem 
duszpasterstwa parafialnego od 
sanktuaryjnego, pod koniec grudnia 
2003 roku, figurę przeniesiono do 
kaplicy św. Teresy, obok której miała 
być rozpoczęta budowa katedry.

Wiceprowincjał o. Antoni 
Niemiec ze swoim zarządem 
w porozumieniu z o. biskupem 
ordynariuszem Franciszkiem 

Batistelą CSsR autoryzował o. 
Wiesława Gronia do rozpoczęcia 
budowy, dając mu całkowicie wolną 
rękę, bez zainteresowania się, jaka 
to będzie budowa. W ten sposób 
zostały rozpoczęte prace budowlane 
olbrzymiego kościoła katedralnego.

Dnia 28 stycznia 2004 roku 

odbyło się zebranie ogólne parafian, 
gdzie zaaprobowano wstępny 
projekt kościoła i niebawem, dnia 
1 marca przystąpiono do prac 
budowlanych. Wtedy też rozpoczęto 
akcję zbierania funduszy, gdyż ani 
parafia ani diecezja nie dysponowały 
żadnymi oszczędnościami. W dniu 
odpustowym dnia 16 lipca 2004 roku 
o. bp. Franciszek Batistela dokonał 
uroczystego poświęcenia kamienia 
węgielnego pod nową katedrę.

2. Prace budowlane
Jak było do przewidzenia tak duża 

budowla w tak ubogim i obojętnym 
religijnie środowisku potrzebuje 
kilkudziesięciu lat, by ją doprowadzić 
do skutku. Tylko błogosławieństwo 
Boże, opieka Maryi, niezwykły 
entuzjazm, optymizm, zdrowie 
i zdolność zdobywania środków 
finansowych przez budowniczego - 
o. Wiesława sprawiły, że budowa nie 
utknęła w martwym punkcie i jest 
kontynuowana.

Pisze o. Groń: „W ostatnich 
czterech latach prowadzimy prace 
przygotowawcze do pokrycia katedry 
dachem. Trzeba wybudować ściany 
wewnętrzne nad kolumnami, żeby 
oprzeć na nich metalowe krokwie. 
Strukturę dachu już mamy gotową; 
potrzeba zakupić materiał na pokrycie. 
Mamy też już przygotowaną strukturę 
do pokrycia kopuły nad prezbiterium”.

Wielkim sukcesem zostały 
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uwieńczone wieloletnie starania o. 
Wiesława o budowę wielkiego placu 
miejskiego przed katedrą. Nie było 
to łatwe, gdyż znajdowała się tam 
szkoła. Ale przy dobrej woli władz 
miejskich szkołę przeniesiono do 
innego budynku. Okazały, dobrze 
zagospodarowany, artystycznie 
oświetlony plac stanowi piękne 
otoczenie i ozdobę katedry, podczas 
gdy katedra dowartościowuje 
plac. Z obydwu 
stron katedry 
zaplanowane są 
obszerne parkingi.

W miarę, jak 
„rośnie” kościół 
katedralny, wzrasta 
kościół żywy; 
uczestniczy w 
n a b o ż e ń s t w a c h 
trzykrotnie więcej 
parafian, niż to 
było na początku. 
Mieszkańcy miasta 
cieszą się i chlubią katedrą, chociaż do 
zakończenia budowy jeszcze daleko.

W związku z budową placu 
miejskiego, rozebrana została kaplica 
św. Teresy i nabożeństwa odprawiane 
są w nawie katedralnej, nad którą jest 
strop chroniący przed promieniami 
słonecznymi i przed deszczem. 
Celebracje z uczestnictwem wielkiej 
ilości wiernych odprawiane są w 
nawie centralnej, pod błękitnym lub 
rozgwieżdżonym niebem, korzystając, 

że deszcze w naszym klimacie należą 
do rzadkości.

Dwie potężne wieże zostały już 
wybudowane na wysokość 20 m, z 
myślą o założeniu dachu nad katedrą. 
Ich budowa opóźniła inne prace, ale 
było to konieczne. Prace budowlane 
na dużej wysokości wymagają 
zapewnienia dodatkowych środków 
bezpieczeństwa i nie wszyscy 
pracownicy są do tego zdolni z powodu 

wrodzonego lęku. 
O b e c n i e 

prace budowlane, 
ze względu na 
skąpe możliwości 
f i n a n s o w e , 
prowadzi 10 
mężczyzn. Od 
2010 roku czynione 
są oszczędności z 
myślą o budowie 
dachu.

Na stronie 
internetowej www.

catedralbjl.com.br i na facebook: 
Catedral de Bom Jesus da Lapa BA 
można obserwować rytm budowy 
katedry. 

Aktualnie wykonywane są prace 
na fasadzie oraz budowa schodów 
w wieżach. Następną pracą będzie 
przygotowanie ścian pod strukturę 
dachu na bocznych nawach. 
Przewiduje się, że w 2019 roku 
zostanie dokonane położenie dachu 
na całej budowie.
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Katedra jest piękna i wszyscy 
są urzeczeni jej rozmiarem i 
niezwykłością, bo rzeczywiście 
neogotyk w tej części Brazylii to coś 
niespotykanego. 

3. Środki finansowe na 
prowadzenie budowy

„Dla zdobycia środków 
finansowych – pisze o. Groń – 
każdego roku organizowane są wielkie 
loterie z wartościowymi nagrodami, 
w których uczestniczą tysiące osób. 
W latach budowy urządziliśmy ich 
już 28. Do przeprowadzenia tej 
pracy, do rozprowadzenia blankietów 
z numerami, angażują się setki 
współpracowników nie tylko w 
Bom Jesus da Lapa, ale i w innych 
miastach. Zaanimowani parafianie 
urządzają szereg innych imprez 
mających na celu zdobycie funduszów 
na prowadzenie budowy. Korzystamy 
również z regularnej pomocy 
finansowej wielu osób, sklepów i 
instytucji, które czynią to każdego 
miesiąca. Kilkakrotnie uzyskaliśmy 
pomoc finansową z zagranicy, co 
było konieczne, aby budowa nabrała 
większego rozmachu. Katedra w 
budowie, od chwili przygotowania 
podłoża pod posadzkę, służy już 
do urządzanie wielkich celebracji 
liturgicznych dla wiernych naszego 
miasta i dla pielgrzymów. Ci ostatni 
również z podziwem i radością 
obserwują budowę katedry. W dniu 

odpustowym Dobrego Jezusa z Groty 
(6 sierpnia) z katedry wyrusza wielka 
procesja odpustowa ulicami miasta do 
odległego prawie 2 km Sanktuarium. 
W procesji tej uczestniczą dziesiątki 
tysięcy pielgrzymów”. 

4. Znaczenie religijne i społeczne 
budowy katedry

Katedra w budowie, jedna 
z największych w stanie Bahia, 
nabrała już wysokiej rangi, jako 
punkt odniesienia i miejsce, które 
„trzeba zobaczyć. Teren zabudowany 
posiada 2.000 m²; pomieści zatem 
wielotysięczną rzeszę wiernych. 

Katedra służy już na wielkie celebracje 
dla całego miasta, dla uroczystości 
diecezjalnych i dla pielgrzymów, 
którzy przybywając do Sanktuarium, 
chętnie odwiedzają piękną katedrę, 
bardzo czczonej w Brazylii Matki 
Bożej Szkaplerznej.

Na podstawie Sprawozdania 
o. Wiesława Gronia

na IX Kapitułę - Redakcja
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Doroczny Odpust Matki Bożej 
Bolesnej („Osamotnionej”) to drugie 
wielkie święto w Sanktuarium 
Dobrego Jezusa, w którym uczestniczą 
dziesiątki tysięcy pielgrzymów. 
Podczas gdy na centralne święto 
odpustowe (6 sierpnia) przybywa 
około 120.000 pielgrzymów, to na 
odpust Matki Bożej Bolesnej jest ich 
około 50.000. Odpust Dobrego Jezusa 
trwa 10 dni (uroczysta nowenna i 
dzień odpustowy), a odpust Matki 
Bożej Bolesnej 8 dni (siedmiodniowe 
przygotowanie i odpust dnia 15 
września).

W gazetach w Salwadorze i w 
innych miastach tradycyjnie pisze 
się o setkach tysięcy pielgrzymów 
(nawet ponad pół miliona), ale 
wszystko to jest fantazją reporterów. 
Ani Sanktuarium, ani miasto Lapa 
nie posiada warunków do przyjęcia 
więcej niż 150 tysięcy pielgrzymów. 
W dniach największego nasilenia 
ruchu pielgrzymkowego, na 
początku sierpnia b.r. były 
problemy z zaopatrzeniem w wodę 
i prąd elektryczny. Wieczorem, 
dnia 5 sierpnia uroczysta 
nowenna do Dobrego Jezusa nie 
mogła być transmitowana przez 
redemptorystowską TV Aparecida, 
gdyż w Lapie zabrakło prądu.

Gdy chodzi o drugie co do 

wielkości święto w Sanktuarium, to 
siedmiodniowe przygotowanie do 
odpustu z centralnym nabożeństwem o 
godzinie 19:00 było bardzo uroczyste. 
Liturgia była ubogacona wymownymi 
inscenizacjami wydarzeń z Ewangelii 
odnoszącymi się do Siedmiu Boleści 
Maryi. Wykonane były one przez 
członków sanktuaryjnego zespołu 
teatralnego. Plac sanktuaryjny 
mieszczący ponad 10 tysięcy wiernych 
wypełniał się każdego wieczoru. 
Okolicznościowe kazania nowennowe 
głosili nasi ojcowie z ekipy misyjnej 
oraz ks. bp João Cardoso ordynariusz 
tutejszej diecezji.

Z roku na rok uroczyste 
nabożeństwa są coraz piękniejsze, 
dlatego wzrasta ruch pielgrzymkowy.

Oczywiście, jak w całej Brazylii, 
momentem najbardziej uroczystym 

SANKTUARIUM DOBREGO JEZUSA Z GROTY

1. ODPUST MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
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jest procesja ulicami miasta. Odbyła 
się więc wielka manifestacja religijna, 
z figurą Matki Bożej Bolesnej na 
wspaniałym feretronie procesyjnym 
wykonanym przez miejscowych 
artystów. 

Zakończenie święta odpustowego 
odbyło się po przyjściu procesji na 
plac sanktuaryjny, gdzie miało miejsce 
nabożeństwo z kazaniem, modlitwami, 
pieśniami i oddaniem się całej 
wielotysięcznej rzeszy w matczyną 
opiekę Maryi. 

Prosty lud brazylijski jest bardzo 
uczuciowy, przeżywa głęboko swoją 
wiarę, dlatego takie nabożeństwa, 
noszące znamię „pożegnania” 
Dobrego Jezusa, Maryi i ukochanego 
Sanktuarium zraszane są łzami.

Zaraz po Odpuście przyjeżdżają 
nowi pielgrzymi, którzy wolą spokój, 
ciszę, by spotkać się z Dobrym 

Jezusem i Jego Matką Bolesną. 
Dlatego trwa w Sanktuarium misja 
ciągła, z programem „świątecznym” 
przez cały rok.

Dla nas misjonarzy, pracujących 
w Sanktuarium to bezustanna praca, 
zwłaszcza w konfesjonale, gdyż ze 
względu na brak odpowiedniego 
duszpasterstwa parafialnego w 
miejscach zamieszkania pielgrzymów, 
duża ich ilość przyjeżdża do Dobrego 
Jezusa, aby pojednać się z Bogiem 
w Sakramencie Przebaczenia. Praca 
jest wymagająca, trwająca czasem 
8 godzin dziennie, ale też przynosi 
ona wielką satysfakcję duchową. 
Misjonarz może się wiele nauczyć 
od prostego ludu, jak to ujęte jest w 
zdaniu: „Ewangelizować ubogich i być 
przez nich ewangelizowanym”.

Redakcja

Na świąteczny dzień 12 
października przybyły tysiące 
czcicieli Matki Bożej Aparecida. 
W dniach 9, 10 i 11 miało miejsce 
triduum przygotowawcze z kazaniami 
okolicznościowymi i przepiękną 
oprawą liturgiczną. Ponieważ w tym 
roku dzień świąteczny przypadł w 
piątek, dlatego pielgrzymi pozostali 
jeszcze na sobotę i niedzielę. Oblicza 

się, że na tę uroczystość przybyło 
około 25 tysięcy pielgrzymów. Jest to 
zatem trzecie co do wielkości święto 
w Sanktuarium Dobrego Jezusa. 

Z roku na rok liczba pielgrzymów 
wzrasta, a to zwłaszcza dzięki 
transmisji nabożeństw przez telewizję 
redemptorystowską TV Aparecida 
i inną telewizję katolicką TV Rede 
Vida. Brazylijczycy z całego kraju 

2. ŚWIĘTO PATRONKI BRAZYLII 
MATKI BOŻEJ APARECIDA
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d o w i a d u j ą 
się o naszym 
Sanktuarium. A 
ponieważ jest ono 
niezwykle urocze 
mieszczące się 
w naturalnych 
grotach, wielu 
pragnie poznać 

je osobiście. Pojawiają się często 
pielgrzymki – wycieczki z odległości 
wielu tysięcy kilometrów!

Uroczystej sumie 
koncelebrowanej (odprawionej - ze 
względu na upał - o godzinie 7:00) 
przewodniczył ks. bp. ordynariusz 
João Cardoso, natomiast procesję 
z figurą Matki Bożej Aparecida 
po ulicach miasta (o godzinie 
18:00) i zakończenie uroczystości 
przeprowadził kustosz Sanktuarium 
o. Devaldo Menêz CSsR.

Temat tegorocznej uroczystości 
był następujący: „Maryja, Matka 
Boża Aparecida, nasza Pani i 
Królowa jest obrończynią życia”. 
W pięknym kazaniu na zakończenie 
uroczystości o. Devaldo, w oparciu 
o opis ewangeliczny cudu w Kanie 
Galilejskiej, mówił o konieczności 
uważnego słuchania i posłuszeństwa 
Dobremu Jezusowi, stosownie do 
zalecenia Maryi “uczyńcie wszystko, 
co mój Syn wam powie”, aby i 
w naszym życiu dokonał się cud 
przemiany, dzięki dobroci Jezusa. Do 

duchowego odrodzenia nasze rodziny 
potrzebują od Niego „nowego wina”.

Wielu przybyło na to święto 
z pustymi stągwiami swoich serc. 

Po spotkaniu z Maryją i Dobrym 
Jezusem, powrócą do domów z 
sercami przepełnionymi „nowym 
winem” radości i dziękczynienia 
za otrzymane łaski. A wszystko to 
przez pośrednictwo naszej Matki i 
Królowej!

O. Devaldo Menêz CSsR
Wolne tłumaczenie Redakcji
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Dnia 13 października, zaraz po 
zakończeniu uroczystości Matki 
Bożej Aparecida, rozpoczęliśmy 
triduum przygotowawcze przed 
świętem naszego współbrata 
redemptorysty – św. Gerarda Majella. 
Jest on bardzo czczony w niektórych 
regionach Brazylii, zwłaszcza w 
przepięknym, odległym 780 km od 
Lapy, Sanktuarium św. Gerarda w 
Curvelo, w sąsiednim stanie Minas 
Gerais.

Wielu pielgrzymów Dobrego 
Jezusa udaje się też do tamtejszego 
sanktuarium. W naszym Sanktuarium 

posiadamy malowniczą, dość 
obszerną grotę św. Gerarda, z 
piękną, rzeźbioną figurą naturalnej 
wielkości. Ponieważ w październiku 
mamy bardzo ożywiony ruch piel-

g r z y m k o w y , 
od kilku lat 
u r z ą d z a m y 
jego święto, z 
bardzo licznym 
u c z e s t n i c t w e m 
pielgrzymów. 

W dniu 16 
października o godzinie 19:00 miała 
miejsce centralna uroczystość na 
placu sanktuaryjnym, a mianowicie 
Msza święta z okolicznościowym 
kazaniem, w której uczestniczyło 
kilka tysięcy wiernych z miasta i 
pielgrzymów. Na zakończenie odbyła 

się procesja po ulicach miasta. 
Nie brakło specjalnego 
błogosławieństwa matek 
w stanie błogosławionym, 
których szczególnym 
patronem jest św. Gerard.

S z c z ę ś l i w y m 
zrządzeniem Opatrzności 
w okresie wielkiego 
nasilenia pielgrzymkowego 
obchodzimy święto 
Założyciela Zgromadzenia – 
św. Alfonsa (1 sierpnia) i brata 
zakonnego św. Gerarda, dzięki 
czemu tysiące pielgrzymów 

poznają dwóch wielkich świętych 
naszego Zgromadzenia. 

Redakcja

3. TRIDUUM I UROCZYSTOŚĆ ŚW. GERARDA
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a) Sanktuaryjne Muzeum
Muzeum sanktuaryjne powstało 

w roku 2012. Ponieważ eksponaty 
muzelne, porzucone w rupieciarniach, 
w ciąguy długich lat były cierpliwie 
zbierane i kolekcjonowane przez ś.p. 
o. Łukasza Kocika. Dlatego Muzeum 

mieszczące się w starodawnym  
budynku sanktuaryjnym, nosi nazwę 
“Muzeum im. o. Łukasza Kocika, 
CSsR”.

Sanktruarium liczy już ponad 300 
lat, ale z pierwszych dwóch wieków 
jego istnienia nie zachowały się żadne 
eksponaty. 

Zachowały się fotografie z 
dawnych casów, a mianowicie zdjęcie 
pierwszego Wizeunku Dobrego Jezusa 
(według którego artysta wyrzeźbił 
nowy Wizerunek. Najstarszą 
zachowaną fotografią , to pielgrzymi 

z dnia odpustowego (6 sierpnia) 1900 
r. Wtedy jeszcze pielgrzymi modlili 
się przed Cudownym Wizeunkiem 
przyniesionym przez pustelnika 
Franciszka w roku 1691. 

Najstarsze przedmioty muzealne 
pochodzą z początku XX w., a 
mianowicie drewniany, artystycznie 
rzeźbiony feretron, na którym po 
pożarze w roku 1903 i po spaleniu 
się Cudownego Wizerunku Dobrego 
Jezusa, przyniesiono do Groty, 
nowy wizerunek wyrzeźbiony w 
Salwadorze, na polecenie arcybiskupa 
Jeronimo. Arcypasterz, zarazem 
prymas Brazylii, przybył osobiście 
statkiem rzeką św. Franciszka, na jej 
brzegu dokonał poświęcenia nowego 
wizerunku. W wielkiej, uroczystej 
procesji, przyniesiono wizerunek do 
Groty sanktaryjnej i umieszczono go 
w nowym ołtarzu. Miało to miejsce 10 
lipca 1903 r.

Gdy montowano sanktuaryjne 
Muzeum, tradycyjne rodziny, 
mieszkające od pokoleń w Bom 
Jesus da Lapa, podarowały szereg 
wartościowych eksponatów. 
Pielgrzymi przynosili również wielką 
ilość rzeźbionych w drewnie figurek, 
przede wszystkim M. B. Niepokalanej, 
o wielopokoleniowej historii.

Muzeum jest piękne, urzekające, 
ale Sanktuarium o tak długiej i bogatej 
historii powinno dysponować o wiele 

4. ECHA DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ
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większym materialem muzealnym, co 
niestety było w przeszłości zupełnie 
zaniedbane.

Muzeum posiada nie tylko 
eksponaty z Sanktuarium, ale również 
wiele innych, mówiących o historii 
dawnych pokoleń. Dlatego zwiedzają 
muzeum nie tylko pielgrzymi, ale też 
miejscowi mieszkańcy. Nauczyciele 
z miejscowych szkół przyprowadzają 
ucznów, by poznali dzieje santuarium 
i miasta. Lapa posiada już  fakultet 
(wydział uniwersytecki), którego 
studenci również  korzystają z 
Muzeum.

Nasze Muzeum jeszcze nie 
jest zarejestrowane w właściwym 
departamencie kulturowym  stanu 

Bahia, ani ogólnokrajowym. Już 
od dłuższego czasu prowadzone 
są starania o jego zarejestrowanie. 
Spodziewamy się, że po wejściu 
naszego Muzeum w krąg muzeów 
stanowych i krajowych, stanie się ono 
jeszcze bardziej znane.

Od sześciu lat sanktuaryjne 
Muzeum jest wielką atrakcją dla 
pielgrzymów i „szkołą” historii tego 
szczególnego miejsca.

b) Sanktuaryjny Zespół Teatralny

Każdego roku, w Wielkim 
Tygodniu i przy innych okazjach 
amatorski zespół treatralny w liczbie 
ponad stu osób przedstawia ma 
placu sanktuaryjnym historię Męki 
Pańskiej, poprzedzoną wielu scenami 
ewangelicznych wydarzeń.

Aktorzy to w większości młodzież 
młodsza i starsza. Jest to jeden ze 
sposobów prowadzenia ewangelizacji. 
Przez trzy miesiące przygotowują się 
do występu, co z pewnością jest dla 
nich wielką lekcją katechetyczną i 
głębokim przeżyciem religijnym. 
Wielkotygodniowe przedstawienie 
jest wielkim wydarzeniem w życiu 
miasta, zwłaszcza rodzin aktorów, 
dlatego plac sanktuaryjny wypełnia 
się tysiącami uczestników.

Dla aktorów, przygotowanie 
przedtawienie to wielki wysiłek i 
pościęcenie. Większość z nich uczy 
sie, studiuje, wielu już po dniu pracy 



43Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 117  Wrzesień – Grudzień 2018 r.

spieszy na próby, z nadzieją, że w 
tym roku przedstawienie będzie 
jeszcze piękniejsze, niż w latach 
ubiegłych. W ostatnich dniach 
przed przedstawieniem teatralnym 
próby trwają do późnych godzin 
wieczornych.

Od roku 2017, liczymy na 
profesjonalną pomoc fachowca, 
mieszkającego w sąsiednim mieście 
Santa Maria da Vitória, który 
ukończył specjalistyczne studia  
uniwersyteckie. On to reżyseruje 
cały ten występ teatralny. nastawia 
głos, uczy poprawnej dykcji, 
komunikowania się z widownią itd. 
Stąd występ teatralny jest na dobrym 
poziomie artystycznym. Przyznać 
należy, że Brazylijczycy mają wiele 
kreatywności i wrodzonego gustu 
artystycznego. Gdy chodzi stroje 
aktorów, wykazują wiele inwencji, 
chociaż zawsze starają się, by 
odzierciedlały one wiernie ducha 
tamtejszych czasów. 

Realizacja tego rodzaju występu 
teatralnego kosztuje około R$ 
12.000,00 (ok. 12 tys, złotych). 

Przedstawienie odbywa 
się na placu sanktuaryjnym, na 
rozbudowanej, szerokiej na ok. 
50 m scenie. Droga krzyżowa i 
Ukrzyżowanie odbywa się na uskoku 
wzgórza, na wysokości ok. 20 m nad 
placem sanktuaryjnym.

W roku 2018 „Męka naszego 
Pana Jezusa Chrystusa” w wykonaniu 

sanktuaryjnej grupy teatralnej 
transmitowana była na żywo przez 
internetową telewizję sanktuaryjną 
(TV Bom Jesus), a w Wielką Sobotę 
retrasmitowana była przez z katolicką 
telewizję Rede Vida na całą Brazylię.

c) Sanktuaryjna Akcja Społeczna 
i Dobroczynna

- Doraźna pomoc ubogim
Aktualnie Sanktuarium udziela 

finansowej pomocy około 300 
osobom w różnych potrzebach, jak 
badania lekarskie, lekarstwa, pokrycie 
kosztów podróży do wielkich 
miast, gdzie chorzy mogą liczyć na 
efektywną pomoc lekarską...

       Obecnie Sanktuarium liczy 
na fachową pomoc dwóch asystentek 
socjalnych, dlatego ubodzy, którzy 
przychodzą do furty, by prosić o 
wsparcie, obsługiwane są przez nie. 
One to utrzymują potem bezpośredni 
kontakt z ichj rodzinami, aby 
Sanktuarium mogło zaradzić ich 
potrzebom. Dlatego nie ma zwykłego 
dawania jałumużny, gdyż czasem 
nadużywano hojności, prosząc o 
wsparcie, ale na kupienie alkoolu, czy 
narkotyków.

-  Terapeutyczna Wspólnota 
im. M. B. Nieustającej Pomocy 

Opatrznościową okazała się inicjatywa 
otwarcia Terapeutycznej Wspólnoty 
tak dla Sanktuarium, dla Kościoła 
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w naszym mieście, a zwłaszcza dla 
chcących pozbyć się nałogu pijaństwa 
czy narkomanii.

Działa ona na sanktuaryjnym 
gospodarstwie rolnym, odległym 
kilkanaście kilometrów  od miasta.

Miejscowa społeczność poparła 
tę inicjatywę i pomaga w utrzymaniu 

wspólnoty. Dzisiaj liczymy 
na czterdziestoosobową grupę 
wolontariuszy, którzy organizują 
efektywną pomoc materialną, ale 
też fachową orientację lekarską itp.   
Dom na brzegu rzeki św. Franciszka 
dysponuje miejscem dla szesnatu 

członków Wspólnoty. Na stałe 
mieszkają tam koordynator i jego 
zastępca.

Wspólnota terapeutyczna 
powstała 1 maja 2016 r., licząc w 
pierwszym roku na fachową orientację 
redemptorystów z Prowincji Campo 
Grande, którzy od wielu lat prowadzą 
tego rodzaju wspólnoty terapeutyczne.

W ciągu dwóch lat, około 20 
mężczyzn (młodszych i starszych) 
ukończyło dziewięciomiesięczny 
okres terapii iwrócili do swoich rodzin 
i do swojej pracy zawodowej.

-  Przewodnicy turystyczni 
Ponieważ Sanktuarium ze swoim 

Wzgórzem i licznymi grotami 
stanowi niezwykłą atrakcję, ale 
też wyzwanie dla pielgrzymów i 
turystów, administracja sanktuaryjna 

zorganizowała dwudziestoosobową 
grupę ubogich dorosłych chłopców, 
którzy pełnią funkcję przewodników. 
Aby mogli dobrze pełnić swoją 
funkcję, otrzymaji oni odpowiednie 
przygotowanie odnośnie przyjaznego 
i serdecznego spotkania z 
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pielgrzymami,  poznali historię 
sanktuariumeiros e o conhecimento 
da história do Santuário, aby 
nie powtarzali fantastycznych 

legend, jakie istnieją, lecz aby 
opowiadali prawdziwe dzieje tego 
nadzwyczajnego sanktuarium.

Z czasem, w poczuciu wspólnej 
odpowiedzialności grupa ta bardzo się 

zbratała; każdy z nich starając się być 
wzorem dobrej posługi pielgrzymom.  
Starają się też utrzymanie porządku 
na pełnym zakamarków w skalistym 
wzgórzu. Sanktuarium postarało się o 
uniformy dla nich, urządza zebrania i 
prowadzi pogdanki formacyjne.  

W ubiegłyn roku (2017), 
Departament do Spraw Turystyki 
stanu Bahia przeprowadził ankietę 
odnośnie jakości obsługi pielgrzymów 
i turystów w Sanktuarium oraz w 
mieście Bom Jesus da Lapa. Z 23 
pytań, na które pielgrzymi turyści 
odpowiadali, na pierwszy miejscu 
znalazła się posługa religijna w 
Sanktuarium i zaraz na drugim miejscu 
byli sanktuaryjni przewodnicy 
turystyczni.

Redakcja

TRADYCYJNY ŚRODEK LOKOMOCJI 
do Sanktuarium Dobrego Jezusa

“Prawdziwa pielgrzymka 
do Dobrego Jezusa powinna 
mieć charakter pokutny” mówią 
pielgrzymi z parafii Ipiau odległej 
550 km od Bom Jesus da Lapa. Są to 
pielgrzymi „starej daty”, pokolenia 
przyzwyczajonego do ponoszenia 
wielkiego trudu niewolniczej pracy 
na roli, których dłonie twarde są „jak 
skała” od prymitywnych narzędzi 
rolniczych. Oni to przez dziesiątki 
lat odbywali podróż ciężarowkami 

dostosowanymi do przewozu osób. 
Duża ciężarówka mieści nawet 70 
osób, na umieszczonych gęsto ławach 
z desek, pod plandeką. Wiozą z 
sobą drabinki, ułatwiające wyjście i 
zejście z ciężarówki. Obecnie nawet 
młodsze pokolenie z tamtych okolic 
chętnie dołącza do swoich rodziców 
i dziadków w dorocznej pielgrzymce 
do Dobrego Jezusa

Tradycyjna podróż ciężarówką, po 
piaszczystych i wyboistych drogach 
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trwała wiele dni. W nocy pielgrzymi 
koczowali i drzemali na położych na 
piachu słomianych matach, wokół 
rozpalonego dużego ogniska. 
Ognisko dawało trochę ciepła 
w czasie chłodnych nocy i 
„odpędzało” moskity.

Ponieważ podróż odbywała 
się w kurzu, każdy pielgrzym  
nosił słomiany kapelusz 
obleczony białym płótnem ze 
wstążką, najczęciej koloru zielonego. 
Gdy przyjeżali do Sanktuarium 
byli tak pokryci kurzem, że trudno 
było poznać jakiego koloru mają 
odzienie. Ciężarówka zatrzymywała 
się przed Sanktuarium i pielgrzymi 
udawali się prosto do Groty, żeby 

pokazać Dobremu Jezusowi swoje 
poświęcenie, ofiarę i spotkać się z 
Nim w Sanktuarium.

Kilkadziesiąt lat temu, liczni 
pielgrzymi udawali się ciężarówką 

na brzeg rzeki św. Franciszka, 
gdzie koczowali przez cały okres 
pobytu w Lapie. Gotowali strawę 

na przywiezionym ze sobą drewnie, 
kąpali się w rzece, w rzece też myli 
naczynia kuchenne... Niestety obecnie 
ze wzrostem miasta, liczęcego 
obecnie ok. 70.000 mieszkańców, 
pojawiły się równocześnie problemy 
wielkomiejskie (napady, rozboje...). 
Dlatego nocleg na brzegu rzeki 

św. Franciszka już nie jest 
bezpieczny.

Inni bardzo ubodzy 
pielgrzymi korzystali w 
dawnych czasach  z noclegu w 
mieście. Wielu mieszkańców 
Lapy na okres pielgrzymkowy 
wyprowadzało się z domu, 
przygotowując dla siebie szałas 
na podwórku. Dom, zupełnie 
pusty, za odpowiednią opłatą,  
pozostawał do dyspozycji 
pielgrzymów, którzy spali 
na domowym klepisku, a na 

podwórku improwizowali „kuchnię”. 
Teraz już to należy do rzdkości, gdyż 
są domy noclegowe dla wszystkich 
pielgrzymów.

Cała ta długa pielgrzymka 
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odbywała się w 
wielkiej religijnej 
radości, zbrataniu 
i życzliwości, 
co było dla nich 
n a j p i ę k n i e j s z e . 
Dlatego pielgrzymi 
„starej daty” 
tęsknią do tamtych 

czasów i starają się podtrzymywać 
tradycję odbywania pielgrzymki 
ciężarówkami.

Czasy jednak się zmieniły; 
najważniejsze drogi dojazdowe do 
Sanktuarium są asfaltowe, dlatego 
podróż jest krótsza i nie wymagająca 
od pielgrzymów tak wielkiego 
poświęcenia. Zmieniła się również  
mentalność nowego pokolenia, 
które mając już łatwiejsze życie, nie 
jest zdolne do podejmowania tak 
wielkiego wysiłku i poświęcenia. W 
ostatnich latach podróż odbywają 
autokarami (czasem bardzo starymi 
i mało bezpiecznymi). 

Podczas gdy w latach 
siedemdziesiątych, na sto 
ciężarówek z pielgrzymami było 
zaledwie kilka autokarów, to obecnie, 
po czterdzierstu latach, na sto 
autokarów przypada obecnie zaledwie 
kilka ciężarówek.

W rozległej parafii Ipiau utrzymuje 
się jednak tradycja odbywania 
pielgrzymek ciężarówkami. W 
tym roku dnia 27 lipca odbyła się 
uroczysta Msza św. w kościele 

parafialnym, który napełnił się setkami 
pielgrzymów wyruszającymi do Bom 
Jesus da Lapa. Z błogosławieństwem 
ks. proboszcza rozpoczęli oni 
oczekiwaną i wymarzoną podróż do 
Dobrego Jezusa, która zaplanowana 
była na dziesięć dni, gdyż 
uczestniczyli w uroczystej nowennie 
´przygotowawczej i w święcie 
odpustowym Dobrego Jezusa dnia 6 
sierpnia.

      Ze strony policji drogowej 
w trosce, aby taka podróż była 
bezpieczna stawiane są liczne wymogi. 
Dokonuje się uprzednio dokładnego 
sprawdzenia stanu technicznego 
ciężarówki.  Tego rodzaju pojazdy 
kursują na terenie Bahii i nie mogą się 

udać do innych stanów brazylijskich.
      Tego rodzaju środek transportu 

jest reliktem, który nie będzie istniał 
w dalszej przyszłości. Pozostanie 
on tylko w pamięci najstarszych 
píelgrzymów i opisach historycznych.

Redakcja
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Wydając niniejszy, 117. 
numer „Noticiario” Biuletynu 
Informacyjnego, zamykamy 
czterdziestolecie jego istnienia. Sama 
szata graficzna, początkowo bardzo 
prymitywna, odzwierciedla misyjne 
warunki naszej pracy. Biuletyn stara się 
podążać za zdobyczami technicznymi 
naszych czasów. Przezwyciężając 
niemałe trudności i okresy 
zastoju, mamy satysfakcję, 
że doczekał się on 40. 
rocznicy istnienia. 
Pragniemy z tej okazji 
przybliżyć naszym 
Czytelnikom zarys jego 
dziejów.

W II Kronice Misji 
R e d e m p t o r y s t ó w 
w Bahii, przy dniu 
30 marca 1979 
roku, znajdujemy następujący 
zapis: „Wydaliśmy pierwszy numer 
informatora Misji Redemptorystów w 
Bahii Noticiário w 54 egzemplarzach 
i wysłaliśmy go Redemptorystom w 
Brazylii oraz polskim współbraciom 
w Argentynie” (s. 87).

O. Tomasz Bulc, przełożony 
Misji Redemptorystów w Bahii, 
zlecił o. Franciszkowi Mickowi 
wydawanie informatora naszej 
jednostki Zgromadzenia. Co do 
nazwy informatora, mieliśmy szereg 

pomysłów: „A Voz da Bahia” („Głos 
z Bahii”), „Os Redentoristas da 
Bahia” („Redemptoryści z Bahii”), 
„Noticiário da Missão da Bahia” 
(„Informator Misji Redemptorystów 
w Bahii”) i inne. O. Micek zapytał 
sióstr szarytek św. Wincentego, które 
prowadziły szkołę podstawową i 
średnią w Bom Jesus da Lapa, a które 
jako Brazylijki i nauczycielki tej 

najlepszej w mieście szkoły 
mogły nam wskazać, 
który tytuł byłby 

najbardziej właściwy. 
Według ich opinii, 
najbardziej stosownym 
tytułem było „Noticiário” 

i tak już pozostało. 
Do pierwszego 

numeru o. Tomasz Bulc 
napisał następujący tekst:

Drodzy Współbracia!
Misja Redemptorystów w Bahii, 

która liczy 6 lat swojego istnienia, 
zamierza wejść za pośrednictwem 
skromnego biuletynu w krąg 
Prowincji, Wiceprowincji i Regii 
Zgromadzenia Redemptorystów w 
Brazylii, dzieląc się wiadomościami z 
naszej pracy misyjnej i duszpasterskiej 
w Bahii.

Chociaż jest nas jeszcze niewielu, 
jako wspólnota wykonujemy wiele 
prac ewangelizacyjnych, o czym 

TRADYCYJNY ŚRODEK LOKOMOCJI 
do Sanktuarium Dobrego Jezusa



49Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 117  Wrzesień – Grudzień 2018 r.

chcemy dzielić się z innymi.
Nasz informator „Noticiário” 

będzie wydawany co 3 miesiące. 
Pierwszy numer zawiera wiadomości 
o warunkach, w jakich żyjemy i 
pracujemy w Bahii oraz o naszym 
zaangażowaniu misyjnym i 
duszpasterskim w miesiącach od 
stycznia do marca 1979 roku.

Żywimy nadzieję, że ten nasz 
wysiłek zostanie przyjęty przez 
Redemptorystów i przyczyni się do 
wzajemnego poznania i do budowania 
JEDNOŚCI i BRATERSTWA 
wszystkich Redemptorystów w 
Brazylii.

W imieniu Misji Redemptorystów 
w Bahii

O. Tomasz Bulc CSsR – 
Przełożony Misji

W pierwszych latach 
biuletyn wydawany był 
na powielaczu (na olej) 
produkcji czeskiej, 
który zakupiono w São 
Paulo. O. Franciszek 
Micek dysponował 
p r z y w i e z i o n y m 
z Argentyny 
k o m p l e t n y m 
wyposażeniem ciemni 
fotograficznej, w której wywoływał 
zdjęcia czarno-białe, bo tylko takie 
w tamtych czasach istniały w Bahii. 
Wklejał je na stronach biuletynu, aby 
wiadomości były w miarę możliwości 

ilustrowane. 
Na początku 1980 roku 

rozpoczęliśmy wydawanie 
informatora „Noticiário” również po 
polsku, który nosi tytuł „Noticiário” 
Biuletyn Informacyjny. Aby uniknąć 
rozbieżności, zaczął być wydawany 
od numeru 5, obiecując sobie, że brak 
ten uzupełnimy, tłumacząc na język 
polski pierwsze cztery informatory z 
1979 roku, co dopiero uczyniliśmy 
po 34 latach, wydając 100. numer 
biuletynu.

Po przenosinach o. Franciszka 
Micka do Salwadoru na początku 
1981 roku, „Noticiário” wydawano 
w stolicy Bahii, na tym samym 
powielaczu, a prace wykończeniowe 
(spinanie, obcinanie) wykonywane 
przedtem w drukarni w Lapie, 
powierzaliśmy introligatorni szkoły 

Sióstr na Ondinie 
i drukarni przy 
klasztorze ojców 

kapucynów. 
Z biegiem czasu 

powielacz nie nadawał 
się już do użytku, dlatego 
przygotowany zestaw 
artykułów oddawaliśmy 
do naszej drukarni w Bom 

Jesus da Lapa. O. Łukasz 
Kocik, odpowiedzialny za 

drukarnię, czuwał nad wydaniem 
biuletynów „Noticiário”. Drukarnia 
przeżywała jednak okres trudności 
technicznych. Dlatego też wydawanie 
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biuletynu przestało być regularne. 
Kiedy dla Seminarium w Salwadorze 
nabyliśmy kserograf SHARP, o. 
Micek ponownie przejął wydawanie 
biuletynu, które to znów stało się 
regularne i w lepszej szacie graficznej.

Na szczęście nadchodził czas 
komputerów. Pierwsze wydanie 
przygotowane na komputerze, ale 
nadal powielane na kserografie, było 
zasługą o. Zbigniewa Małolepszego, 
Był to 47. numer biuletynu w 
obydwóch wersjach, 
wydany we wrześniu 
1994 roku. Artykuły 
pisane były na maszynie 
w Bom Jesus da Lapa, 
gdzie jeszcze nie było 
komputera i przesyłane 
pocztą do Salwadoru, 
gdzie przepisywano 
je na komputerze 
i powielano na 
kserografie. Oprócz o. 
Zbigniewa w wydawaniu biuletynów 
współpracował o. Krzysztof Mamala, 
który będąc członkiem ekipy misyjnej 
posiadał także znajomość pracy 
na komputerze. W 1996 roku o. 
Micek został ponownie przeniesiony 
do Salwadoru i tam oswajając 
się z komputerem kontynuował 
wydawnictwo biuletynów.

Przyszedł jednak 1999 rok, kiedy 
to o. Micek został przeniesiony do 
Arraial d’Ajuda (Porto Seguro) i 
wydawanie biuletynów powierzono 

klerykom polskim i brazylijskim. 
Jak tego można było się spodziewać, 
praca wydawnicza kleryków nie 
trwała długo. Odpowiedzialni 
za przygotowanie i wydawanie 
biuletynów klerycy, kończyli studia 
teologiczne, pisali prace naukowe na 
zakończenie kursu teologii, zbliżali 
się do święceń kapłańskich. W 
rezultacie w latach od 1999 do 2002 
ukazały się zaledwie cztery numery 
biuletynów „Noticiário”.  Ówczesny 
zarząd Wiceprowincji pogodził się z 

faktem, że obejdzie się bez 
wydawania biuletynu.

D o p i e r o 
po wyborze na 
p r z e ł o ż o n e g o 
Wiceprowincji o. 

Antoniego Niemca, 
podjęta została sprawa 
wznowienia wydawnictwa 

biuletynów „Noticiário” i 
powierzona ona została o. 
Stanisławowi Wilczkowi i o. 

Franciszkowi Mickowi, a po pewnym 
czasie tylko temu ostatniemu.

Od początku 2003 roku szata 
graficzna biuletynu przygotowywana 
jest przez Redakcję. Gotowy biuletyn 
jest oddawany do druku w naszej 
Drukarni Bom Jesus. Redakcja stara 
się udoskonalać szatę graficzną, co 
czasem się uda, a czasem nie. Zdarza 
się, że biuletyn zostaje wydany z 
dużym opóźnieniem, a to z powodu 
problemów technicznych drukarni. 
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Do 2007 roku biuletyny 
ukazywały się trzy razy do roku, 
potem staraliśmy się wrócić do 
pierwszego zamiaru, by je wydawać, 
co trzy miesiące.

W założeniu i według planu 
Redakcji biuletyny „Noticiário” 
powinny być „zwierciadłem” ogromu 
pracy misyjnej, duszpasterskiej, 
wychowawczej i pracy wszystkich 
innych sektorów naszej działalności 
ewangelizacyjnej. Niestety nie 
zawsze udaje się zdobyć materiał ze 
wszystkich sektorów pracy misyjnej. 
W ostatnich latach praca jest nieco 
łatwiejsza dzięki 
p o c z c i e 
internetowej i 
dzięki stronom 
internetowym, 
z których 
Redakcja może 
„wyłowić” wiele 
p o t r z e b n y c h 
wiadomości.

O b c h o d z ą c 
czterdziestolecie 
naszej niełatwej pracy przy 
wydawaniu biuletynu, pragniemy 
podziękować Współbraciom, którzy 
przysyłają wiadomości, zdjęcia 
i inny potrzebny materiał. Na 
wdzięczność zasługują osoby, które 
dokonywały i dokonują korekty w 
języku portugalskim: pani Carlota 
Ferreira z Salwadoru - Misjonarka 

Świecka i pan Geraldo Bastos z Bom 
Jesus da Lapa oraz o. Mirosław Juruś 
CSsR, który od 2005 roku poprawia 
polską wersję biuletynu. Aktualnie 
„Noticiário” w języku portugalskim 
wydajemy w 250, a w języku polskim 
w 120 egzemplarzach. Ten ostatni 
wysyłamy polskim współbraciom 
w 16 krajach świata, od Patagonii w 
Argentynie po Kazachstan w Azji.

Od marca 2016 roku „Noticiário” 
Biuletyn Informacyjny udostępniony 
jest wielu innym czytelnikom, gdyż 
umieszczany jest on na stronie 
internetowej Prowincji Warszawskiej: 

redemptor.pl, w 
dziale „misje 
zagraniczne”.

B i u l e t y n 
jest również 
z n a c z ą c y m 

ź r ó d ł e m 
wiadomości do 
poznania historii 
naszej Misji – 

Wi c e p r o w i n c j i 
Bahia.

Oby Bóg nam błogosławił w tej 
pracy, gdyż biuletyn jest ogniwem, 
które łączy wiele osób, a które 
zaznajamiając się z naszą pracą 
misyjną, wspomagają nas swoimi 
modlitwami.

o. Franciszek Micek CSsR
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Dziesiąty marca, 1983 r. - 
to dzień bardzo ważny w moim 
kapłańskim życiu. W tym to właśnie 
dniu po wcześniejszym pożegnaniu 
się z Rodzinami, Rodzeństwem i 
przyjaciółmi opuściłem wraz z moim 
Współbratem o.Waldemarem Gałązką 
Ojczysty Kraj, by udać się na prace 
misyjne do Brazylii.

Pierwszy etap naszej podróży 
był Warszawa-Rzym. Z Warszawy 
wyjeżdżałem z mieszanymi 
uczuciami. Z jednej strony cieszyłem 
się, że to już mogę wyjechać, by,; 
realizować Chrystusowe Rozesłanie:

.„IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT 
I NAUCZAJCIE WSZYST KIE 
NARODY UDZIELAJAC IM 
CHRZTU W IMIE OJCA 1 SYNA I 
DUCHA ŚWIĘTYEGO”. (Mt.28,19) 
a zdrugiej strony myśl o tych z którymi 
się rozstałem co najmniej na pięć lat 
napawała smutkiem. Byłem też lekko 
przestraszony, ponieważ był to mój 
pierwszy lot samolotem, ale poczułem 
się pewniej, kiedy na pokładzie 
samolotu pojawił się Prymas Polski 
Ks. Kard. Józef Glemp, który jechał 

do Rzymu, by uroczyście objąć w 
posiadanie Bazylikę Matki Bo żej na 
Zatybrzu, tę samą, którą opiekował 
się zmarły Prymas Polski, Ks. Kard.
Stefan Wyszyński. Dzięki śmiałości 
o.Waldemara, który odważył się 
podejść do Prymasa, zamieniliśmy 
z Nim kilka zdań i na koniec 

ŚP. O. TADEUSZ SŁABY CSSR

WSPOMNIENIA Z PODRÓŻY DO BRAZYLII
I SPOTKANIE Z NOWĄ RZECZYWISTOŚCIĄ

Przeżywając jeszcze bardzo żywo odejście o. Tadeusza do wieczności 
w lipcu b.r., zamieszczamy jego pierwszy artykuł opublikowany w 

Biuletynie „Noticiario” nr 18 (1983)
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otrzymaliśmy błogosławieństwo na 
trudy misjonarskiego życia.

Po przeszło dwóch godzinach 
lotu i po szczęśliwym wylądowaniu, 
znaleźliśmy się w centrum katolickiego 
świata, w Rzy mie. Na lotnisku czekał 
już na nas o. Jan Piekarski, abyśmy 
nie zginęli w tym urzekającym i 
bardzo wielkim mieście. Uścis kał nas 
bardzo serdecznie, a jadąc z lotniska 
do naszego Domu Generalnego 
samochodem, który prowadził p. 
Staszek, o. Piekarski poin formował 
nas, że podróż statkiem już nie 
wchodzi w rachubę, gdyż najbliższy 
statek ma wyruszyć z Neapolu 
dopiero z początkiem czerwca. 
Dodał jeszcze, że zarezerwował już 
miejsca w samolocie na 22 marca. A 
więc na Rzym przypadło nam 11 dni. 
Przez te 11 dni pobytu we Włoszech 
zwiedziliśmy dzięki o. Piekarskiemu 
bardzo dużo. Po prostu, o. Piekarski 
zajął się nami jak rodzony ojciec, 
okazał nam wiele serca i czasu, 
pomimo tylu obowiązków, jakie pełni 
w Domu Generalnym Zgromadzenia. 
Całymi dniami oprowadzał nas 
po Rzymie, pokazyjąc ciekawsze 
zabytki tak religijne, jak też z 
czasów pogańskich, dając przy tym 
fachowe wyjaśnienia. Organizował 
specjalnie dla nas wycieczkę poza 
Rzym, do miejsc gdzie żył, pracował 
i umarł św. Alfons Założyciel 
naszego Zgromadzenia. Mieliśmy 

przez to możliwość poznać miejsca 
gdzie rodziło się 250 lat temu nasze 
Zgromadzenie. Dnia 19 marca w 
uroczystość św.Józefa, odprawiliśmy 
przy Grobie św. Alfonsa w Pagani 
koło Neapolu, polecając Bogu naszą 
podróż do Brazylii i prace, która nas 
tam czeka.

Po drodze zwiedziliśmy Monte 
Cassino, gdzie spoczywa ponad 
1000 polskich żołnierzy poległych w 
walce z Niemcami podczas ostatniej 
wojny. Tak czasami rozmawialiśmy 
między sobą, że o. Piekarski nie śpi w 
nocy, tylko myśli co by nam jeszcze 
pokazać. Jednak najważniejszym 
momentem w Wiecznym Mieście 
było spotkanie z Ojcem Świętym 
na audiencji środowej. Mieliśmy 
szczęście stać blisko barierki, którędy 
przechodził Ojciec Święty. A dzięki 
mocnemu i nie kontrolowanemu 
krzyknięciu przez o. Waldemara., 
Ojciec święty przechodząc zauważył 
nas, uśmiechnął się i udzielił 
błogosławieństwa oraz ofiarował nam 
różańce, byśmy z modlitwą na ustach 
i z różańcem w ręce zdobywali świat 
dla Chrystusa.

Ojciec Święty przemawiając do 
pielgrzymów z Polski i do Polonii, 
skierował także do nas następujące 
słowa: “Pozdrawiam Ojców 
Redemptorystów z Prowincji Polskiej, 
którzy są obecnie w drodze na Misje 
do Brazylii.”
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Na koniec audiencji Ojciec Święty 
święcąc rożne przedmioty religijne, 
z którymi przyszli pielgrzymi 
na spotkanie z Nim, poświęcił 
również nasze krzyże misyjne,które 
sprezentował nam o. Piekarski.

Oprócz oficjalnego spotkania z 
Ojcem Świętym mieliśmy szczęście 
zobaczyć Go jeszcze dwa razy, jak 
przemawiał z okna swojej biblioteki 
w czasie niedzielnego Anioł Pański. 
Z każdego spotkania z Ojcem 
wychodziliśmy z nieopisanymi 
wrażeniami, po prostu brakuje słów 
by wyrazić to, co w takich momentach 
czuje serce. Jadąc na Mszę, która co 
niedzielę o 16.30 jest nadawana przez 
Radio Watykań skie w języku polskim, 
mieliśmy możliwość zwiedzić 
przepiękne ogrody Watykańskie. 
Wtedy też spotkałem swojego kolegę 
Ks. Je zuitę, pracującego w Radiu 
Watykańskim. On pokazał nam studio 
wewnątrz, całą aparaturę nadawczą 
oraz jak wygląda praca księ ży, 
sióstr zakonnych i ludzi świeckich 
zaangażowanych w opracowywaniu 
i nadawaniu programów religijnych 
i informacji z życia Kościoła na 
całym świecie. Jedenaście dni 
zleciały szybko i trzeba było opuście 
najpiękniejsze miasto jakie do tej pory 
widziałem - Rzym. Dnia 21 marca w 
godzinach wieczornych O. Piekarski 
wraz z o. Markiem Piątkiem, który też 
bardzo dużo czasu nam poświęcił i br. 
Ryszardem odwieźli nas na lotnisko. 

Po pożegnaniu się oni wrócili do 
klasztoru a myśmy zostali ezekac na 
odlot samolotu. Pięć minut po północy 
samolot włoskich Linii Lotniczych 
wystartował w kierunku Brazylii; 
podróż trwała długo, bo aż 12 godzin, 
ale żeby się pasażerom nie nudziło, 
to nawet wyświetlali nocą film. O 
godzinie 7.40 czasu brazylijskiego, 
ujrzeliśmy spaloną czerwoną ziemię. 
Była to Brazylia. A w kilka minut 

potem stanęliśmy po raz pierwszy na 
ziemi naszego przeznaczenia w Rio 
de Janeiro, gdzie wylądował samolot. 

Nasza druga Ojczyzna przyjęła 
nas dosyć zimno, było pochmurno, 
padał deszcz, a także wynikły 
problemy na odprawie celnej . Ale o 
perypetiach z policją na lotnisku i o 
pierwszych dniach w Rio de Janeiro 
nie będę pisał, gdyż przepięknie 
to ujął w swoim artykule o Łukasz 
Kocik, który przyjechał po nas z 
Salvadoru. Powiem tylko tyle, że 
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gdyby nie on, to mielibyśmy ciężką 
przeprawę z „intelektualistami” 
strzegącyml prawa publicznego co do 
joty.  O. Kocik, któremu nie są obce 
takie sprawy, także wiedział gdzie się 
udać i w ciągu trzech dni załatwiliśmy 
potrzebne świadectwo zdrowia 
umożliwiające pozostanie w Brazylii 
oraz zwrócenie nam zatrzymanych 
przez policję paszportów. Znalazł się 
jeszcze czas, żeby zwiedzić miasto, 
które wspaniale wygląda gdy się je 
widzi z góry Corcovado na szczycie 
której króluje Chrystus Odkupiciel 
roztaczający opiekę nad miastem. 
Wyrażają ten gest rozpostarte ramiona, 
którymi chce ogarnąć wszystkich. 
Trzeba tutaj dodać, że ten pomnik 
był projektowany przez polskiego 
architekta Landowskiego.

Pomnik Chrytusa Odkupiciela 
na Corcovado, które wznosi cię 
prawie prostopadle nad morzem (góra 
wysokości 700 m), ma wysokości 
38 metrów razem z podstawą. Sama 
statua ma 30 metrów wysokości. 
Rozpiętość ramiom ma 28 m. Nocą, 
przy oświetleniu specjalnymi lampami 
wygląda jak na Taborze w czasie Prze-
mienienia. Po pięciodniowym pobycie 
w Rio u Ojców Redemptorystów 
brazylijskich, udaliśmy się autobusem 
do Salvadoru. Trzeba było pokonać 
ogromne przestrzenie. Jechaliśmy aż 
32 godziny. Podróż szybko zleciała, 
ponieważ w dzień wszystko bacznie 
obserwowaliśmy, gdyż było wszystko 

nieznane, interesujące, a w nocy 
kimaliśmy. Natomiast o. Kocik, który 
nas pilotował miał podróż ciężką, a to 
dzięki nam, gdyż ganiając za naszymi 
sprawi w Rio de Janeiro w deszczu, 
pomimo że ochranialiśmy go dwoma 
parasolami przed deszczem, przemókł 
do nitki. A owocem tego była grypa, 
z którą męczył się w czasie podróży.

W Selvadorze w którym mamy 
dwa klaszto ry, zamieszkaliśmy 
przy kościele św. Łazarza. Tutaj 
zobaczyliśmy na prawdę warunki 
misyjne. Ojcowie mieszkają na chórze 
kościelnym, pokoje są pooddzielane 
tylko dyktą, nie ma sufitów, nad 
głową tylko dach. Patrząc na warunki, 
w jakich żyją to ich podziwialiśmy. 
Jednak ten ubogi klasztorek szybko 
pokocha liśmy. Na drugi dzień 
złożyliśmy wizytę w na szym 
drugim klasztorze, który jest domem 
seminaryjnym. Tutaj pod nieobecność 
o. Franciszka Micka, który był na 
wakachach, bardzo serdecznie przyjął 
nas o.Tadeusz Pawlik współpracujący 
z o. Franciszkiem w przygotowywaniu 
młodzieńców do kapłaństwa.

Seminarzyści, których jest 
obecnie tylko pięciu, cieszyli się 
naszym przyjazdem. Urządzili dla 
nas wieczorek przywitalny śpiewając 
przeróżne piosenki brazylijskie. 
Wypytywali się jak wygląda Kościół 
w Polsce, oraz interesowali się naszym 
Seminarium tuchowskim. Oczekują 
już na czterech kleryków z polski, 
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którzy, jeżeli Bóg pozwoli i wszystko 
dobrze pójdzie, to w tym roku 
przyjadą do~ Brazylii, by kontynuując 
studia, mogli także obszerniej poznać 
kulturę, zwyczaje brazylijskie, bo 
znajomość tych spraw jest bardzo po-

trzebna w pracy misjonarskiej. 
Święta Wielkanocne przyszło 

nam przeżywać w Salvadorze. Były to 
nasze pierwsze święta na obczyźnie, 
chociaż obfite w łaski, to jednak na 
wewnątrz przeżywaliśmy je całkiem 
inaczej niż w Polsce. Tutaj nie ma tej 
atmosfery Wielkiego Tygodnia, jaka 
panuje w Polsce. Ten naród brazylijski 
rozśpiewany, roztańczony, żyjący 
prawie przez cały rok karnawałem, 
przeżywa też święta po swojemu. 
Dla Brazylijczyków najważniejszym 

dniem Wielkiego Tygodnia jest 
Wielki Piątek. W tym dniu prawie 
nikt nie pracuje, a każdy Brazylijozyk 
szczególnie ten najbiedniejszy 
solidaryzuje się z Chrystusem, 
utożsamiając swój ciężki żywot z 
cierpieniami Chrystusa na Krzyżu. 
Na nabożeństwo wielkosobotnie 
pojechałem  wraz z o. Pawlikiem i 
seminarzystami do dzielnicy bardzo 
ubogiej. Mszę św. celebrowaliśmy 
pod gołym niebem, na ulicy między 
domami, a za ołtarz służył zwykły 
stół. Ludzi było niewiele, to nie tak 
jak w Polsce, że ksiądz wychodzi do 
ołtarza mając pełny kościół wiernych. 
Tutaj czasami ksiądz musi chodzić po 
domach i prosić, żeby ktoś przyszedł.

   Święta w Brazylii trwały 
tylko właściwie jeden dzień - w 
Wielką Niedzielę. Poniedziłek 
Wielkanocny, w Polsce tak bardzo 
przeżywany, połączony z dyngusem, 
tu jest zwykłym dniem pracy.  Po 
świętach, wybraliśmy się razem z 
o. Franciszkiem Delugą do naszego 
klasztoru macierzystego naszej Misji 
w Bom Jesus da Lapa, w którym 
będziemy najprawdopodobniej 
pracować dla tych najbardziej 
opuszczonych, czasami nie znającymi 
jeszcze drogi zbawienia. Podróż 
była niełatwa, ponieważ 160 km. 
jechaliśmy drogą nie asfaltowaną 
pełną dziur i wyboi, - wytrzepało 
nas dobrze. Jadąc, nie wiedzieliśmy, 
że o. Franciszek szykuje nam 
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niespodziankę. Gdy wysiedliśmy 
z autobusu i wyjęliś powiedział: 
poczekajcie trochę, ja poszukam 
telefonu, by zadzwonić do klasztoru, 
niech przyjadą po nas samochodem. 
Po kilku minutach wrócił, mówiąc, 
że się nie dodzwonił.  Nie wiele się 
zastanawiając, przywołał dwóch 
czarnych chłopców z taczkami i kazał 
nam wrzucić nasze walizki na taczki. 
Rozpoczęła się honorowa defilada 
przez miasto do klasztoru. Myśmy szli 
trochę zmieszani obok, a „czarnuchy” 
pchali taczki zadowoleni, że cos 
zarobią. O.Waldemar nie marnował 
czasu. Wyjął aparat fotograficzny i 
robił przeźrocza by uwiecznić ten 
ostatni etap naszej długiej podróży 
na Misje do Brazylii. Okazało się, 
że to wszystko było dokładnie 
zaprogramowane, bo w ten sposób w 
Bom Jesus da Łapa wita Misje każdego 
nowego Misjonarza przyjeżdżającego 
z Polski. Bogu dzięki ta przyjemność 
nie ominęła również nas. Ojcowie, 
którzy pracują w Bom Jesus da 
Lapa, mieli z tego wielki ubaw, a o. 
Superior Czesław Stanula przywitał 
nas słowami: „O, witajcie nędzarze!”

Wieść o naszym przyjeździe do 
Lapy rozeszła się po całej parafii bardzo 
szybko, gdyż o. Superior wygłaszając 
codzienne krótkie przemówienie 
o godzinie 18, nie omieszkał 
wspomnieć o naszym przyjeździe. 
W Lapie najbardziej zadowolony 
z naszego przyjazdu był proboszcz 

Tomasz Bulc, który zażartował: Nie 
ma czasu na pogaduszki - do roboty, 
bo pracy wiele.

Bom Jesus da Lapa jest niewielką 
mieściną, odciętą od świata przez 
brak drogi asfaltowej. Miasto liczy 
ponad 20 tysięcy mieszkańców i 
nie ma żadnego większego zakładu 
przemysłowego, przez to jest 
miastem bardzo ubogim Jednak jest 
miłe, a kościół sanktuaryjny,który 
jest w grocie skalnej urzeka swoją 
oryginalnością. Będąc w Lapie 
przyglądaliśmy się pracy ojców w 
tutejszym Sanktuarium, a tak że z o. 
Tadeuszem Mazurkiewiczem byliśmy 
na pierwszej wyprawie misyjnej 
w wiosce Juazeiro, oddalonej o 
70 km. od Lapy. Wyprawę, którą 
zaplanowaliśmy na niedzielę po 
południu zapowiedziano w sobotę i 
niedzielę rano przez radio, by ludzie 
mogli się zebrać. Wyruszyliśmy 
w godzinach południowych. Dro-
ga ciężka. Wlekliśmy się powoli 
samochodem w kłębach kurzu.

Gdy przyjechaliśmy do wioski, 
nie było prawie nikogo w kaplicy. 
Sygnałem oznajmiającym, że ksiądz 
już przyjechał było wystrzelenie z 
petard. Po chwili ludzie zaczęli się 
schodzić. Wychodzili z krzaków, 
wyrastali jak grzyby po deszczu. 
Kto żyw spieszył do kaplicy i na 
czym mógł, na osłach, koniach by 
zobaczyć i spotkać się z nowymi 
misjonarzami.  Po przeszło 
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godzinnym oczekiwaniu, rozpoczęła 
się Msza św. koncelebrowana w 
małej prostej i ubogiej kaplicy. W 
czasie Mszy św. w miejsce kazania 
przemawialiśmy obydwaj w języku 
polskim a o. Tadeusz Mazurkiewicz 
tłumaczył. Po Mszy św. zebrani 

parafianie przywitali nas okrzykami: 
Vivam os Padres! - skandując kilka 
razy, i potem zrobiliśmy pamiątkowe 
zdjęcia. Chcąc uczcić to wielkie 
święto, że ksiądz pojawił się w wiosce, 
miejscowa młodzież zorganizowała 
mecz piłki nożnej. Na boisko udali 
się wszyscy, którzy byli na Mszy by 
kibicować, mecz wygrała drużyna, w 
której grałem z o Mazurkiewiczem 
4:2. Do klasztoru wróciliśmy późnym 
wieczorem, zakurzeni, niepodobni 

do ludzi, ale radośni i zadowoleni. 
Byliśmy urzeczeni prostotą i 
szacunkiem jakim otaczają księdza 
ludzie na wioskach; coś podobnego 
jak w „Galicji”. W Bom Jesus da 
Lapa byliśmy tylko tydzień, gdyż 
zadecydowano, że lepiej będzie dla 
nas gdy języka będziemy uczyć 
się w Salwadorze w naszym domu 
seminaryjnym. Stąd od 28 kwietnia 
jesteśmy znowu w Salvadorze 
położonym nad Atlantykiem, gdzie 
klimat jest o wiele łagodniejszy niż w 
Bom Jesus da Lapa.

Początkowo lekcje portugalskiego 
dawała nam profesorka, ale że 
to szło bardzo opornie, gdyż nie 
rozumieliśmy się nazwajem, 
zrezygnowaliśmy z jej pomocy. 
Miejsce jej zajął o. Franciszek Micek, 
który nie żałuje nam czasu, zawsze 
jest uchwytny i gotowy pomagać, 
tylko te nasze głowy opornie to 
wszystko przyjmują. Dużą pomocą w 
nauce języka są seminarzyści, którzy 
chętnie z nami rozmawiają, abyśmy 
mogli ćwiczyć się w mówieniu po 
portugalsku. Mając przy tym wiele 
ubawu z naszego gadania. 

W drugą sobotę maja wraz z o. 
Pawlikiem i jednym seminarzystą 
byliśmy w szpitalu dla trędowatych, 
znajdującym się około 30 km 
poza Salvadorem. Z książek wiele 
wiedzieliśmy o trędowatych, 
ale to co zobaczyliśmy, przeszło 
naszą wyobraźnię.  Ludzie tam się 
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znajdujący, młodzi i starzy, cierpią 
bardzo. Owrzodzone nogi, ręce, 
twarz, w zależności jak choroba u 
poszczególnych osób jest posunięta, 
wywarły na nas straszne wrażenie. 
Wracając od nich, pytaliśmy się 
samych siebie: Skąd u tych ludzi 
niemających szans powrotu do 
normalnego życia, mimo wszystko 
łudzą się i pojawia się radość na ich 
twarzy? Jedynej odpowiedzi trzeba 
szukać tylko w wierze.

Teraz jeszcze trochę o naszym 
samopoczuciu w Brazylii. Początkowo 
czerwona ziemia trochę nas drażniła, 
a roślinność całkiem odmienna od 
polskiej, inne kwiaty, inne drzewa 
owocowe, mnóstwo palm i kaktusów 
wzbudzały podziw i zainteresowanie 
były dla nas bardzo obce, nie takie jak 
w Polsce. Brazylia, tak na pierwsze 
spojrzenie zrobiła na nas wrażenie 
że to kraj bardzo religijny. Wiele 
szkół, szpitali, uniwersytetów, hoteli, 
miast, ulic nosi imiona świętych. 
Ale to tylko tradycia, gdyż ludzie 
idą swimi drogami z dala od Pana 
Boga. Stąd trzeba wiele czasu i 
pracy ewangelizacyjnej, żeby oni 
rzeczywiście głęboko mogli żyć 
Bogiem.

Trochę obawialiśmy się gorąca, 
o którym tyle się mówiło. Faktycznie 
ono jest, ale mieliśmy szczęście trafić 
na porę chłodną - deszczową. Teraz 
w Salwadorze, gdzie uczymy się 
języka jest mniej więcej tak ciepło 

jak to było latem w zeszłym roku w 
Polsce. Dzięki Bogu zdrowie nam 
dopisuje, żaden z nas nie odczuwał 
zbytnio zmian klimatycznych jak 
też przestawienia się na brazylijską 
kuchnię. Powoli przyzwyczajamy się 
do wszystkiego; poznajemy tutejsze 
zwyczaje, które często wogóle nie 
odpowiadają polskiej psychice. To 
wszystko usiłujemy zrozumieć i 
pokochać, gdyż wiemy, że tylko wtedy 
nasza praca misyjna będzie miała sens 
i przyniesie pozytywne owoce. Dzięki 
ojcom, którzy tutaj na Misji tworzą 
iście rodzinną atmosferę, czujemy się 
swojsko w każdym klasztorze, gdzie 
się znajdziemy.

      Ojcowie tak nas urzekli, 
że nawet nie odczuwa się 
bariery wiekowej. Urzeka nas 
ich współodpowiedzialność za 
powierzone im przez Kościół 
obowiązki. Pomimo przemęczenia 
pracą, jeden drugiego wspiera jak 
może, żeby Królestwo Boże kwitło. 

      Kończąc, zwracam się 
do wszystkich którzy będą nasze 
“Noticiário” czytać z prośbą o 
modlitwę za Misje, a szczególnie za nas 
dwóch najmłodszych, którzy dopiero 
co rozpoczynamy wielką przygodę z 
Bogiem w pracy na Misjach, abyśmy 
nie przynieśli wstydu Chrystusowi, 
Kościołowi i Polsce.

O. Tadeusz Słaby CSsR
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